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Новица Пековић,
судија Врховног суда Србије

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТЕГ ДЕЛА ПРЕДЛОГА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Усвајањем Уставне повеље формирана је Државна заједница Србија и Црна Гора и државама чланицама пренетo је у искључиву надлежност законско уређење целокупне кривично-правне материје. То је
довело до тога да је Република Србија преузела општи део Кривичног
закона СРЈ као свој закон - Основни кривични закон, а што је произвело још једну последицу која се огледа у томе да у Републици Србији сада имамо два кривична закона (Основни кривични закон и Кривични закон Републике Србије), а поред ове ситуације, евидентно је да имамо и
друга кривична дела која се налазе изван ова два кривична закона.
Полазећи од напред наведеног стања ствари у кривично правној
области, очигледно је да су разлози за доношење једног новог кривичног
закона веома јасни, па се указује потреба за кодификацијом стања
ствари у кривично правној легислативи.
Због тога, а и због нужности усклађивања целокупног законодавства са међународним уговорима које је наша земља ратификовала,
Влада Републике Србије је у октобру 2004. године утврдила Предлог
Кривичног законика и упутила га у скупштинску процедуру. Очекивало
се скоро усвајање предложеног Кривичног законика, али се са његовим
усвајањем застало и неизвесно је када ће до тога доћи, па се можемо
само надати да ћемо у време одржавања судијских дана у 2005. години
имати нови Кривични законик у Републици Србији.
Какве новине доноси Предлог Кривичног законика у општем делу?
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Оно што на самом почетку можемо констатовати то је да систематика општег дела кривичног закона није претрпела озбиљније
измене.
У наставку реферата задржаћемо се само на оним општим институтима који су претрпели одређене измене, што другим речима
значи да о оним институтима који нису претрпели никакве измене
нећемо на овом месту ни расправљати.

1. Појам кривичног дела
У одређивању појма кривичног дела у односу на ранију дефиницију
направљене су значајне разлике.
Важећи Основни кривични закон дефинише појам кривичног дела
као "друштвено опасно дело које је законом одређено као кривично дело и
чија су обележја одређена законом" (члан 8. став 1. Основног кривичног
закона).
Овакво решење даје основа да се кривично дело схвати чисто
објективно што данас у теорији практично нико не заступа.
Оваква дефиниција кривичног дела скреће на себе позорност и
због друштвене опасности која се уноси у дефиницију појма кривичног
дела.
Управо два напред наведена разлога и то схватање појма кривичног дела у објективном смислу и уношење у појам кривичног дела друштвене опасности (која се иначе приписује совјетској доктрини кривичног права, односно кривичном праву социјалистичких земаља) очигледно су довели до тога да је у Предлогу Кривичног законика дата нова дефиниција појма кривичног дела која гласи:
"Кривично дело је оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено" (члан 14. став 1.
Предлога Кривичног законика).
Изостављање друштвене опасности правда се тиме да је то релативан појам и да га треба утврђивати у сваком конкретном случају
из разлога што једно понашање може да буде друштвено опасно за једну друштвену заједницу, док за другу то исто понашање не представља општу друштвену опасност, али с друге стране има таквих понашања која представљају универзалну друштвену опасност и као таква
12
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су предмет кривичних гоњења без обзира на разлике у системима међу
државама.
У сваком случају можемо констатовати да је новом дефиницијом појма кривичног дела доследно спроведена објективно - субјективна концепција општег појма кривичног дела, јер поред објективних
елемената за постојање кривичног дела нужно је и да је исто скривљено, док је садашња дефиниција појма кривичног дела таква да издваја
кривичну одговорност из појма кривичног дела.
Као разлози за изостављање друштвене опасности из појма кривичног дела наводи се и то да се појам друштвене опасности не сме
наћи у позитивно - правној норми коју треба да примењују судови и да
је друштвена опасност само корисна за законодавца када одлучује о
томе да ли ће неко понашање предвидети као кривично дело или не.
Предлагач је у члану 14. став 2. Предлога Кривичног законика одредио да нема кривичног дела уколико је искључена противправност
или кривица, иако постоје сва обележја кривичног дела одређена законом.
На овај начин је јасно одређено схватање појма кривичног дела у
објективно - субјективном смислу.

2. Основи искључења постојања
кривичног дела
А. Незнатна друштвена опасност. Према садашњој дефиницији
"није кривично дело оно дело које, иако садржи обележја кривичног дела одређена законом, представља незнатну друштвену опасност због
малог значаја и због незнатности или одсутности штетних последица" (члан 8. став 2. ОКЗ). У судској пракси имајући у виду овакву дефиницију незнатне друштвене опасности инсистирало се на испуњавању
два услова да би се применио овај институт и то:
Први је, да је дело малог значаја и други разлог је да се ради о незнатности или одсутности штетних последица.
Оно што садашњој судској пракси задаје проблема то је проблем
разграничења дела малог значаја у односу на висину запрећене санкције
за конкретно кривично дело.
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Решавајући овај проблем предлагач је у члану 18. став 1. Предлога
Кривичног законика одредио да "није кривично дело оно дело, које иако садржи обележја кривичног дела, представља дело малог значаја (члан 18.
став 1) док у члану 18. став 2. одређује да је "дело малог значаја ако је
степен кривице учиниоца низак, ако су штетне последице одсутне или
незнатне и ако општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање
кривичне санкције".
Значи, сада ће се у судској пракси инсистирати на ниском степену кривице учиниоца кривичног дела малог значаја, те одсутности или
незнатности штетних последица и трећи разлог је да општа сврха
кривичних санкција не захтева изрицање кривичне санкције, а у члану
18. став 3. предлога кривичног законика одређено је да се одредбе о делу
малог значаја могу применити само на кривична дела за која је прописана казна затвора до три године или новчана казна.
Према томе, напред наведена дефиниција дела малог значаја је далеко прецизнија од сада важеће дефиниције и искључује се примена овог
института на она кривична дела за која је прописана казна затвора преко три године.
Б. Нужна одбрана. Као и сада важеће решење и предлог кривичног законика нужну одбрану третира као основ искључења постојања
кривичног дела.
Елементи нужне одбране у предлогу кривичног закона који се односе на неопходност такве одбране, те постојање истовременог и противправног напада, исти су као и у сада важећем решењу у Основном кривичном закону.
Оно што као новину уноси Предлог Кривичног законика то је да
нужна одбрана дозвољава да учинилац "од свог добра или добра другога" одбије истовремени противправан напад". (Члан 19. став 2. Предлога Кривичног законика).
Према томе, када се упореде сада важећа дефиниција појма нужне
одбране дата у члану 9. став 2. ОКЗ и дефиниција појма нужне одбране дата у члану 19. став 2. Предлога Кривичног законика можемо констатовати и битну разлику а то је да се новим Предлогом Кривичног законика дозвољава поступање у нужној одбрани ради заштите сваког добра, што
другим речима значи и заштите материјалног и нематеријалног добра, тј.
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даје се право учиниоцу да поступа у нужној одбрани када су нападнута и
његова лична добра и његова имовинска добра, али и лична добра другог и
имовинска добра другог.
Оваква измена у односу на појам нужне одбране довешће до знатне промене овог института у судској пракси у односу на досадашње
поступање судова, где судска пракса практично није дозвољавала примену нужне одбране уколико су нападнута имовинска добра или је пак
примена у досадашњој судској пракси у овом правцу била спорна.
У односу на прекорачење граница нужне одбране Предлог Кривичног закона не доноси новине.
В. Крајња нужда. И у новом Предлогу Кривичног законика крајња нужда представља основ искључења постојања кривичног дела и све оно што
је речено у односу на новине у Предлогу Кривичног законика које су унесене
код нужне одбране; иста интервенција учињена је и код овог института,
јер се дозвољава поступање у крајњој нужди ради отклањања "од свог добра или добра другога" истовремене нескривљене опасности, док су остали
елементи крајње нужде као и њено прекорачење исти као и у сада важећем законском решењу.
Г. Сила и претња. Одредбе о сили и претњи потпуно су нове одредбе у Предлогу Кривичног законика, јер ово важно питање до сада
није било регулисано, а што је задавало доста проблема судској пракси. У садашњем Предлогу Кривичног законика сила и претња су основ
искључења постојање кривичног дела јер "није кривично дело оно дело
које је учињено под дејством неодољиве силе". У члану 21. став 2.
Предлога Кривичног законика одређено је да "ако је кривично дело учињено под дејством силе која није неодољива или претње, учиниоцу се
казна може ублажити". У члану 21. став 3. Предлога Кривичног законика у оквиру силе и претње одређено је да ће се као извршилац кривичног дела казнити и оно лице које је применило неодољиву силу. Ово
је практично случај кажњавања такозваног посредног извршиоца кривичног дела.
Д. Неурачунљивост. По сада важећем решењу неурачунљивост
представља основ искључења кривичне одговорности као разлог за доношење ослобађајуће пресуде по члану 355. тачка 2. ЗКП.
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Међутим, промене које су у Предлогу дате у односу на појам кривичног дела (које се сада схвата у објективно - субјективном смислу),
предлагач је следствено томе у Предлогу Кривичног законика неурачунљивост одредио као основ за искључење постојања кривичног дела, јер одређује да:
"Није кривично дело оно дело које је учињено у стању неурачунљивости" (члан 23. став 1. Предлога Кривичног законика).
Што се тиче самог појма неурачунљивости садржај појма неурачунљивости из Предлога Кривичног законика идентичан је са садржајом неурачунљивости у сада важећем Основном кривичном закону.
Ђ. Стварна заблуда. У сада важећем Основном кривичном закону
стварна заблуда представља основ за искључење кривичне одговорности и разлог за доношење ослобађајуће пресуде на основу члана 355.
тачка 2. Законика о кривичном поступку, што је такође било неспорно у судској пракси у погледу примене овог института по наведеном
основу.
Предлог Кривичног законика одређује да стварна заблуда представља основ за искључење постојања кривичног дела, јер:
"Није кривично дело оно дело које је учињено у неотклоњивој
стварној заблуди" (члан 28. став 1. Предлога Кривичног законика).
Овакво решење у Предлогу Кривичног законика је уствари доследно
спровођење концепције о схватању појма кривичног дела у објективно субјективном смислу, јер нема кривичног дела уколико исто није скривљено.
Што се тиче самог дефинисања појма стварне заблуде учињене
су незнатне измене у Предлогу Кривичног закона у односу на сада постојеће решење, али практично се не ради о суштинским изменама,
осим што се у новом решењу из Предлога Кривичног законика тражи
да између осталог и "учинилац није био дужан да избегне стварну заблуду".
Е. Правна заблуда. Највећа измена у предлогу кривичног законика
у односу на постојеће законодавно правно решење односи се на правну
заблуду која у предлогу кривичног законика представља основ искључења постојање кривичног дела, јер:
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"Није кривично дело оно дело које је учињено у неотклоњивој
правној заблуди" (члан 29. став 1. Предлога Кривичног законика).
У Предлогу је дата и дефиниција правне заблуде јер је одређено да
"правна заблуда је неотклоњива ако учинилац није био дужан и није могао
да зна да је његово дело забрањено" (члан 29. став 2. Предлога Кривичног
законика).
По сада важећем решењу правна заблуда представља факултативан основ за блаже кажњавање учиниоца кривичног дела када се
исти налазио у правној заблуди, тако да ће и у погледу примене овог
института у будућој судској пракси доћи до знатних измена у односу
на досадашње стање у погледу примене овог правног института.

3. Начело законитости
Основни кривични закон предвиђа:
"Никоме не може бити изречена казна или друга кривична санкција за дело које, пре него што је учињено, није законом било одређено као
кривично дело и за које није била законом прописана казна" (члан 3. ОКЗ).
Предлог Кривичног законика у члану 1. предвиђа:
"Никоме не може бити изречена казна или друга кривична санкција
за дело које пре него што је учињено законом није било одређено као кривично дело, нити му се може изрећи казна или друга кривична санкција
која законом није била прописана пре него што је кривично дело учињено."
Начело законитости је једно од најважнијих начела кривичног
законодавства са аспекта заштите људских права и слобода грађана и
остваривања принципа правне државе јер његова доследна примена
обезбеђује правну сигурност грађана и остваривање принципа владавине права.
Упоређивањем датих решења из Основног кривичног закона и
Предлога Кривичног законика можемо констатовати да је концепт
решења начела законитости остао исти, а разлике су незнатне и односе се на примену законодавне технике у дефинисању појма начела законитости.
Оно што се може констатовати то је да је и решење о изрицању кривичне санкције уз стриктно поштовање начела законитости у
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Предлогу Кривичног законика одређеније, јер искључује могућност изрицања кривичне санкције која законом није била прописана пре него
што је кривично дело учињено.
Можемо констатовати да ни Предлог Кривичног законика као
ни сада важећи Основни кривични закон не дозвољавају одступање од
начела законитости иако у другим правним актима (чак и вишим од
закона) и међународним документима можемо наићи на ситуације када се ради о одступању од начела законитости.

4. Начело кривице
У Предлогу новог Кривичног законика промовише се начело кривице у члану 2. под насловом "Нема казне без кривице", где је одређено:
"Казна и мере упозорења могу се изрећи само учиниоцу који је
крив за учињено кривично дело".
У члану 22. Предлога Кривичног законика одређено је да:
"Кривица постоји ако је учинилац у време када је учинио кривично дело био урачунљив и поступао са умишљајем, а био је свестан или
је био дужан и могао бити свестан да је његово дело забрањено" (члан
22. став 1. Предлога Кривичног законика) и
у ставу другом истог члана одређено је да кривица постоји и у
случају да је учинилац поступао из нехата, ако закон то предвиђа".
Кроз ово начело практично се решава питање кривичне одговорности на начин како је то регулисано у сада важећем Основном кривичном закону (чл. 11, 12, 13. и 14. ОКЗ - кривична одговорност, урачунљивост, умишљај и нехат).
У односу на правни институт аctiones liberae inсausa измена се
састоји само у томе што је у члану 24. став 3. Предлога Кривичног законика одређено да:
"Учиниоцу који је под околностима из става 1. овог члана учинио кривично дело у стању битно смањене урачунљивости не може се
по том основу ублажити казна".
Питање умишљаја је практично остало исто, осим што се код
евентуалног умишљаја измена огледа у томе што се по сада важећем
законском решењу тражи да је учинилац пристао на " наступање забрањене последице", док се у Предлогу Кривичног закона говори о томе
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да је учинилац пристао да учини дело, што представља измену која води отклањању неспоразума, неодређености и непрецизности због полемике око тога да нека кривична дела немају своју последицу или пак
да с обзиром на стадијуме извршења кривичног дела код тих кривичних дела не долази до наступања забрањене последице.
И у односу на питање нехата као облика виности нови Предлог
Кривичног законика садржи измене које су идентичне као и код измена
у односу на евентуални умишљај, а наиме да се сада говори о томе да је
учинилац био свестан да својом радњом "може учинити дело" уместо
досадашњег решења да може наступити забрањена последица.
У односу на одговорност за тежу последицу садашње законско решење предвиђа теже кажњавање само ако је учинилац у односу на тежу
последицу поступао из нехата (члан 15. ОКЗ), док у Предлогу Кривичног
законика дозвољава се одговорност за тежу последицу и у случају када је
учинилац и у односу на тежу последицу поступао са умишљајем уз услов
да:
"Тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела"
(члан 27. Предлога Кривичног законика).
Овакво регулисање питања одговорности за тежу последицу у
Предлогу Кривичног законика далеко је одређеније и прецизније у односу на досадашње решење, јер омогућава да се учинилац казни за тежу
последицу иако је исту учинио са умишљајем, уз услов да тиме нису
остварена обележја неког другог кривичног дела, чиме се спречава некажњавање учинилаца кривичних дела за тежу последицу уколико је
иста учињена са умишљајем, уз претпоставку да таква тежа последица учињена са умишљајем не представља обележје неког другог кривичног дела, а на које случајеве смо у судској пракси и наилазили.

5. Начело легитимитета кривично - правне репресије
Ово начело садржи основ и границе кривично правне принуде и
свођење кривично правне репресије на нужни минимум и одређује да:
"Заштита човека и других основних друштвених вредности
представља основ и границе за одређивање кривичних дела, прописивање кривичних санкција и њихову примену, у мери у којој је то нужно за
сузбијање тих дела" (члан 3. Предлога Кривичног законика).
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Овакво решење садржано је и у Основном кривичном законику у
члану 2.

6. Важење кривичног законодавства
Глава друга Предлога Кривичног законика садржи одредбе о важењу кривичног законодавства Србије.
У погледу сада важећих одредаба у Основном кривичном законику
можемо констатовати да Предлог Кривичног законика задржава постојећа решења с тим да се водило рачуна о томе да је сада реч о кривичном законодавству држава чланица, а и решена је досада спорна
ситуација код персоналног принципа важења кривичног законодавства у случају промене држављанства јер је у предлогу кривичног законика одређено да:
"Под условима из става 1. овог члана кривично законодавство
Србије важи и за учиниоца који је постао држављанин Србије пошто
је учинио кривично дело" (члан 8. став 2. Предлога Кривичног законика).
У односу на временско важење кривичног законодавства Предлог
Кривичног законика одређује:
"Ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном или
више пута, примениће се закон који је најближи за учиниоца" (члан 5.
став 2. Предлога Кривичног законика) што представља прецизније решење у односу на сада важеће који говори само о примени блажег законика а
не и најблажег уколико је после извршења кривичног дела измењен закон
више пута.
У члану 5. став 3. Предлога Кривичног законика одређено је такозвано важење временских закона (темпорарни закони), где је одређено
да ће се такав закон применити на учиниоца кривичног дела без обзира на то кад му се суди за кривично дело из тог закона, што другим речима значи да се суђење код такозваних темпорарних закона може
спроводити и након што је истекло време важења таквих закона.
Решење из одредбе члана 4. став 3. сада важећег Основног кривичног закона (ако је у време извршења кривичног дела за то кривично
дело била прописана смртна казна, учиниоцу кривичног дела може се
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изрећи казна затвора од 40 година, Предлог Кривичног законика не садржи.
Изостављање оваког законског решења може имати последице
по будућу судску праксу у односу на суђења за кривична дела која су учињена пре ступања на снагу Предлога Кривичног законика.

7. Добровољни одустанак
У односу на сада важеће законско решење о добровољном одустанку као факултативном основу за ослобођење од казне (члан 21.
ОКЗ) у Предлогу Кривичног законика изоставља се фаза припремања
извршења кривичног дела већ се само говори о започињању извршења
кривичног дела и добровољном одустанку од његовог извршења, али се
додаје и као основ добровољног одустанка и "спречавање наступања
последице кривичног дела", што другим речима значи да се овде ради и
о такозваном свршеном покушају, што даље значи да је добровољни
одустанак по новом решењу могућ и у случају када је учинилац учинио
радњу извршења кривичног дела али је спречио наступање последице
кривичног дела, што представља прецизнију формулацију у односу на
формулацију о добровољном одустанку из сада важећег Основног кривичног закона.
Такође се у Предлогу Кривичног законика одређује да по овом
основу могу да буду ослобођени од казне и саизвршилац и подстрекач
или помагач под условом да су добровољно спречили извршење кривичног дела (члан 32. став 3. Предлога Кривичног законика).

8. Саучесништво
А. Саизвршилаштво. У односу на постојеће законско решење у
Основном кривичном закону (члан 22. ОКЗ), Предлог Кривичног законика питање саизвршилаштва прецизније одређује, јер прописује услове
када постоји саизвршилаштво а да се при том није учествовало у радњи извршења кривичног дела, јер осим непосредног учествовања у радњи извршења кривичног дела, у Предлогу Кривичног законика одређено
је и да се кривично дело може учинити иако се радња кривичног дела
не предузима непосредно већ се:
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"Остварујући заједничку одлуку другом радњом са умишљајем
битно доприноси извршењу кривичног дела, свако од њих казниће се
казном прописаном за то дело" (члан 33. Предлога Кривичног законика).
Значи у конкретном случају кривично дело може се извршити и
другом радњом уз услов да се та друга радња предузима са умишљајем и
да се том другом радњом битно доприноси извршењу кривичног дела,
уз услов да се тиме остварује заједничка одлука да се учини кривично
дело.
Очигледно је да предлагач Кривичног законика очекује да ће у судској пракси централно питање бити разграничење саизвршилаштва и
помагања и да се поставе и развију критеријуми нарочито о томе
шта је то обичан а шта битан допринос у извршењу кривичног дела.
Б. Подстрекавање. Одредба о подстрекавању у Предлогу Кривичног законика је прецизнија од досадашње одредбе јер према сада важећем Основном кривичном законику одређено је:
"Ко другог с умишљајем подстрекне да учини кривично дело казниће се као да га је сам учинио" (члан 23. став 1. ОКЗ) док је у предлогу кривичног законика одређено да ће се у том случају подстрекач казнити "казном прописаном за то кривично дело" (члан 34. став 1.
Предлога кривичног законика) и на овај начин се отклања непрецизност која је постојала у сада важећем ОКЗ у односу на то којом казном ће се казнити подстрекач.
В. Помагање. И у односу на помагање у Предлогу Кривичног законика извршена је измена у том правцу да је одређено да ће се помагач казнити казном прописаном за кривично дело у коме врши помагање или ублаженом казном, што представља прецизније регулисање те одредбе у односу на сада важеће решење у Основном кривичном закону (члан 24. став
1. ОКЗ).
Оно што је заједничко за све облике саучесништва у новом Предлогу Кривичног законика унете су и одредбе о лимитираној акцесорности
која је изузетно значајна за кривичну одговорност саучесника а унете су и
одредбе о кажњавању подстрекача и помагача за покушај који не постоји
у важећем кривичном законодавству иако се ради о неспорном решењу
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које је прихваћено и у теорији и у пракси (члан 37. Предлога Кривичног законика).
Наиме, у наведеној одредби Предлога Кривичног законика одређено је "ако је кривично дело остало у покушају подстрекач и помагач ће
се казнити за покушај, а ако је извршилац извршио лакше кривично дело од оног на које се подстрекава или на које се помагање односи, подстрекач и помагач ће се казнити за кривично дело које је учињено".
На тај начин Предлог Кривичног законика одредбе о кажњавању
подстрекача и помагача за покушај чини јаснијим и прецизнијим.
Г. Посебне одредбе о кривичним делима учињеним путем штампе
или других средстава јавног информисања. Можемо констатовати да
су у оквиру овог института углавном преузета постојећа решења.
Суштинска новина односи се на право лица која супсидијарно одговарају по овом правном институту да под одређеним условима не
открију аутора или изворе информација а да то за последицу нема њихову кривичну одговорност, као што је то случај са садашњим решењем.
Међутим, то право им се не даје у случају тешких кривичних дела где се задржава постојеће решење, а ради се о кривичним делим за
која је као најмања мера казне прописан затвор у трајању од пет или
више година, или је то неопходно да би се извршење таквог кривичног
дела спречило (члан 41. Предлога кривичног законика).
Д. Кривична одговорност и кажњивост организатора злочиначких
удружења. Одредбе о кривичној одговорности и кажњивости организатора злочиначких удружења које садржи сада важеће кривично законодавство (члан 26. ОКЗ) изостављене су у Предлогу Кривичног законика са образложењем предлагања да је овакав облик саучесништва данас сасвим напуштен и образложењем да се у Посебном делу Кривичног законика предвиђају и одговарајуће инкриминације било да се ради
о организовању или припадању криминалним организацијама и у случају када у њиховом саставу није учињено ни једно кривично дело.

9. Кривичне санкције
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У Предлогу Кривичног законика одређено је да су кривичне санкције: казне, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере (члан 4.
став 1. Предлога Кривичног законика) и да је општа сврха прописивања и изрицања кривичних санкција сузбијање дела којима се повређују
или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством.
У Предлогу Кривичног законика одређене су следеће казне:
1. казна затвора,
2. новчана казна,
3. рад у јавном интересу и
4. одузимање возачке дозволе (из члана 43. Предлога Кривичног законика).
Мере упозорења су:
- условна осуда и
- судска опомена.
Мере безбедности су одређене у члану 79. Предлога и то су:
1. обавезно психијатриској лечење и чување у здравственој установи,
2. обавезно психијатријско лечење на слободи,
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара,
5. забрана вршења позива, делатности и дужности,
6. одузимање предмета,
7. протеривање странца из земље и
8. јавно објављивање пресуде.
А. Казне.
У оквиру опште сврхе кривичних санкција (члан 4. став 2), сврха
кажњавања по Предлогу Кривичног законика је:
1. спречавање учиниоца да чини кривична дела и утицање на њега
да убудуће не чини кривична дела,
2. утицање на друге да не чине кривична дела, и
3. изражавање друштвене осуде за кривично дело, јачање морала
и учвршћивање обавезе поштовања закона.
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Можемо констатовати да се у систему казни могу уочити значајне новине у односу на постојећа решења.
Као најтежа казна задржана је казна затвора од 40 година која
се може изрећи за најтеже облике тешких и кривичних дела.
Према Предлогу Кривичног законика казна затвора не може бити краћа од 30 дана нити дужа од 20 година (члан 45. став 1. Предлога
Кривичног законика).
Б. Условни отпуст.
Код условног отпуста са издржавања казне затвора предвиђено
је да је суд надлежан да одлучује о условном отпусту.
Укинута је и могућност да се условно осуђени отпусти после само једне трећине издржане казне.
В. Казна рад у јавном интересу.
Рад у јавном интересу је апсолутно нова казна и иста се може
изрећи за кривична дела за која је прописан затвор до три године или
новчана казна (члан 52. став 1. Предлога Кривичног законика).
Дата је дефиниција рада у јавном интересу и да је то сваки онај
друштвено користан рад којим се не вређа људско достојанство и који се
не врши у циљу стицања добити (члан 52. став 2. Предлога кривичног законика).
Одређено је и време трајања рада у јавном интересу који не може
бити краћи од 60 часова нити дужи од 360 часова и да рад у јавном интересу траје 60 часова у току једног месеца и одређује се да буде обављен за време које не може бити краће од месец дана нити дуже од
шест месеци (члан 52. став 3. Предлога Кривичног законика).
Посебно се инсистира на спремности учиниоца кривичног дела
да обавља рад у јавном интересу (члан 52. став 4. Предлога Кривичног
законика), а у члану 52. став 5. истог предлога предвиђено је да се ова
казна може заменити у казну затвора уколико учинилац не врши рад у
јавном интересу и то тако што ће сваких започетих 60 часова рада у
јавном интересу заменити казном затвора у трајању од једног месеца.
Г. Одузимање возачке дозволе.
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Одузимање возачке дозволе је такође апсолутно нова казна и
треба је разликовати од мере безбедности и ова казна може се изрећи
и као главна казна и као споредна казна, док се рад у јавном интересу
може изрећи само као главна казна.
Према Предлогу Кривичног законика казна одузимања возачке дозволе може се изрећи учиниоцу кривичног дела у вези са чијим извршењем или припремањем је коришћено моторно возило (члан 53. став 1.
Предлога Кривичног законика) и трајање ове казне не може бити краће од једне нити дуже од три године, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у
време трајања ове казне (члан 53. став 3. Предлога).
Д. Опште одредбе о новчаној казни.
Значајне новине у Предлогу Кривичног законика садржане су у односу на одредбе о новчаној казни која се може одмерити и изрећи или у
дневним износима (члан 49. Предлога) или у одређеном износу (члан 50.
Предлога), а за кривична дела учињена из користољубља новчана казна
као споредна може се изрећи и кад није прописана законом или кад је
законом прописано да ће се учинилац казнити затвором казном затвора или новчаном казном, а суд као главну казну изрекне казну затвора.
Ђ. Новчана казна у дневним износима.
У члану 49. Предлога Кривичног законика дата су правила о одмеравању новчане казне у дневним износима и то тако што се прво
утврђује број дневних износа, а затим висина једног дневног износа. А
до износа новчане казне суд долази множењем одмереног броја дневних
износа са утврђеном вредношћу једног дневног износа. (Члан 49. став
1. Предлога).
У Предлогу је одређено да број дневних износа не може бити мањи од десет, нити већи од 360 и број дневних износа за учињено кривично дело одмерава се на основу општих правила о одмеравању казне
(члан 49. став 2. Предлога).
У члану 49. став 3. Предлога дата су правила како се долази до
висине једног дневног износа новчане казне.
До висине једног дневног износа новчане казне долази се тако
што се разлика између прихода и расхода учиниоца кривичног дела у
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протеклој календарској години подели са бројем дана у години (бројком
365), с тим да један дневни износ не може бити мањи од 500,00 динара
нити већи од 5.000,00 динара.
У оквиру ове одредбе у Предлогу Кривичног законика дата су и
упутства и правила како ће суд доћи до финансијских прихода учиниоца кривичног дела и дати су распони броја дневних износа новчане казне за кривична дела с обзиром на висину прописане казне.
Е. Новчана казна у одређеном износу.
У члану 50. одређене су новчане казне у одређеном износу и новчана казна не може бити мања од 10.000,00 динара нити већа од
1.000.000,00 динара, а за кривична дела учињена из користољубља. Новчана казна не може бити већа од 10.000.000,00 динара.
Оно што је значајно за судску праксу то је да се новчана казна у
одређеном износу изриче алтернативно, тј. ако претходно није могуће
утврдити висину дневног износа новчане казне ни на основу слободне
процене суда (члан 49. став 5. Предлога), или би прибављање таквих
података знатно продужило трајање кривичног поступка, суд ће у
том случају изрећи новчану казну у одређеном износу у оквиру трајања
кривичног поступка, суд ће у том случају изрећи новчану казну у одређеном износу у оквиру прописане најмање и највеће мере новчане казне
(члан 50. став 1. Предлога Кривичног законика).
У односу на правилно извршење новчане казне одређено је да рок за
плаћање казне не може бити краћи од 15 дана нити дужи од три месеца,
а у оправданим случајевима осуђеном се може дозволити да плати новчану казну у ратама с тим да тај рок не може бити дужи од једне године
(члан 51. став 1. Предлога Кривичног законика) а ако осуђени не плати
новчану казну у одређеном року врши се замена у казну затвора и то тако
што се сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне изједначује са једним даном затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест
месеци, а новину представља ситуација када изречена новчана казна у износу већем од 700.000,00 динара тада казна затвора по основу замене не
може бити дужа од једне године.

10. Одмеравање казне
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Општа правила у одмеравању казне у Предлогу Кривичног закона
иста су као и сада важећа правила у одмеравању казне у кривичном законодавству.
Институт поврата као основа за пооштравање казне је напуштен,
већ је сада у Предлогу Кривичног законика одређено да уколико се ради о поврату суд може ту околност узети као отежавајућу код изрицања кривичне санкције.
Опште правило о ублажавању казне у Предлогу Кривичног законика (члан 56. Предлога) садржи иста решења као и сада важећи
основни кривични закон, док су за границе ублажавања казне извршене
одређене измене и то код кривичних дела где је као најмања мера прописана казна затвора у трајању од пет или више година да се казна
може ублажити до две године затвора, а код кривичних дела где је као
најмања мера казне прописан затвор у трајању од три године казна затвора се може ублажити до једне године затвора.
Код кривичних дела код којих је као најмања мера казне прописан
затвор од две године казна се може ублажити до шест месеци затвора, а код оних код којих је као најмања мера казне прописан затвор од
једне године казна се може ублажити до три месеца затвора, док код
кривичних дела код којих је као најмања мера казне прописан затвор
испод једне године казна се може ублажити до 30 дана затвора.
Код кривичних дела где је прописана казна затвора без назначења
најмање мере уместо затвора може се изрећи новчана казна или рад у
јавном интересу, а ако је за кривично дело прописана новчана казна са
назначењем најмање мере казна се може ублажити до 10.000,00 динара, а када је суд овлашћен да учиниоца кривичног дела ослободи од казне може му казну ублажити без ограничења прописаних за ублажавање казне.
У оквиру општих правила о одмеравању казне Предлог Кривичног
законика садржи и продужено кривично дело што представља најважнију новину у области одмеравања казне. Овде се ради о конструкцији, тј. о једном од случајева привидног реалног стицаја који је наша
судска пракса широко примењивала и да је у том имала подршку теорије, а да при томе није било основа у закону. Увођењем института
продуженог кривичног дела отклања се приговор да се крши начело законитости и одредба о продуженом кривичном делу олакшаће низ
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спорних питања на које се у примени овог института наилазило у судској пракси.
Оно што је значајно то је да кривична дела управљања против
личности могу чинити продужено кривично дело само ако су учињена
према истом лицу.
Код одмеравања казне за кривично дело у стицају предлог кривичног законика је отклонио све дилеме и неодређености које постоје у
важећем кривичном законодавству јер је одредио да:
Ако је за неко од кривичних дела у стицају суд утврдио казну затвора у трајању од 40 година изрећиће само ту казну (члан 60. став 2.
тачка 1. Предлога - систем апсорпције)
Ако је за кривична дела у стицају суд утврдио казне затвора повисиће најтежу изречену казну с тим да јединствена казна не сме достићи збир утврђених казни нити прећи 20 година затвора (асперациони систем).
Ако су за сва кривична дела у стицају прописане казне затвора до
три године, јединствена казна не може бити већа од десет година затвора (систем ограничене аспирације - члан 60. став 2. тачка 3. Предлога Кривичног законика).
У сваком случају Предлог Кривичног законика у односу на правила
у одмеравању казне за кривична дела у стицају је прецизинији и одређенији у односу на садашња решења у важећем кривичном законодавству.
У оквиру правила одмеравања казне садржан је и институт поравнања учиниоца и оштећеног, што представља факултативни
основ да суд може ослободити од казне учиниоца кривичног дела за које је прописана казна затвора до три године и новчана казна ако је на
основу постигнутог споразума са оштећеним испунио све обавезе из
тог споразума.
Могућности које ће постојати на плану избора и одмеравања казне обогаћене су и новим основом за ослобођење од казне осим у случају
поравнања учиниоца и оштећеног; то је и случај стварног кајања који
одређује да суд може ослободити од казне и учиниоца кривичног дела
за које је прописана казна затвора до пет година, ако после извршеног
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кривичног дела, а пре него што је сазнао да је откривен, отклони последице или надокнади штету проузроковану кривичним делом.
Образложење за увођење ових института је то да се у већој мери
води рачуна и о интересима жртве кривичног дела.

11. Мере упозорења
Посебна глава V је посвећена условној осуди и судској опомени у
предлогу кривичног законика и оне се и дање сматрају посебним типом
кривичних санкција, тј. мерама упозорења.
Постојећа концепција условне осуде као самосталне кривичне
санкције је задржана, а најважније новине се тичу извесног сужавања
примене ове санкције.
У односу на услове за изрицање условне осуде одређено је да се условна осуда може изрећи када је учиниоцу утврђена казна затвора у трајању
до две године (члан 66. став 1. Предлога), а за кривична дела за која се може изрећи казна затвора у трајању од десет година или тежа казна искључена је могућност изрицања условне осуде (члан 66. став 2. Предлога).
Такође је искључена и могућност изрицања условне осуде ако није
протекло више од пет година од правноснажности осуде којом је учиниоцу изречена казна затвора за умишљајно кривично дело (члан 66.
став 3. Предлога).
Значајно је указати и на то да се условна осуда не може изрећи код
оних кривичних дела где је утврђена новчана казна што другим речима
значи да се не може условно одложити изрицање и извршење новчане казне.
Такође је значајно указати и на то да не постоји могућност изрицања условне осуде у случају да једном дође до опозивања условне
осуде и одређивања новог времена проверавања. Значи у таквој ситуацији ако је условна осуда већ једном опозвана и поново изречена условна осуда, у поновљеној (трећој) ситуацији више није могуће изрицање
условне осуде (члан 67. став 5. последња реченица Предлога Кривичног
законика).

12. Мере безбедности
30

Кривично право

Oгледи

Глава VI Предлога Кривичног законика регулише материју мера
безбедности и одређено је да је сврха мера безбедности да се отклоне
стања или услови који могу бити од утицаја да учинилац убудуће не
врши кривична дела и с обзиром да смо напред навели врсте мера безбедности које су садржане у члану 79. Предлога указујемо на то су мера безбедности обавезног лечења алкохоличара и мера безбедности
обавезног лечења наркомана раздвојене на две мере јер су у питању две
различите категорије учинилаца кривичног дела и као нова мера безбедности предвиђена је и мера безбедности јавно објављивање пресуде.
Интересантно је указати да се јавно објављивање пресуде може извршити најкасније у року од 30 дана од дана правноснажности
пресуде.

13. Одузимање имовинске користи
У глави VII Предлога садржане су одредбе о мери одузимања имовинске користи прибављене кривичним делом које и даље представља
посебну кривично правну меру. У односу на постојеће законско решење
нису предвиђене никакве значајније новине и доследно је спроведен
принцип да нико не може задржати никакву имовинску корист стечену кривичним делом и у овој глави пружа се и заштита оштећеном у
одредби члана 93. Предлога Кривичног законика. Између осталог, омогућено је оштећеном да у року од три месеца од дана правноснажности одлуке којом је усвојен његов имовинско правни захтев затражи
намирење тог захтева из одузете имовинске користи.

14. Правне последице осуде
Институт правних последица осуде је задржан; предвиђена је и нова правна последица осуде која се састоји у губитку одређених дозвола
или одобрења која се дају одлуком државног органа или органа локалне самоуправе.

15. Рехабилитација, престанак правних последица осуде
и давање података из казнене евиденције
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У Предлогу Кривичног законика одређено је да се рехабилитацијом брише осуда и престају све њене правне последице, а осуђени се
сматра неосуђиваним.
Даље је одређено да рехабилитација настаје или на основу самог
закона (законска рехабилитација) или по молби осуђеног лица на основу судске одлуке (судска рехабилитација).
У члану 102. Предлога Кривичног законика одређен је и садржај и
давање података из казнене евиденције и даље је одређено да се подаци из
казнене евиденције могу дати само суду, државном тужиоцу или органу
унутрашњих послова у вези са кривичним поступком који се води против
лица које је раније било осуђено, те органу за извршење кривичних санкција и органу који учествује у поступку давања амнестије, помиловања,
рехабилитације или одлучивања о престанку правних последица осуде,
као и органима старатељства, кад је то потребно за вршење послова из
њихове надлежности.

16. Застарелост
Предлог Кривичног закона у глави X садржи и одредбе о застарелости
кривичног гоњења и одредбе о застарелости извршења казне и унете су
две значајне новине које се односе на време застарелости и ток застарелости у случају да је актом амнестије или помиловања или одлуком
суда по ванредном правном леку изречена казна смањена, као и на прекид започетог извршења казне у случају када у току њеног извршења
наступи апсолутна застарелост.
Интересантно је указати на одредбу о току и прекиду застарелости кривичног гоњења и то у другој реченици члана 104. која утврђује да ако последица кривичног дела наступи касније застарелост кривичног гоњења почиње од дана када је последица наступила, а не од дана када је кривично дело извршено.
Такође је у члану 107. став 2. Предлога сада тачно одређено када наступа застарелост извршења казне услед амнестије или помиловања или када је по ванредном правном леку изречена казна смањена и
одређено је да се време потребно за наступање застарелости одређује
према новој казни, али се ток застарелости рачуна од раније правноснажне пресуде.
32

Кривично право

Oгледи

Такође је одређено да у случају наступања застарелости за време извршења казне затвора извршење казне затвора се обуставља. Ова
питања као и питања застарелости неких мера безбедности нису досада била решена па су ови недостаци отклоњени у предлогу кривичног
законика.

17. Малолетничко кривично право и одговорност
за кривична дела правних лица
Предлог кривичног законика не садржи малолетничко кривично
право из разлога што постоје бројне специфичности које треба регулисати посебним законом, а код одговорности за кривична дела правних лица заузет је став да такође посебним законом треба регулисати ову проблематику, мада казнена одговорност правних лица у Србији није ништа ново већ је само реч о томе да се трансформише већ постојећа одговорност правних лица за привредне преступе.

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
На почетку реферата указали смо на разлоге за доношење новог
Кривичног законика и кодификацију целокупног кривичног законодавства с обзиром да у овој материји постоје два кривична законика и у
посебним законима разврстана су многа кривична дела а осим тога постоји и обавеза наше земље да целокупно законодавство усклади са законодавством Европске Уније у поступку прикључивања истој. Све су
то разлози који оправдавају доношење новог Кривичног законика, а
осим тога имајући у виду да је целовит кривични законик донесен још
1976. године и да овај протек времена сигурно захтева интервенцију у
области кривичног законодавства и те су то разлози који захтевају да
се донесе један нови Кривични законик у Србији. Морамо констатовати да Предлог Кривичног законика Србије у целини гледајући представља значајан корак напред усавршавању нашег кривичног законодавства и уз све новине које он доноси, он добрим делом задржава и постојећа решења која су се у пракси показала добрим.
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На крају, судовима и судској пракси у сусрет новом Кривичном законику не преостаје ништа друго, већ обавеза да добро проучи и изучи
нова законска решења, јер ће само тако дати свој пуни допринос у вршењу законом и Уставом поверене им функције.

Литература и прописи који су коришћени:
- Предлог Кривичног законика
- Основни кривични закон
- Основне карактеристике Предлога Кривичног законика Србије проф. др Зоран Стојановић - реферат Копаоник 2005.
- Неопходност доношења Кривичног законика Србије - проф. др. Бора
Чејовић - реферат Копаоник 2004.

Драгомир Милојевић,
судија Врховног суда Србије

ПРИКАЗ ПОСЕБНОГ ДЕЛА
ПРЕДЛОГА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Влада Републике Србије је у октобру 2004. године утврдила Предлог кривичног законика и упутила га у скупштинску процедуру, а имајући у виду да је Црна Гора крајем 2003. године донела свој кривични законик, отклоњене су све дилеме: да ли одређену материју из области кривичног законодавства треба решавати и кроз законодавство Државне
заједнице Србија и Црна Гора. То се пре свега односило на кривична дела
у вези са оружаним снагама, одбраном земље, кривичним делима против
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човечности и међународног права јер скупштина Државне заједнице
Србија и Црна Гора доноси законе о примени међународног права и конвенција, и друга.
Предлогом кривичног законика се готово на целовит начин регулише кривичноправна материја, осим неких кривичних дела који и даље
остају у оквиру казнених одредби појединих закона који регулишу друге
области. Ту се углавном ради о мање значајним кривичним делима или
онима који су нераскидиво везани за материју коју регулишу, или која су
због своје природе подложна честим изменама, па стога нема оправдања
да се унесу у кривични законик. Предлогом законика врши се усклађивање
са одређеним међународним конвенцијама, што је од значаја за ефикасно
сузбијање кривичних дела како на унутрашњем, тако и на међународном
плану, као и усклађивање са најновијим променама у нашем законодавству и савременим схватањима у кривичноправној науци. Истовремено,
предлажу се одређена нова решења која је наметнула пракса, нови облици
криминалитета или због неразвијености других средстава за сузбијање
друштвено опасних понашања.
Посебни део Предлога кривичног законика садржи норме које регулишу поједина кривична дела, као и кривичне санкције предвиђена за та кривична дела, чија примена треба да обезбеди остваривање основних функција кривичног права, пре свега његову заштитну функцију. Тим нормама се
одређује која понашања представљају кривична дела, а самим тим врши и
међусобно разграничење између појединих врста забрањених понашања. И
у новом предлогу кривичног законика основ за систематизацију је исти према заштитном објекту. С обзиром да се ради о јединственом кривичном законику измене су биле нужне и у погледу броја глава и броја кривичних дела. Не само то, него није извршено једноставно спајање кривичних
дела из Основног кривичног закона (ОКЗ), и кривичних дела из Кривичног
закона Републике Србије (КЗ РС), тако да су ретка кривична дела код којих
је задржан идентичан законски опис.
Према Предлогу кривичног законика одредбе посебног дела систематизоване су у главама XIII-XXXV или од члана 113. до члана 429.
Немогуће је за ову прилику извршити комплетну анализу целог
предлога посебног дела Кривичног законика, па ћемо у наставку реферата покушати да укажемо на уочене, по нашем мишљењу најважније, измене.
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ГЛАВА XIII
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА
Чл. 113-429.
И према Предлогу заштитни објект ове групе кривичних дела је
искључиво живот и тело човека, а који се јавља и у другим групама
кривичних дела која су истовремено управљена и против неких других
заштитних објеката. С обзиром на разлике у заштитном објекту
(живот или тело) и последице дела (повреда или угрожавање), код ове
групе кривичних дела можемо разликовати три основне подгрупе:
- кривична дела повреде живота;
- кривична дела повреде тела; и
- кривична дела угрожавања живота и тела.
Прво што се уочава је да је раније кривично дело убиства из члана 47. КЗ РС раздвојено у два посебна кривична дела и то:
- убиство из члана 113. Кривичног законика (раније тзв. обично убиство);
- и тешко убиство из члана 114. Кривичног законика (раније тзв. квалификовано убиство).
Међутим, уочавају се суштинске измене, посебно код сада кривичног дела тешко убиство које садржи за разлику од ранијег става 2.
члана 47. нове облике извршења и то:
- у ставу 4: "Ко другог лиши живота при извршењу кривичног дела
разбојништва или разбојничке крађе";
- у ставу 6: "Ко лиши живота службено или војно лице при вршењу
или у вези са вршењем службене дужности", што би донекле одговарало ранијој тачки 5. става 2. члана 47. КЗ РС, али оваквом инкриминацијом из предлога проширен круг лица којима се пружа заштита, тако да рецимо сада и судије и тужиоци кроз овај став
уживају кривичноправну заштиту што до сада није био случај;
- у ставу 7: "Ко лиши живота дете или бремениту жену";
- у ставу 8: "Ко лиши живота члана своје породице које је претходно злостављао".
Одмах затим уочава се нова инкриминација и то кривично дело
лишење живота из самилости из члана 117. Кривичног законика као нови облик привилегованог облика убиства који није непознат у страним
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законодавствима (Немачка, Швајцарска...), а ни на нашим просторима,
јер је био предвиђен Кривичним закоником Краљевине Југославије из 1929.
године.
Код кривичног дела недозвољен прекид трудноће из члана 120.
Кривичног законика (сада важећи члан 52. КЗ РС), у циљу боље заштите
малолетница у ставу 3. додата је инкриминација која гласи: "А ако је
млађа од 16 година без њеног пристанка и без писане сагласности њеног
родитеља, усвојиоца или стараоца, изврши или започне да врши побачај",
поред већ постојеће инкриминације у том ставу: "Ко бременитој жени
без њеног пристанка". Мислимо да је о оправданости оваквог става подносиоца предлога излишно дискутовати и да исти представља прави потез у циљу свеобухватније заштите не само живота и тела малолетница већ и фетуса. Ово зато јер по нашем мишљењу ова инкриминација даље значи да су ова два услова кумулативна, па чак и када би постојао пристанак лица млађег од 16 година, дело би постојало ако нема писане сагласности наведених лица. Поред наведених измена везаних за нове инкриминације, нужно је напоменути да је у новом предлогу, а по нашем
мишљењу без разлога изостављено кривично дело насилно узимање људских органа или делова тела из члана 54а КЗ РС.
ГЛАВА XIV
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДЕ
И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА
Чл. 128-153.
Заштитни објект кривичних дела из ове главе јесу слободе и права човека и грађанина и то личних права и слобода везаних за личност
и личну сферу јер је кривичноправна репресија легитимна само ако служи заштити основних права човека и оних друштвених добара који су
у функцији остваривања тих права. У предлогу су на јединствен начин
у оквиру истог кривичног дела решена својства извршиоца, посебно у
односу на службено лице, без обзира у ком је органу - Савезном - Државне заједнице или Републике Србије и то формулацијом: "службено
лице", а ово са разлога јер се ради о јединственом кривичном законику,
имајући у виду да су досадашња противправна понашања извршиоца у
зависности од својства везаног за чињеницу у ком органу Савезном или
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Републичком - раде, била санкционисана или Основним кривичним законом или Кривичним законом Републике Србије.
Посебно треба указати на нову инкриминацију у члану 137. Кривичног закона. То је ново кривично дело које носи назив злостављање и
мучење и које гласи:
- у ставу 1: "Ко злоставља другог или према њему поступа на начин
којим се вређа људско достојанство",
- у ставу 2: "Ко другоме нанесе велике патње, с циљем да се од њега или
од трећег лица добије обавештење или признање или да се он или неко треће лице застраши или да се на њих изврши притисак или то
учини из друге побуде засноване на било каквом облику дискриминације" и;
- у ставу 3: "Ако дело из става 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе."
Иначе, ова нова инкриминација била је добрим делом већ обухваћена постојећим инкриминацијама (на пример: злоставу у служби из
члана 66. КЗ РС), али због значаја овог инкриминсаног понашања чијем
сузбијању и међународна заједница посвећује изузетну пажњу (Конвенција против тортуре), оправдано је унети посебно кривично дело. У
Предлогу се иде и корак даље, јер ово кривично дело обухвата не само
службено лице као извршиоца, како је то предвиђено међународним
конвенцијама, већ извршилац може бити било које лице, а што је у
складу и са најновијом праксом европског суда за људска права. Својство учиниоца је од значаја за разликовање основног и тежег облика.
Доследно тези из предлога кривичног законика у циљу боље заштите
слободе и права човека и грађанина у овој глави уведено је и ново кривично
дело "спречавање политичког, синдикалног и другог организовања и деловања" из члана 152. Кривичног законика, а сам назив довољно и сам за себе говори о радњи извршења, тако да га је по нашем мишљењу непотребно цитирати.
ГЛАВА XV
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИЗБОРНИХ ПРАВА
Чл. 154-162.
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Кривична дела из ове главе су тзв. "изборна кривична дела" и њима се омета законито спровођење избора, гласања и референдума и истима се штити изборно право. Изборно право обухвата право грађана
да на начин и у поступку утврђеног законом бирају и буду бирани, кандидују и буду кандидовани, одлучују о предложеним кандидатима, изборним листама и слично. Појам избора и референдума ближе је одређен чланом 112. став 13. и 14 предлога Кривичног законика (значење
појмова и израза).
Нова кривична дела по предлогу кривичног законика су:
- давање и примање мита у вези са гласањем - члан 156;
- састављање нетачних бирачких спискова - члан 158;
- спречавање одржавања гласања - члан 159, а у односу на важећи
Кривични закон Републике Србије изостављено је кривично дело повреда
слободе опредељења при гласању из члана 81. јер је радња тог кривичног
дела у битном садржана пре свега у кривичном делу давање и примање
мита у вези са гласање из члана 156. као и осталим кривичним делима из
ове главе.
ГЛАВА XVI
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА
Чл. 163-169.
Кривичним делима из ове главе се штите сва права по основу рада и истима је дата далеко шира и боља заштита него што је то учињено у глави X Кривичног закона Републике Србије - кривична дела против радних односа. Сами називи кривичних дела из ове главе предлога
довољно јасно говоре о радњи извршења. Извршилац ових кривичних дела у принципу може бити свако лице, али је рацио дат на службеном
или одговорном лицу, што се види и по запрећеним казнама јер се ради
о лицима која обављају одређене послове и дужна су да се брину о правилној примени прописа и поштовању права по основу рада. Готово по
правилу код већине кривичних дела из ове главе тражи се наступање
одређене последице.
ГЛАВА XVII
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА
Чл. 170-177.
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Овом главом Кривичног законика су обједињене инкриминације из
главе XVII ОКЗ и глави XI КЗ РС и она садржи следећа кривична дела:
увреда, клевета, изношење личних и породичних прилика, повреда угледа СЦГ и државе чланице, повреда угледа народа, националних и етничких група СЦГ, повреда угледа стране државе и међународне организације и одредби о некажњавању и гоњењу за наведена кривична дела, док су остала кривична дела из поменутих закона у предлогу изостављена.
Основна новина је што код кривичних дела против части и угледа није више посебно инкриминисано излагање порузи највиших представника државне власти, нити се предвиђа кривично гоњење по службеној дужности код кривичних дела увреде и клевете уколико је учињена према службеном или војном лицу у вези са вршењем њихове
функције. Међутим, у односу на кривично дело увреде (члан 170) и клевете (члан 171) и даље се предлаже кривичноправна заштита за та
дела учињена путем штампе, радија, телевизије или сличних средстава, иако је у дискусијама о нацрту овог законика било доста противљења таквом предлогу, тј. таквом решењу које је сада изложено у Предлогу кривичног законика.
ГЛАВА XVIII
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ
Чл. 178-187.
Кривична дела из ове групе осим новог назива "Кривична дела
против полне слободе", садрже низ значајних новина. Она представљају синтезу кривичних дела из главе XII КЗ РС - кривична дела против достојанства личности и морала - и кривичних дела из Основног
кривичног закона који би према својим битним елементима иначе била сврстана у групу кривичних дела против достојанства личности и
морала, то су: посредовање у вршењу проституције из члана 251. ОКЗ
и кривично дело приказивање порнографских материјала из члана 252.
ОКЗ, тако што су нека кривична дела изостављена, нека од постојећих измењена, а у оквиру ове групе прописана су и нова кривична дела.
У Предлогу кривичног законика изостављено је кривично дело трговине људима из члана 111б КЗ РС коме по својој природи ту и није
било место. Ово кривично дело је пребачено у главу XXXIV Кривичног
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закона под истим називом као члан 388. Такође су изостављена следећа кривична дела: сексуално злостављање из члана 102а КЗ РС јер су
битни елементи овог кривичног дела садржани у новом кривичном делу недозвољене полне радње из члана 182. став 2. Кривичног законика;
принуда на обљубу или противприродни блуд из члана 104. КЗ РС, обљуба или противприродни блуд са лицем које није навршило 14 година
из члана 106. КЗ РС; кривично дело блудне радње из члана 108. КЗ РС;
кривично дело завођење из члана 109. КЗРС (као очигледно анахроно);
кривично дело противприродни блуд из члана 110. КЗ РС.
Предлогом кривичног законика уводе се по називу нова кривична
дела: кривично дело обљубе са дететом из члана 180., које би у неком
делу по садржини одговарало кривичном делу обљубе или противприродног блуда са лицем које није навршило 14 година из члана 106. КЗ
РС, и кривично дело недозвољене полне радње из члана 182. које би у
ставу 1. одговарало кривично дело блудне радње из члана 108. КЗ РС, а
у ставу 2. кривичном делу из члана 102а КЗ РС. Иначе, кривично дело
посредовање у вршењу проституције из члана 251. ОКЗ је у предлогу,
под истим називом, прописано у члану 184, кривично дело приказивање
порнографског материјала из члана 252. ОКЗ, предвиђено је чланом
185. Предлога кривичног законика под називом Кривично дело приказивање порнографског материјала и искоришћавања деце за порнографију.
Кривично дело силовање из члана 178. Предлога кривичног законика
је конципирано на нов начин. Извршилац може бити лице како мушког,
тако и женског пола, што се односи и на пасивног субјекта, а радње извршења, осим обљубе, обухвата и оне радње које се са њом могу изједначити. Овде је реч о аналном и оралном коитусу који се по тежини, пре свега
са аспекта жртве кривичног дела може изједначити са обљубом. Посебно је карактеристично да Предлог кривичног законика не садржи термине: "Блудне радње, противприродни блуд", као анахрони и конзервативни.
Код кривичних дела против брака и породице из главе XIX Предлога
кривичног законика, нисмо уочили значајније измене, осим што је изостављено кривично дело принуда на закључење брака из члана 113а КЗ РС.
У глави XX Предлога кривичног законика, налази се група кривичних дела против ауторских, проналазачких и сродних права, и ово је
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први пут да се ова материја на један свеобухватан начин регулише.
Досадашња кривичноправа регулатива се састојала само у члану 183а
КЗ РС, али је иста била у колизији са Законом о ауторским и сродним
правима, пре свега у погледу овлашћеног тужиоца код кривичног дела
повреде права аутора и извођача, што је новим предлогом исправљено
и у складу са поменутим законом кривично гоњење се предузима по
приватној тужби.
ГЛАВА XXI
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ
Чл. 203-222.
Код ове групе кривичних дела није дошло до значајнијих промена у погледу битних елемената истих, осим као што је речено је изостављено
кривично дело тежак случај разбојништва или разбојничке крађе, с обзиром да је тај облик инкорпориран у кривично дело тешко убиство из члана
114. став 1. тачка 4. Предлога. Оно што је карактеристично је да се предложена решења код ове групе кривичних дела крећу ка прописивању нижих
запрећених казни, како посебног минимума тако и посебног максимума.
Тако је рецимо за кривично дело крађе из члана 203. одређена новчана казна
или затвор до три године, за тешку крађу из става 1. казна затвора у трајању од једне до осам година, а за најтежи облик овог кривичног дела предвиђена је казна затвора у трајању од две до десет година, као и за став 1.
кривичног дела разбојништва из члана 206. и за најтежи облик кривичног
дела преваре из члана 208. Предлога кривичног законика. Подношење овог
предлога је највероватније последица утицаја судске праксе с обзиром на
чињеницу да раније запрећене казне за ова кривична дела уопште нису изрицане чак ни приближно посебно максимумом, што је свакако руководило
законодавце, а са тим се и ми слажемо да поднесе овакав предлог. Исти ће
свакако бити подвргнут критици, али ово уопште не значи да та кривична дела имају мањи значај и да ће се учиниоци истих блаже кажњавати.
Мишљења смо да и приговори који су се чули у току дискусије везаних за чињеницу да ће сада општински судови бити преоптерећени су неосновани, с
обзиром на чињеницу везану за оснивање апелационих судова који ће имати
у надлежности целокупну првостепену надлежност.
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ГЛАВА XXII
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ
Чл. 223-245.
Предлогом су на један свеобухватан начин систематизована сва
кривична дела из ове области која су се налазила не само у глави XVIII
Основног кривичног закона - кривична дела против привреде и
јединства југословенског тржишта - и глави XV Кривичног закона Републике Србије - кривично дело против привреде, већ и у другим деловима наведених закона. И даље се као учиниоци кривичних дела из ове
главе појављују различити субјекти: код неких учинилац може бити
свако лице, док код других могу да буду само лице са одређеним својствима. У извесним случајевима иако се као учинилац не одређује посебан субјект из саме формулације кривичног дела произилази да субјект
не може да буде свако лице већ известан ужи круг лица.
Регулисање ове области у савременим условима све убрзанијег
развоја привреде и све сложенијих односа у организацији, управљању и
пословању у привреди, правно регулисање у овој области постаје све
обимније, а кривичноправна заштита све значајнија. Зато је новим
предлогом на један свеобухватан начин решено ово питање и готово је
немогуће овом приликом направити избор важнијих новина.
Нужно је рећи да се поново уводи кривично дело пореска утаја
чланом 229, с обзиром на савремене токове и нове модалитете плаћања
уведено је кривично дело фалсификовање и злоупотреба кредитних картица и картица за безготовинско плаћање - члан 225., предвиђено је
кривично дело издавање чека и средстава безготовинског плаћања без
покрића - члан 228. што је позитивно решење јер се ради сада о засебном кривичном делу, а имајући у виду преузете међународне обавезе уведено је и кривично дело кријумчарење члан 230. и кривично дело прање
новца члан 231.
XXIII Главом - кривично дело против здравља људи и XXIV главом - кривична дела против животне средине омогућава се кривичноправна заштита здравља људи и човекове средине, што је групни заштитни објект ових кривичних дела, а што се да лако закључити из
назива ових глава Предлога. Иначе ови заштитни објекти су имали
своју кривичноправну заштиту у глави XIV Кривичног закона Републике Србије - кривична дела против здравља људи и човекове средине и
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глави XXII - кривична дела против других друштвених вредности
Основног кривичног закона и Предлогом кривичног законика кривична
дела из постојећих закона су систематизована у наведене две главе и с
обзиром на међународне стандарде и појаве нових болести повећан је
број заштитних објеката.
Иначе, и по Предлогу кривичног законика, извршењем ових кривичних дела изазива се општа опасност за здравље људи и животну
средину. У највећем броју случајева ова кривична дела нису управљена
против здравља појединог лица, већ се састоје у проузроковању опасности за здравље индивидуално неодређеног броја лица, или одређеног
броја лица.
У досадашњој примени кривичног дела неовлашћене производње,
држање и стављања у промет опојних дрога из члана 245. став 3. ОКЗ,
појавиле су се многе дилеме и недоумице јер је таквим решењем у суштини кажњаван наркоман, који је болесно лице, а уочено је да се овај
облик примењује и у односу на праве трговце дрогом јер за постојање
овог облика кривичног дела није потребно утврђивати постојање намере стављања у промет. Новим Предлогом кривичног законика ово кривично дело је предвиђено чланом 246. и због изразито репресивног става
јавног мњења према злоупотреби дроге уопште, као и става једног дела
судске праксе, овај облик је задржан. Међутим, то решење је новим
предлогом ублажено једном новином. Наиме, у ставу 4. је предвиђено:
"Учинилац дела из става 3. овог члана који опојну дрогу држи ради сопствене употребе може се ослободити од казне." Дакле, уведен је факултативни основ за ослобађање од казне уколико лице, тј. извршилац држи дрогу ради сопствене употребе и таквом лицу је могуће изрећи меру
безбедности обавезног лечења наркомана. У складу са појавом нових болести и међународним стандардима уведено је ново кривично дело "преношење инфекције ХИВ вирусом" - члан 250. Предлога.
Посебне новине су у глави XXIV код кривичних дела против животне средине, с обзиром на чињеницу да је наша земља ратификовала читав
низ међународних конвенција из те области, а уопште је познат тренд у
свету и јачање покрета за заштиту животне средине. У складу са тим је
у овој глави уведен читав низ нових кривичних дела: уништење, оштећење
и изношење у иностранство заштићеног природног добра - члан 265; уношење опасних материја у Србију у недозвољено прерађивање, одлагање и
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складиштење опасних материја - 266; недозвољена изградња нуклеарних
постројења - члан 267; повреда права на информисање о стању животне
средине - 268.
С друге стране у ову главу су, с обзиром на заштитни објект, с
правом унета кривична дела посушење шума, шумска крађа, незаконит лов и незаконит риболов, која су раније била предвиђена у Кривичном закону Републике Србије код кривичних дела против привреде.
ГЛАВА XXV
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ
И ИМОВИНЕ
Чл. 278-288.
Овом групом кривичних дела штити се општа сигурност људи и
имовине, што је групни заштитни облик ових кривичних дела, а непосредни нападни објект радње је живот и тело људи и имовине већег обима. Имајући у виду развој нових облика криминалитета, а и због неразвијености других средстава којима би се ефикасно заштитио заштитни
објект ове групе кривичних дела, Предлог законика уводи нова кривична
дела и то: злоупотребе телекомуникационих знакова - члан 284; недозвољено поступање са експлозивним и запаљивим материјама - члан 286; и
неовлашћено прибављање и угрожавање безбедности нуклеарним материјама - члан 287.
Главом XXVI Предлога кривичног законика предвиђена су кривична
дела против безбедности јавног саобраћаја и иста у суштини представљају симбиозу кривичних дела против безбедности ваздушног саобраћаја
- глава XXI ОКЗ и кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја глава XVIII КЗ РС, с тим што предлог уводи и ново кривично дело "пиратство" - члан 294, а изостављена су кривична дела уништење и отклањање знакова која служе безбедности ваздушног саобраћаја из члана 242.
ОКЗ; злоупотреба телекомуникационих знакова из члана 243. ОКЗ и непрописна предаја у саобраћају експлозивног или запаљивог материјала из
члана 200. КЗ РС.
Можда је, овом приликом пропуштена шанса да се за најблажа
нехатна кривична дела предвиди предузимање кривичног гоњења по
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приватној тужби, о чему у судској пракси постоји велики степен сагласности.
ГЛАВА XXVII
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ
РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА
Чл. 298-304.
Изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије ("Службени гласник РС", број 39/2003), по први пут су код нас санкционисана
нека од кривичних дела из области тзв. компјутерског криминала. У новој глави XVIa, чији је назив исти као и у Предлогу кривичног законика
прописано је седам нових кривичних дела, а исти је број и према предлогу. У односу на Кривични закон Републике Србије изостављено је кривично дело ометање функционисања електронске обраде и преноса података и рачунарске мреже из члана 186д, чија је радња у већем делу садржана у осталим кривичним делима из ове главе, а радње кривичног дела
неовлашћено коришћење рачунара и рачунарске мреже из члана 186а
према Предлогу је садржана у кривичном делу оштећење рачунарских
података и програма из члана 298. и кривичном делу неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже из члана 304., док су остала кривична дела готово идентична са кривичним делима из Кривичног закона
Републике Србије.
Увођење ових кривичних дела у сагласности је са Европском конвенцијом о сајбер криминалу које предвиђа у поглављу II, део први - материјално кривично право, одељак један кривична дела против поверљивости, интегритета и доступности компјутерских података и система и
слободно се може рећи да Конвенција санкционише и предвиђа већи број
радњи тзв. компјутерског криминала, па у том смислу нужно је даље развијати кривичноправну заштиту у овој области. У том смислу, пошто је
већ учињен први корак доношењем законодавне регулативе, направљен је
и други доношењем Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против високотехничког криминала, с обзиром да је за борбу
против ове врсте криминала неопходно извршити потребну специјализацију, пре свега органа откривања и кривичног гоњења и тим законом је
створен институционални оквир за борбу против високог техничког
криминала под којим се подразумева вршење кривичних дела код којих се
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као објект или средства за извршење кривичних дела јављају рачунари,
рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у стварном или електронском облику.
У глави XXVIII предвиђена су кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије и сам назив говори шта је заштитни објект ове главе. Кривична дела из ове главе уствари представљају модификовани облик кривичних дела против уставног уређења и
безбедности СРЈ из главе XV Основног кривичног закона. Те измене су
условљене новим уставним уређењем Државне заједнице Србије и Црне
Горе и може се рећи да је најзначајнија новина у члану 316. код кривичног дела одавање државне тајне, те је у ставу 5. предвиђено: "Државном тајном, у смислу става 4. овог члана, не сматрају се подаци или документи који су управљени на угрожавање уставног уређења и безбедности Србије или СЦГ. Дакле, не сматрају се тајним, иако су таквим проглашени, па стога њихово одавање и не представља кривично дело, подаци или документи који су управљени на угрожавање уставног уређења
и безбедности Србије или СЦГ или документи који су управљени на тешке повреде основних права човека, као и подаци или документи који за
циљ имају прикривање учињеног кривичног дела за које се по закону може изрећи затвор од пет година или тежа казна. Такав корак заснива
се на ставу да се кривично право не сме злоупотребљавати и да се њиме
не сме штитити нешто што је нелегално проглашено правним добром
позивањем на неке више интересе.
ГЛАВА XXIX
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Чл. 322-333.
Предлогом кривичног закона у овој глави предвиђена су следећа
кривична дела: спречавање службеног лица у вршењу службене радње члан 322; напад на службено лице у вршењу службене дужности - члан
323; учествовање у групи која спречи службено лице у вршењу службене
радње - члан 324; позивање на отпор - члан 325; неучествовање у отклањању опште опасности - члан 326; скидање и повреда службеног печата и знака - члан 327; одузимање и уништење службеног печата и службеног списа - члан 328; лажно представљање - члан 329. и самовлашће
- члан 330.
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Евидентно је да наведена кривична дела представљају део кривичних дела из главе XX Кривичног закона Републике Србије - кривична дела
против јавног реда и правног саобраћаја. Оно што је карактеристично
посебно за кривична дела из члана 322. и члана 323. Предлога да су у истима обједињена кривична дела спречавање службеног лица у вршењу
службене дужности из члана 213. КЗ РС, кривично дело напад на службено лице у вршењу послова безбедности из члана 214. КЗ РС, које је и
брисано 1992. године са кривичним делима из члана 23. и 24. Закона о
јавном реду и миру. Посебно што је карактеристично по први пут као
заштитни објект јављају се судије или државни тужилац у наведеним
кривичним делима, чиме је исправљена вишегодишња неправда према
овом заштитном објекту.
Код кривичних дела против правосуђа из XXX главе Предлога кривичног закона, по нашем мишљењу нема значајних измена осим што је
у члану 336. код кривичног дела спречавање ометања доказивања детаљније и шире објашњена радња извршења кривичног дела спречавање доказивања из члана 207. КЗ РС, а у ставу 1. додата је нова радња
која гласи: "Ко сведоку или вештаку или другом учеснику у поступку
пред судом или другим државним органом учини или обећа поклон или
другу корист, или према њему примени силу или претњу у намери да
то лице на тај начин наведе да давањем лажног исказа утиче на исход
поступка." Уведена су и нова кривична дела неизвршење судске одлуке
- члан 341. и надриписарство члан 343. Предлога, а кривично дело противзаконито омогућавање вршења одређених послова из члана 212. КЗ
РС је преформулисано и садржински и по називу тако да се по предлогу исто зове: Противзаконито омогућавање вршења одређених позива,
функција, дужности, послова и делатности - члан 342. Предлога.
У глави XXXI предвиђена су кривична дела против јавног реда и мира
која су сада предвиђена у глави XX Кривичног закона Републике Србије кривична дела против јавног реда и правног саобраћаја, а то су: насилничко понашање, договор за извршење кривичног дела, злочиначко удруживање, израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела, учествовање у групи која изврши кривично дело,
злоупотреба знака за помоћ или за опасност, а нова кривична дела су изазивање панике и нереда - члан 344; неовлашћено организовање игара на
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срећу - члан 353. и неовлашћено бављење одређеном делатношћу - члан
354. Предлога.
У овој глави предлога налази се и кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја - члан 349. који се раније налазио у
казненим одредбама Закона о оружју и муницији - члан 33. Карактеристично је за ово кривично дело је да су казне смањене и сведене на ниво
какве су биле предвиђене пре доношења Закона о оружју и муницији. Такође, у овој глави налази се и кривично дело недозвољен прелаз државне границе - члан 351. који је идентичан са чланом 249. ОКЗ, а кривично дело
учествовање у групи које изврши кривично дело - члан 350. Предлога је
идентично са кривичним делом учествовање у скупини која изврши насиље из члана 230. КЗ РС.
Кривична дела против правног саобраћаја предвиђена су у глави
XXXII Предлога, а то су: фалсификовање исправе, посебни случајеви
фалсификовања исправе, фалсификовање службене исправе и навођење
на оверавање неистинитог садржаја. Дакле, ради се о кривичним делима која су у Кривичном закону Републике Србије предвиђена у глави XX кривична дела против јавног реда и правног саобраћаја и у суштини ради се о преосталим кривичним делима која нису обухваћена кривичним
делима против државних органа и јавног реда и мира из предлога Кривичног законика.
Дакле, с обзиром на изложено може се закључити да су кривична
дела против јавног реда и правног саобраћаја из Кривичног закона Републике Србије по новом предлогу Кривичног законика распоређена у
три главе и то: XXIX - кривична дела против државних органа; XXXI кривична дела против јавног реда и мира и XXXII - кривична дела против јавног саобраћаја.
Кривична дела против службене дужности у Предлогу кривичног
законика сврстана су у глави XXXIII и оно што је карактеристично да
су изостала поједина кривична дела против службене дужности из
Кривичног закона Републике Србије и то: кршење закона од стране судије, противзаконито ослобођење лица лишеног слободе, непредузимање мера за спречавање сексуалне и злоупотреба лица лишених слободе,
као и изрицање казне конфискације имовине, а ово са разлога јер су заштитни објекти ових кривичних дела у довољној мери заштићени
другим кривичним делима из предлога кривичног закона. Такође, у овој
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глави изостављено је и кривично дело фалсификовање службене исправе, с обзиром да је ово кривично дело предвиђено чланом 358. Предлога
код кривичних дела противправног саобраћаја. Иначе, сви битни елементи кривичних дела из ове главе Предлога кривичног закона су у
битном сагласни са идентичним кривичним делима из Кривичног закона Републике Србије, осим што је код појединих кривичних дела вршена интервенција у погледу смањења посебног минимума и максимума запрећене казне.
ГЛАВА XXXIV
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И ДРУГИХ ДОБАРА
ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНИМ ПРАВОМ
Чл. 370-393.
Основ за ову групу кривичних дела представља глава XVI Основног кривичног закона - кривична дела против човечности и међународног права и из те главе су преузета сва кривична дела осим кривичног
дела злоупотреба међународних знакова из члана 153. ОКЗ и кривично
дело угрожавање лица под међународном заштитом из члана 155б,
али су зато установљена нова кривична дела и то: злочин против човечности - члан 371; недозвољена производња оружја чија је употреба
забрањена - члан 377; неспречавање вршења кривичних дела против
човечности и других добара заштићених међународним правом - члан
384. (тзв. комадна одговорност), трговина људима члан 388. који се у
Кривичном закону Републике Србије налази у групи кривичних дела
против достојанства личности и морала - члан 111б; трговина децом
ради усвојења - члан 389. и финансирање тероризма - члан 393. Предлога кривичног законика.
У овој глави обухваћена су кривична дела која су истовремено управљена против човечности и међународног права и то су заштитни објекти ове групе кривичних дела. Појам човечности се схвата у смислу поштовања основних људских права и слобода, а у случају избијања рата
или другог оружаног сукоба у смислу непримењивања нечовечних поступака према учесницима у сукобу и становништву које непосредно не учествује у борби.
Под међународним правом подразумева се међународно кривично
право, тј. начела и одредбе међународног права којима се одређени по50
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ступци забрањују и утврђују као кривична дела и чији учиниоци треба
да буду позвани на кривичну одговорност и кажњени.
Одредбама ове главе Предлога обухваћене су само оне инкриминације из међународног права која се односе на делатност појединца.
Учинилац кривичног дела може бити само човек, па стога вођење
агресивног рата, што представља најтежи злочин против мира, није
инкриминисан, јер такву радњу може извршити само држава, а не појединац. Међутим, позивање, подстицање или наређивање вођење агресивног рата санкционисано је чланом 386. - агресиван рат (члан 152.
ОКЗ).
Кривичним делима против човечности међународног права повређују се различита правна добра: живот људи, телесни интегритет, основне слободе и права човека, достојанство људске личности,
морал, здравље, имовина итд. С обзиром на нарочите околности под
којима се ова дела врше - већина за време рата или оружаног сукоба,
затим категорију лица који су пасивни субјекти ових кривичних дела рањеници, болесници, ратни заробљеници, цивилно становништво,
или намеру учиниоца - уништење националне, расне или верске групе и
слично.... све ове инкриминисане делатности повезује њихова управљеност против јединственог заштитног објекта - човечности и међународног права.
Иако се ова кривична дела могу извршити и изолованом радњом
појединца, њихова је природа таква да се по правилу врше на организовани начин у спровођењу одређене политике владајућих кругова. Због
тога се најчешће ради о организованом криминалу из којих разлога је
Предлогом кривичног законика уведено ново кривично дело - финансирање тероризма - члан 393.
Законска обележја кривичних дела из ове главе преузета су из међународних конвенција, а ратификацијом Римског Статута створена
је обавеза да у наше право унесемо институт командне одговорности,
што је у предлогу и учињено установљавањем кривичног дела: - не
спречавање вршења кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом - члан 384. Као извршилац овог
правог кривичног дела нечињења јавља се војни заповедник или други
претпостављени који не предузима одговарајуће мере за спречавање
вршења одређених међународних кривичних дела од стране својих
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потчињених. Направљена у погледу прописане казне значајна разлика
између умишљајног или нехатног облика што је све у складу са уобичајеним квалитативним разликовањем умишљених и нехатних кривичних дела у кривичном праву.
Војска Србије и Црне Горе има кривично правну заштиту у глави
XXXV Предлога кривичног законика која носи назив: "кривична дела
против Војске Србије и Црне Горе". Овде се у суштини ради о кривичним делима против Војске Југославије која су предвиђена у глави XX
ОКЗ. Оно што је карактеристично је да је уведено ново кривично дело
избегавање војне обавезе члан 394. а изостављено кривично дело одбијање примања и употребе оружја из члана 202. ОКЗ чиме су и са становишта кривичног права уважене измене Закона о војсци и одредбе о
цивилном служењу војног рока, односно уважен тзв. "приговор савести".
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Слободно се може рећи да Предлог кривичног законика Србије, а
тиме и општег дела, представља значајан корак у реформи кривичног
законодавства и да је реч о модерном закону који доноси велики број
нових решења, а добрим делом задржавајући и постојећа решења која
у теорији и пракси нису изазивала дилеме, а одређена решења су била
условљена и ратификованим међународним уговорима. Предлог кривичног законика је уважио читав низ примедби од стране теорије и
праксе. То се пре свега односи на нека кривична дела која су задњим изменама уведена у кривично законодавство и која су од стране теорије
и праксе оцењена као лоша и непотребна. То се, на пример односи на
кривично дело крађе возила као и на целу главу кривичних дела против
корупције која садрже кривична дела чији се законски опис углавном
подудара са постојећим, тако да њихово изостављање не представља
декриминализацију.
На крају ваља рећи да циљ овог реферата није био, као што је речено, да да комплетну анализу посебног дела предлога Кривичног законика, јер је за тако нешто потребна далеко дубља и шира анализа, већ
само укратко упознавање и указивање на одређене измене у односу на
позитивно кривично законодавство. С обзиром да нови Кривични законик још увек није усвојен, то и овај реферат евентуално може послу52
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жити и као иницијална каписла у циљу предлагања неког бољег решења.
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- Основни кривични закон;
- Кривични закон Републике Србије;
- Правно-филозофске концепције у Предлогу кривичног законика
Србије и Кривичног закона Црне Горе - проф. др Зоран Стојановић
- реферат Будва 2005. године.
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Слободан Газивода,
судија Врховног суда Србије

У СУСРЕТ НОВОМ КРИВИЧНОМ
ЗАКОНОДАВСТВУ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ
После веома дугог протека времена, тј. од значајних измена и допуна
Кривичног закона из 1959. године, уз нека настојања у 2000. години да
се у оквиру законодавно-правних реформи изврше суштинске измене у
сфери малолетничког правосуђа, тек сада је пред нама и у скупштинској процедури предлог Закона о малолетним извршиоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица Републике Србије.
До израде предлога овог Закона дошло је на иницијативу Југословенског центра за права детета подржане од стране Министарства
правде, Министарства за социјална питања, Савета Европе, UNICEFа и Данског центра за људска права, идући у сусрет захтевима међународних а пре свега европских институција. Ти захтеви су се подударили са јединственим ставом у нашој стручној и научној јавности последњих година о неопходности да се кривичноправни положај малолетних извршилаца кривичних дела регулише посебним законом.
Управо уважавајући све те иницијативе и захтеве, као и потребу
да се ова регулатива прошири и на кривичноправну заштиту малолетних лица која се у кривичном поступку појављују у својству оштећених
у извршењу кривичних дела или у својству сведока, сада је пред нама
једно потпуно ново, свеобухватно законско решење, како концепцијски
тако и садржајно постављено.
Нови законски текст је несумњиво имао за своју полазну основу
досадашња решења заступљена у Основном кривичном закону, Кривичном закону Републике Србије, Законику о кривичном поступку, као и
Закону о извршењу кривичних санкција Републике Србије. Међутим,
руководећи се резултатима бројних и разноврсних стручних истраживања као и свим новинама и сазнањима до којих се дошло, посебно
проучавањем личности малолетника, као и имајући у виду све потешкоће које су се манифестовале у пракси судова и осталих учесника у
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поступку који се односи на ову проблематику, дакле на бази свеобухватне надградње, сачињен је текст овог "омнибус закона", за који већ
сада можемо рећи да представља значајан помак, чињеницом да су,
следећи нужност реформе система малолетничког правосуђа у нашој
републици, испоштоване међународне норме и стандарди, при том уз
пуно уважавање постојећих упоредно-правних решења у овој по свему
специфичној материји.
Предлог Закона садржи 168 чланова, а састоји се од пет делова
којима је свеобухватно одређен кривичноправни положај како малолетних извршилаца кривичних дела, тако и малолетних лица према
којима су та дела учињена или у присуству којих су учињена.
Први део Закона садржи основне одредбе које се односе на примену
Закона, искључење кривичних санкција према деци, узраст учиниоца и
примену општих одредаба кривичног права. Други део садржи кривичноправне одредбе о малолетницима и то најпре одредбе материјалног кривичног права, затим одредбе о судским органима и кривичном поступку
према малолетницима, потом одредбе о примени васпитних налога, као
нове категорије, као и одредбе о извршењу кривичних санкција. Трећи део
обухвата посебне одредбе о заштити деце, малолетника и малолетних
лица као оштећених у кривичном поступку. У четвртом делу, такође
као новина, налазе се казнене одредбе. Пети део Закона садржи прелазне
и завршне одредбе.
Оваквој концепцији и структури предлога закона, те конкретизацији његових појединих одредаба, претходило је неколико радних
верзија и са различитим називом закона, које верзије су се међусобно и
разликовале, а са којим верзијама законског текста су заинтересовани
за ову проблематику имали прилике да се упознају.
Међутим, чињеницом да су поједина решења из неких од тих верзија закона сада изостала, или су на други начин презентирана, а у очекивању да предлог овога Закона буде прихваћен, дакле буде усвојен најновији текст и Закон почне да се примењује, намеће се потреба да се
већ сада укаже на неке његове одредбе.
Оно што је ново у овом Закону је, пре свега, потпуно и прецизно
дефинисање категорије лица на која се Закон односи, јер је већ у првом
члану наведено да Закон садржи одредбе које се примењују према малолетним учиниоцима кривичних дела, да се његове одредбе примењују и
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на пунолетна лица кад им се суди за кривична дела која су извршили
као малолетници, а испуњени су услови које предвиђа овај закон, као и
да се Закон примењује на лица која су кривично дело извршила као млађи пунолетници. Потреба за оваквим дефинисањем категорија лица
на које се закон односи несумњиво је настала стога што је пракса показала да је веома тешко разграничити поједине категорије извршилаца кривичних дела, а овакво решење уподобљено је и прописима Уједињених нација које се односе на малолетничко правосуђе.
У вези са горе изнетим сада је потпуно јасна одредба по којој се
кривичне санкције не могу изрећи лицу које у време извршења противправног дела, у закону предвиђеног као кривично дело, није навршило
четрнаест година, нити се према таквом лицу могу применити друге
мере које предвиђа овај Закон, што реално значи да се према таквом
лицу кривични поступак не може ни покренути.
Нови Закон по питању кривичних санкција у први план ставља
начело васпитавања, а тек потом кажњавање. То произилази из његове законске одредбе да је сврха кривичних санкција према малолетницима (у оквиру опште сврхе кривичних санкција - члан 4. КЗ РС) да се
надзором, пружањем заштите и помоћи, као и обезбеђивањем општег
и стручног оспособљавања утиче на развој и јачање личне одговорности малолетника, на васпитавање и правилан развој његове личности,
како би се обезбедило његово поновно укључивање у друштвену заједницу. Тек потом је истакнуто да је, поред наведене сврхе, сврха малолетничког затвора и вршење појачаног утицаја на малолетног учиниоца
као и на друге малолетнике да убудуће не врше кривична дела.
По први пут се у овом концепту Закона срећемо са васпитним налозима. Према законској одредби , према малолетном учиниоцу кривичног дела могу се применити један или више васпитних налога и то за
кривично дело за које је прописана новчана казна или казна затвора до
пет година. Такав налог према малолетнику може применити надлежни
јавни тужилац за малолетнике или судија за малолетнике, под условом
признања извршења кривичног дела и оцене односа малолетника према
том делу и према оштећеном.
Сврха васпитних налога кроз непокретање кривичног поступка
или обуставу већ започетог поступка постављена је у циљу утицања
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на правилан развој малолетника и јачање његове личне одговорности
како убудуће не би вршио кривична дела.
Закон предвиђа пет врста васпитних налога и то:
- поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела,
- редовно похађање школе или редовно одлажење на посао,
- укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја,
- подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога,
- укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој
здравственој установи или саветовалишту.
Трајање васпитног налога је ограничено на шест месеци, у ком
року се може заменити другим васпитним налогом или укинути. Приликом доношења одлуке о избору васпитног налога оствариће се сарадња са родитељима, усвојиоцем или стараоцем малолетника или надлежним органом старатељства.
Када су у питању васпитне мере, ту такође има извесних новина, уз задржавање већине постојећих мера. Тако, према новом Закону
предвиђене су следеће васпитне мере:
- мере упозорења и усмеравања: судски укор и посебне обавезе,
- мере појачаног надзора: појачан надзор од стране родитеља,
усвојиоца или стараоца, појачан надзор у другој породици, појачан надзор од стране органа старатељства, појачан надзор уз дневни боравак
у одговарајућој установи за васпитање и образовање малолетника,
- заводске мере: упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно-поправни дом, упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање.
Приликом доношења одлуке о избору васпитне мере истакнут је
знатно већи број околности које суд мора посебно узети у обзир. Тако
је обавеза суда да том приликом посебно цени узраст и зрелост малолетника, друга својства његове личности и степен поремећаја у друштвеном понашању, тежину дела, побуде из којих је дело учинио, средину и прилике у којима је живео, понашање после учињеног кривичног
дела, а посебно да ли је спречио или покушао да спречи наступање
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штетне последице, накнадио или покушао да накнади причињену
штету, да ли је према малолетнику раније била изречена кривична
или прекршајна санкција, као и све друге околности које могу бити од
утицаја на изрицање оне мере којом ће се најбоље постићи сврха васпитних мера.
Укор, односно сада означен као судски укор, остаје углавном са
истим садржајем, али се код посебних обавеза такође појављују извесне измене и новине. Тако, нови Закон изоставља постојећу обавезу да
малолетник прихвати запослење, али уз сада постојећу обавезу да редовно похађа школу тражи "или да не изостаје са посла". Потпуно је
нова одредба по којој суд може малолетника обавезати да се укључи у
појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту и да поступа по програмима који су за њега сачињени у тим установама, као и одредбе о обавези похађања курсева за
стручно оспособљавање и припрему за полагање испита којима се проверава одређено знање. Посебно је важна нова одредба по којој малолетник не може да напусти место пребивалишта или боравишта без
сагласности суда и посебног одобрења органа старатељства, јер се
овом мером још више добија на хитности и ефикасности кривичног
поступка.
У оквиру посебне обавезе малолетника да према сопственим могућностима накнади штету коју је проузроковао, предвиђено је да ће
суд одредити висину и начин накнаде штете радом малолетника и то
највише 60 часова у периоду од три месеца, колико може трајати ова
посебна обавеза, али тако да тај рад не омета школовање или запослење малолетника.
Увођењем нове посебне обавезе да се малолетник, без накнаде,
укључи у рад хуманитарних организација или у послове социјалног, локалног или еколошког садржаја, ограничен је такав рад малолетника
на највише 120 часова у периоду од шест месеци, такође под условом
да тај рад не омета његово школовање и запослење.
Суштина нове васпитне мере појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника састоји се у томе да малолетник за време трајања ове мере и даље
остаје код својих родитеља или других лица која се о њему старају, с
тим да у току дана одређено време проводи у одговарајућој установи
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како би се одговарајућим васпитним и образовним садржајима утицало на његов будући живот и понашање у ужој и широј социјалној средини, а ова васпитна мера изриче се уз неку од одговарајућих васпитних мера појачаног надзора.
У овом Закону изостављена је васпитна мера упућивања у специјалну установу, која очигледно у пракси није нашла адекватну примену, али је предвиђена као нова васпитна мера упућивања у посебну
установу за лечење и оспособљавање. Ова васпитна мера може се изрећи према малолетнику ометеном у психофизичком развоју или са психичким поремећајима, као алтернатива упућивања у васпитну установу или васпитно-поправни дом, уз децидирану одредбу да ће се ова
мера изрећи уместо мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи (члан 81. КЗ) ако се у посебној
установи за лечење и оспособљавање може обезбедити чување и лечење малолетника и тиме постићи сврха те мере безбедности.
Веома су значајне и већ увелико дискутабилне одредбе које се односе на трајање васпитних мера. Према новом законском решењу, васпитне мере: појачаног надзора од стране родитеља, усвојиоца или стараоца, појачаног надзора у другој породици, појачаног надзора од стране
органа старатељства, појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника, као и васпитна мера упућивања у васпитну установу могу трајати најмање шест
месеци а највише две године, дакле знатно је краће време трајања ових
мера у односу на постојеће законске одредбе. Исто се показује и у односу
на васпитну меру упућивања у васпитно-поправни дом, јер према новом
решењу малолетник у дому може остати најмање шест месеци а највише четири године. Васпитна мера упућивања у посебну установу за
лечење и оспособљавање може трајати највише три године, с тим да
суд сваких шест месеци разматра постојање могућности за обуставу
извршења ове васпитне мере или њену замену другом мером, а ако је ова
мера изречена уместо мере безбедности, уколико се лице налази у установи за лечење и оспособљавање а навршило је двадесетједну годину, извршење мере се наставља у установи у којој се извршава мера безбедности обавезног лечења и чувања у здравственој установи.
Малолетнички затвор, према новом законском решењу не може бити краћи од шест месеци ни дужи од пет година, а изриче се на пуне годи59
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не и месеце, с тим да се малолетнички затвор може изрећи и у трајању до
десет година, али само за кривично дело за које је прописана казна затвора
двадесет година или тежа казна, или у случају стицаја најмање два кривична дела за која је прописана казна затвора тежа од десет година. Ово је
такође ново решење које у околностима бројчаних показатеља учесталости малолетничког криминалитета, а посебно природе и тежине извршених кривичних дела, већ сада изазива највеће полемике не само у стручној
јавности, већ и шире.
Када је у питању условни отпуст малолетника, новина је у томе
што је, поред сада постојећег и важећег института условног отпуста код васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом, предвиђена и могућност условног отпуста код упућивања у васпитну установу.
Према овим одредбама малолетник се може условно отпустити из завода односно установе ако је у истој провео најмање шест месеци, с
тим да суд за време трајања условног отпуста према малолетнику
може одредити неку меру појачаног надзора, уз могућност примењивања једне или више одговарајућих посебних обавеза у смислу овог Закона. Ако за време трајања условног отпуста малолетник учини ново
кривично дело, или ако изречена му мера појачаног надзора не постигне одговарајућу сврху, или малолетник не испуни посебне обавезе које
су му одређене уз ту меру, суд има могућност да опозове условни отпуст, при чему се време проведено на условном отпусту не урачунава у
трајање изречене васпитне мере. Када је у питању казна малолетничког затвора, тражи се да је малолетник издржао трећину изречене
казне, али не пре него што је протекло шест месеци. Одлуком о условном отпусту се такође може одредити нека од васпитних мера појачаног надзора, уз изрицање једне или више одговарајућих посебних обавеза, а на опозивање условног отпуста у таквим случајевима сходно ће
се примењивати одредбе КЗ РС и одредбе овог Закона.
Раније нејасноће и произвољности које су се односила на давање
података о изреченим васпитним мерама према предлогу овога Закона
сведене су на минимум, јер се подаци о изреченим васпитним мерама
могу дати само суду, јавном тужилаштву и органу старатељства, с
тим да, када се подаци односе на лице које је навршило двадесетједну
годину, такви подаци се не могу давати у односу на васпитне мере из60
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речене за кривична дела за која је прописана новчана казна или казна
затвора до три године.
Прецизиране су и одредбе које се односе на брисање података из
казнене евиденције за осуде на казну малолетничког затвора и одредбе
о евиденцији изречених васпитних мера и казне малолетничког затвора. Тако се осуда на малолетнички затвор брише из казнене евиденције
када протекне пет година од дана издржане, застареле или опроштене казне, ако осуђени за то време не учини ново кривично дело, с тим
да се осуда на малолетнички затвор не може брисати из евиденције
док траје мере безбедности. Према новом решењу евиденцију о изреченим васпитним мерама и казни малолетничког затвора води суд који
је судио у првом степену, при чему се начин вођења евиденције одређује
посебним актом.
У односу на рехабилитацију одређено је да се одредбе о
рехабилитацији из члана 97. - 100. новог Кривичног законика имају
сходно применити и на малолетнике осуђене на казну малолетничког
затвора.
Када су у питању процесне одредбе, највећу новину представља
одредба по којој је искључиво окружни суд као првостепени суд надлежан за вођење кривичног поступка према малолетницима.
Тужиоци за малолетнике и судије за малолетнике морају имати
веће животно искуство, односно морају бити лица која су стекла посебна знања из области права детета и преступништва младих, дакле
истакнута је нужност њихове специјализације.
Током читавог поступка, дакле почев од првог саслушања, малолетник мора имати браниоца, без обзира о ком кривичном делу се ради. Бранилац малолетника такође мора поседовати посебна знања из
области права детета и преступништва младих.
Када се врши довођење малолетника сходно одредбама члана 135.
Законика о кривичном поступку, службена лица која ту меру спроводе
морају бити у цивилној одећи, а при спровођењу ове радње морају водити рачуна да то чине на неупадљив начин.
Малолетник се не може задржати у смислу члана 229. Законика
о кривичном поступку, а одређивање притвора према малолетнику, и
надаље у трајању до 30 дана, могуће је само ако се разлози за одређива61

Огледи
ње притвора не могу постићи мером привременог смештаја малолетника у смислу сада прецизираних одредаба.
Веће за малолетнике, изузетно и из оправданих разлога, може продужити притвор према малолетнику не као сада најдуже још за два месеца, већ најдуже још за 30 дана. После завршетка припремног поступка,
односно од момента подношења предлога за изрицање кривичне санкције,
према новом Закону, притвор према старијем малолетнику може трајати најдуже до шест месеци а према млађем малолетнику најдуже четири месеца. Осим тога, од изрицања васпитне мере упућивања у васпитнопоправни дом и од изрицања казне малолетничког затвора притвор према малолетнику може трајати најдуже шест месеци. Овде ваља напоменути и новину у погледу урачунавања лишења слободе, јер се по новом
Закону свако лишење слободе урачунава не само као сада у време изречене
казне малолетничког затвора, већ и у време изречене васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом.
Начело хитности у поступку према малолетницима, које произилази из претходног излагања, као једно од основних начела, очигледно
је предлогом овог Закона додатно потенцирано, као и с тим у вези наглашена знатно већа ангажованост тужиоца за малолетнике и судије
за малолетнике и у току вођења кривичног поступка и у поступку реализације изречене васпитне мере односно казне малолетничког затвора.
Бројним одредбама такође су наглашена права малолетника како у току кривичног поступка тако и за време реализације кривичних
санкција. Истакнимо овде само оне одредбе које искључују могућност
ношења ватреног оружја у установама у којима се извршавају ове кривичне санкције, као и одредбе по којима се само изузетно дозвољава
употребе средстава принуде, под условима строго предвиђених новим
Законом.
Поменимо у овом излагању још само једну новину овога Закона. То
су казнене одредбе. Оне се односе на прекршајно кажњавање родитеља,
усвојиоца, стараоца или другог лица које се брине о малолетнику, новчаном казном до 30.000 динара или казном затвора до 30 дана, као и
прекршајно кажњавање управника завода или установе новчаном казном до 50.000 динара. Очигледно је да се и овим законским одредбама
настоји постићи максималан ефекат изречених васпитних мера од62
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носно постизање пуне законом предвиђене сврхе изрицања васпитних
мера.
Уместо закључка, ваља рећи да овај предлог Закона изазива велико интересовање чак и најшире јавности, са различитим коментарима, уз речи хвале или оштре критике, што сматрамо преурањеним,
јер се оцена ваљаности овога Закона може дати тек после његовог
очекиваног усвајања, али и протека извесног времена његове примене,
пошто нас искуство учи да унапред не треба давати неке одређене
ставове и закључке, понајмање када је у питању једна тако осетљива
и крајње деликатна област као што је проблематика малолетничког
криминалитета, посебно у условима свеобухватне транзиције у којој
се налази наша земља и свега онога што та транзиција доноси.
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Никола Латиновић,
судија Врховног суда Србије

ЗЛОЧИНАЧКО УДРУЖИВАЊЕ
КАО ОБЛИК САУЧЕСНИШТВА
Није редак случај да у извршењу једног кривичног дела суделује више
лица, а при том постоје врло разноврсни облици заједничког делова деликвената и врло различит степен доприноса појединих учесника у извршењу кривичног дела.
Кривично право, а и теорија и пракса, увек су посебну пажњу посвећивали случајевима када у извршење кривичног дела учествује више
лица. У тој чињенице огледа се већа друштвена опасност, него у случају када је кривично дело извршио само један појединац.
Теоријска основа учења о саучесништву је веома спорна, па су
различити законски приступи преуређењу ове проблематике. Међутим, ми се у овом случају нећемо бавити са разним теоријским приступом овом проблему. Навешћу само то да су можда најприкладније
такозване акцесорне теорије које показују да су прикладне и зато што
третирају заједничко остварење кривичног дела у његовом јединству
диференцирајући учеснике према значају њиховог доприноса у извршењу дела. Тиме се и омогућује правилна кривично-правна оцена криминалне ситуације, као и индивидуална одговорност и кажњавања с друге стране.
У савременом законодавству Републике Србије ова проблематика је регулисана, како у Основном кривичном закону, тако и у Кривичном закону Републике Србије, а што је последица наслеђеног стања
још из времена СФРЈ, када је важио КЗ СФРЈ (сада ОКЗ) и посебни
кривични закон република чланица и покрајина, што је настављено и
за време постојања СРЈ. Иначе до доношења Устава СФРЈ из 1974. године, на снази је био Кривични законик ФНРЈ из 1951. године који је
више пута допуњаван и мењан, а који је садржао општи део (сада је
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то ОКЗ) и посебни део (сада је то КЗ Републике Србије), јер је целокупно кривично законодавство било у надлежности савезне државе.
Међутим, од усвајања Уставне повеље Републике Србије и Црне Горе, Република Србија је усвојила свој ОКЗ (Основни кривични закон) и дотадашњи КЗ РС, док је Црна Гора донела нови Кривични законик Црне
Горе.
Ипак све ове законодавне промене нису битно мењале одредбе које
се односе на саучесништво и посебно на "злочиначко удруживање". Дакле, према важећем ОКЗ, опште одредбе за ову материју садржани су у
члановима 22. до 26. (члан 22-саизвршилаштво; члан 23-подстрекавање;
члан 24-помагање; члан 25-границе одговорности и кажњавање саучесника и члан 26-кривична одговорност и кажњивост организатора злочиначког удружења).
Ми ћемо се за сада задржати на овоме што је и тема овог реферата, дакле "злочиначко удруживање".
Према важећем ОКЗ Републике Србија чланом 26 - општег дела,
одређен је појам и облици "кривичне одговорности и кажњивости организатора злочиначког удружења", а који је у суштини, као што сам
већ рекао идентичан одговарајућем члану и ранијег законодавства
(члан 23. КЗ ФНРЈ и СФРЈ и члан 26. КЗ СРЈ) и он гласи:
"Ко је ради вршења кривичних дела створио или искористио организацију, банду, заверу, групу или друго удружење кривично је одговоран за сва кривична дела која су произишла из злочиначког плана тих
удружења и казниће се као да их је сам учинио, без обзира да ли и у ком
својству непосредно учествује извршењу појединих од тих кривичних
дела".
Врста и висина кривичне санкције за поједине инкриминације одређене у посебном делу ОКЗ и КЗ РС.
За постојање криминације из члана 26. ОКЗ, потребно је да кумулативно буду испуњена три услова:
1. да је неко лице створило нову или искористило постојећу организацију,
банду, заверу, групу или друго удружење с циљем вршења кривичног дела;
2. да постоји злочиначки план и
3. да је од стране припадника организације, односно удружења извршено бар једно кривично дело. Уколико није извршено ни једно кривич65
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но дело, неће бити речи о саучесништву већ је само организовање
злочиначког удружења, па и припадност том удружењу, инкриминисано као посебно кривично дело (на пример, члан 136. ОКЗ и члан
227. КЗ РС).
Организатор злочиначког удружења одговара за сва кривична дела која су обухваћена злочиначким планом. У вези с тим, могу се разликовати две врсте кривичног дела за које организатор одговара - дела
која су експлицитно предвиђена планом и она која су у тесној вези са
вршењем дела предвиђених планом. Уколико припадник злочиначког
удружења изврши дело које није предвиђено планом, нити је у тесној
вези са њим, нема одговорности организатора за такво дело. Према
томе, злочиначки план, као и чињеница да је организатор створио или
искористио удружење, представљају основ и границе његове кривичне
одговорности.
Да би организатор одговарао као саучесник мора бити довршено
или покушано барем једно кривично дело на темељима злочиначког плана. Ако није довршено или покушано ни једно кривично дело, организатор
се може казнити за организовање злочиначког удружења само у оним случајевима када је организовање злочиначког удружења инкриминисано као
посебно кривично дело (на пример, кривично дело из члана 136. ОКЗ или
227. КЗ РС).
У духу правила да тежи облик саучесништва конзумира лакши
облик, ни организатор злочиначког удружења не може одговарати за
стицај више облика саучесништва у одређеном кривичном делу (на
пример, ако организатор у извршењу одређеног кривичног дела учествује и као саизвршилац, одговараће само у том својству, ако је учествовао као подстрекач или помагача одговараће само као организатор, но ако је под условима из овог члана извршено више кривичних дела, па је у некима од њих суделовао као извршилац или саизвршилац,
одговараће за та дела као извршилац, а за остала дела као саучесник,
управо у смислу овог члана.
Сходно одредбама овог члана, једино је организатор злочиначког
удружења кривично одговоран за сва кривична дела која су произишла из
злочиначког плана. Чланови злочиначког удружења могу кривично одговарати само у границама свог индивидуалног учешћа у одређеном кривичном
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делу, то јест, не могу кривично одговарати за она кривична дела која сами
нису учинили.
Међутим, одредбом члана 136. ОКЗ и 227. КЗ РС (оба ова члана
на сличан начин ово регулишу) је предвиђено да је кажњива и сама
припадност злочиначком удружењу, с тим што сходно одредбама тих
законских прописа припадник удружења може бити ослобођен од казне уколико открије удружење пре него што је у његовом саставу или
за њега учинио неко кривично дело предвиђено у првом ставу ових законских прописа.
Као што се види из цитираног члана 26. ОКЗ, предвиђају се и могући облици "злочиначког удруживања" и разликује се више облика завера, банда, група или какво друго удружење:
-"Завера" или "Комплот" - за постојање овог облика довољно је
да два или више лица се удруже за извршење једног или више одређених
кривичних дела (злочиначки план и када су у питању кривична дела
против народа и државе назива се "завера", а у (на пример члан 136. и
145. ОКЗ) а кад су у питању основна кривична дела назива се "комплот" (на пример, члан 226. КЗ РС) и овај облик се одликује чврстом
повезаношћу чланова и високим степеном конспиративности;
-"Банда" је удружење три или више лица и за разлику од "завере" одликује се својом организованошћу и трајним карактером;
-"Група" - "Кривична гомила" или "Скупина" - представља скуп пет
или више лица који су под утицајем неког инарног догађаја, узбуђења, сугестије извршили једно или више кривичних дела. Ради се о неорганизованом
скупу, ту су случајно и делују под утицајем колективне психозе, а разликују
се лица која воде и управљају гомилом "коловође" (члан 215. и члан 230. КЗ
РС);
- Према теорији може се разликовати и такозвана "Секта" што представља више лица (преко пет), повезани религиозним или настраним убеђењима (најчешће политички) који у испољавању својих
идеја долазе у сукоб са правним поретком једне државе, а који под
утицајем колективне воље - секте не врше кривична дела најчешће у
неком ненормалном стању, већ свесно и са хладним размишљањем.
На крају желим да напоменем да је ова тема везана и за скоро
преузимање предмета од Хашког трибунала, као и за поступке који се
воде пред домаћим правосуђем, посебно по питању, код нас за сада не67
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постојећег института "командне одговорности" и оцену да ли се одредбама о злочиначком удруживању може обухватити и "командна
одговорност".
О томе ће бити више речи на округлом столу четвртог дана саветовања. Сада бих само цитирао и одредбе чланова 145. став 1. и члана 146. став 3. ОКЗ, а у смислу напред наведеног:
- Члан 145. став 1. ОКЗ гласи: "Ко организује групу ради вршења
кривичних дела из члана 141. до 44. овог закона, казниће се затвором
најмање 5 година",
- Члан 146. став 3. ОКЗ гласи: "Ко кршећи права међународног
права за време рата или оружаног сукоба нареди да у борби не сме бити
преживелих припадника непријатеља или води борбу против непријатеља по тој основи казниће се затвором најмање 5 година или затвором
од
40
година".
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Предраг Глигоријевић,
судија Врховног суда Србије

НОВЧАНА КАЗНА У ПРЕДЛОГУ
НОВОГ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Новчана казна састоји се у принудном одузимању једног дела осуђеникове имовине у новцу у корист државе. Она је једна од најстаријих
кривичних санкција према којој је учинилац плаћао одређену суму новца оштећеном и његовој породици, а касније и држави за учињено кривично дело. Овим путем, спречавала се крвна освета.
У средњем веку често се користила, поред телесних казни и
смртне казне, а у нашем старом праву, знало се и за имовинску казну
конфискације (одузимања целокупне кривчеве имовине, то јест, по Душановом Законику "...да му (кривцу) се све узме што има", "да се плени".
Због њене дељивости и прилагодљивости најразноврснијим степенима виности, нашла је широку примену код свих врста кривичних
дела, а посебно код кривичних дела учињених из користољубља.
Новчана казна данас, због својих позитивних особина добија у
примени све већи значај у свим савременим законодавствима, јер њеним изрицањем, код осуђеног, не долази до губитка радног места, поремећаја породичних односа, негативне реакције околине, нема отежане
ресоцијализације, што су све негативни ефекти изречене затворске
казне.
Она у сваком случају, не може заменити казну затвора, али се изриче у све већем броју случајева, за лакша учињена кривична дела: против имовине, привреде, животне средине и безбедности саобраћаја, па
је тако, постала замена, за избегавање кратких казни лишења слободе.
Главна мана новчане казне је, што је према осуђенима слабог
имовног стања, тешко спроводљива, па се у случају немогућности ње69
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не наплате, по одлуци суда може заменити казном затвора (суплеторни затвор).
Због ове њене негативности, требало би је прописати алтернативно са казном затвора и оставити суду могућност, да имајући у виду све околности случаја, посебно могућност њеног извршења, бира и
одреди, да ли ће изрећи затворску или новчану казну.
Такође, у случајевима где је суд изрекао високу новчану казну и она се
није могла наплатити, ни принудним путем од учиниоца, њена замена у
затвор је неодговарајућа, јер се претвара у релативно кратак - суплеторни
затвор.
Ова њена негативност, посебно погађа сиромашне учиниоце кривичног дела, али ова могућност њене замене у затвор, па макар и у кратак, који је одређен у закону, доприноси ефикасности извршења новчане
казне.
Новчано кажњавање постаје неефикасно у оним државама у којима постоји економска криза и висок степен незапослености, који директно утичу на економски и социјални положај грађана, а самим
тим, онемогућавају њену примену. У таквим државама, онда долази,
до повећаног изрицања условних осуда и краткотрајних затвора.
НОВЧАНА КАЗНА У ОСНОВНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНУ
ДАНАС
А) Систем фиксног износа
Иако у свету у савременим законодавствима, постоје и други системи прописивања и одмеравања новчаних казни у нашем кривичном
законодавству, примењује се овај систем, кога карактерише, фиксно одређивање износа новчане казне у оквиру општег минимума и максимума и
посебног минимума и максимума, за свако појединачно кривично дело.
Овај систем, први пут је био прихваћен у Књажевству Србије,
1860. године, Кривичном законику Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевине Југославије из 1929. године, Кривичном законику
из 1947. године, Кривичном закону ФНРЈ, касније СФРЈ из 1951. године, Кривичном закону СФРЈ из 1976. године, Кривичном закону СРЈ,
као и сада важећем Основном кривичном закону.
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Разлог због чега је у нашем савременом кривичном законодавству,
прихваћен, јесте, у његовој једноставности, прецизности и одређености, па због тога, новчане казне, није потребно накнадно обрачунавати и везивати за неке друге вредносне елементе.
Даље, овај систем је погодан за урачунавање притвора и раније
казне у новчану казну, као и у случајевима замене неплаћене новчане
казне, казном затвора.
Новчана казна као врста казне, наведена је у Глави трећој Основног кривичног закона (у даљем тексту ОКЗ), у члану 34., где су поред ње, таксативно
набројане још две казне и то: казна затвора и конфискација имовине.
У ставу 2. члана 35. ОКЗ, регулисано је и прописано, да се она може изрећи, као главна и као споредна казна.
Одредбе става 2. члана 36. ОКЗ, регулишу, да се она може изрећи
и као споредна казна, у случајевима где она није ни прописана законом
и то за кривична дела учињена из користољубља или кад је законом
прописана, да ће се учинилац казнити затвором или новчаном казном,
а суд као главну казну изрекне затвор, а новчану, као споредну казну.
Општи минимум и општи максимум новчане казне, прописан је
чланом 39. став 1. ОКЗ, тако, што је општи максимум, новчане казне
200.000,00 динара, а за кривична дела учињена из користољубља, не већи,
од 800.000,00 динара, као споредна казна, а општи минимум 1.000,00 динара.
Одредбама става 2. истог члана ОКЗ, регулише се, рок плаћања новчане казне, који не може бити краћи, од 15 дана, ни дужи, од три месеца, с
тим, да суд има право у оправданим случајевима, да дозволи исплату новчане казне и у отплатама, а рок исплате је продужен, максимално, до две
године.
Ставом 3. истог члана ОКЗ, предвиђена је принудна наплата и
њено претварање у суплеторни затвор, који најдуже може трајати,
до шест месеци, без обзира на висину неплаћене новчане казне или једног њеног ненаплаћеног дела. Еквивалент за замену ненаплаћене новчане казне, износи један дан затвора, за сваких започетих 200,00 динара новчане казне.
Ставом 4. члана 39. ОКЗ, је прописано и предвиђено, да уколико
осуђени исплати само део новчане казне, остатак новчане казне ће се
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сразмерно претворити у затвор, а ако осуђени у међувремену исплати
остатак новчане казне, извршење казне затвора ће се обуставити.
Изричито је прописано, да се после смрти осуђеног, казна неће
извршити, став 5. члана 39. ОКЗ.
Приликом одмеравања и изрицања новчане казне, суд ће имати у
виду, имовно стање учиниоца, водећи при томе рачуна о висини његове
зараде и другим приходима, његовој имовини и његовим породичним
обавезама, што је све регулисано и прописано у члану 41. став 3. ОКЗ.
У осталом делу, данас важеће законске одредбе Основног кривичног закона, изостављене су, као непотребне.
ЗАПАЖАЊА У ПРИМЕНИ ОВОГ ИНСТИТУТА
Анализирајући недостатке важећег система новчаних казни, у
досадашњој примени, они се превасходно испољавају у случајевима високе инфлације, када се новчана казна обезвређује, па се истом и не може постићи њена сврха изрицања, а због чега су потребне честе измене у кривичном законодавству, да би се прописани новчани износи,
ускладили са реалном вредношћу, домаће валуте.
Због тога је, у протеклом периоду, велике инфлације код нас, изрицање новчаних казни од стране судова, оправдано сведено на минимум. Ово са разлога, што су оне бивале у кратком року обезвређиване,
па се њима није ни могла остварити, ни општа, ни посебна превенција.
У задње време, новчане казне се све више изричу, не само као главне, већ и као споредне, али се није достигао онај ниво и обим примене
из времена, када су код нас, примењиване код скоро једне трећине,
правноснажно осуђених лица.
Иако ОКЗ, изричито прописује у општим правилима о одмеравању
казне у члану 41. став 3, да ће суд: "При одмеравању новчане казне узети у
обзир имовно стање учиниоца, водећи при томе рачуна о висини његовог
личног дохотка, о његовим другим приходима о његовој имовини и о његовим
породичним обавезама", уочено је, у судској пракси, да постоје видни проблеми у примени овог института у нашем судству, јер нижестепени судови у недовољној мери, на поуздан и потпун начин, не утврђују ове чињенице, а ипак изричу новчану казну, било као главну или као споредну, те
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да је висина одређених новчаних казни, као главних и споредних, мала, а
посебно код изрицања новчане казне, код извршених кривичних дела, из
користољубља, те да се истима у потпуности не постиже сврха и циљ
њиховог изрицања, а у циљу постизања опште и генералне превенције.
Кад се ово каже, има се у виду, да судови имају могућности, још од
претходног поступка (ако је он вођен) и то од узимања података од учиниоца или током главног претреса, да на одговарајући начин, службеним путем, провере наводе и податке које о себи дају о имовном стању и обавезама
оптужени, што не чине у довољној мери, већ у многим случајевима "безрезервно верују оптуженима, на реч" и на основу тако непроверених података
о њиховом имовном стању, доносе осуђујуће пресуде и изричу им новчане казне, као главне или споредне.
Наиме, судови су у обавези, да тачно утврде имовно стање оптужених, као и све њихове обавезе, то јест, да ли су запослени, а ако јесу, где и у
којем својству, да ли поседују у власништву предузећа или слично, колику
остварују зараду, да ли су ожењени и имају децу, а ако живе у заједничком
домаћинству, да ли кога издржавају, да ли су им супруге запослене и колике
остварују приходе, у ком су добу развоја деца и да ли они остварују било какве приходе, да ли оптужени има непокретну имовину, да ли са ње убира
какав приход, да ли има и других врста прихода, да ли има уштеђевину и
колику, који су подаци и те како важни за опредељење суда, за изрицање ове
врсте казне и њену висину (а ако се за њу, као врсту, определи суд) и не само
за ову врсту казне.
Овакви провером, званичним путем, утврђени подаци о имовном
стању и обавезама учиниоца, потребно је, да се наведу у његовим личним подацима, те да суд, приликом одлучивања о висини новчане казне, на основу потпуно утврђеног чињеничног стања у вези предњег,
донесе правилну и на закону засновану одлуку.
Неутврђивањем ових неопходних података и чињеница, од стране нижестепених судова, отежава се и рад, другостепених судова у
ожалбеном поступку, јер су другостепени судови, због ових неутврђених чињеница, у немогућности, да овакве одлуке, својим одлукама преиначе по жалбама, на више или на ниже, то јест, да су приморани, да
укидају овакве одлуке, чиме се непотребно одуговлачи трајање кривичног поступка и стварају непотребни, додатни трошкови.
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Ови неопходно потребни тачни подаци о обавезама и имовном
стању учиниоца, су од велике важности и користи, приликом спровођења принудне наплате новчаних казни, чиме се избегава, нови поступак суда у коме се, ненаплаћене новчане казне, замењују, суплеторним
затвором.
Уочавајући и негативности овог система у изрицању фиксних новчаних казни, у томе, што се истим, не обезбеђује остваривање основног захтева, правичности, да изречена новчана казна, једнако погоди све учиниоце, којима се изриче, због њиховог различитог имовног стања, то јест, да
изречена новчана казна, погоди сваког извршиоца кривичног дела у једнакој
мери, за учињено кривично дело, исте тежине, а све у сразмери, са њиховим већим или мањим материјалним могућностима, дошло се до уверења и
иницијативе, да се у овом систему новчаних казни, нешто мора мењати, а
у циљу његовог побољшања.
Имајући у виду, напред наведене негативности система одмеравања
новчане казне у фиксним износима, а у циљу проналажења оптималних решења у њеној примени, наш законодавац је у Предлогу новог Кривичног Законика, желео, да елиминише све негативности из - система фиксног износа, интервенишући у погледу висине прописаних новчаних казни у оквиру
општег минимума и максимума, као и посебног минимума и максимума, за
свако појединачно кривично дели, повећавајући ове новчане износе - казне,
придодајући поменутом систему, нови систем - систем новчане казне на
дан и опредељујући се, за савременија решења прихваћена у многим кривичним законодавствима у свету (Кривични закон Финске, Данске, Шведске,
Немачке, Аустрије, Мађарске, Шпаније и Португалије), предлажући нова
решења прописивања и одмеравања новчаних казни као мешовитог система, који се састоји као комбинација система новчане казне на дан и фиксног
износа.
Б) Систем одређивања на дан
Код овог система, новчана казна се одређује на дане, тако, што
се изражава као одређен број дана - новчане казне. Прво се утврђује,
вредност једног дана новчане казне, на основу имовног стања осуђеног
у које спадају - његови приходи и имовина и обавезе, тако, да се укупни
приходи, за одређени период, поделе на одговарајући број дана и једнодневни приходи, помноже са бројем дана, колико износи казна.
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Предност овог система огледа се и у томе, што новчана казна,
изражена на дане, задржава своју реалну вредност, јер се номинални
износ, утврђује приликом изрицања казне, од стране суда и на тај начин, постиже боља генерална превенција и у условима високе инфлације.
Њиме се постиже боља индивидуализација новчане казне и правичније кажњавање лица неједнаких имовинских могућности.
НОВЧАНА КАЗНА У ПРЕДЛОГУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
(у даљем тексту КЗ)
Систем прописивања и одмеравања новчане казне
Новчана казна, као врста казне у овом предлогу, сврстана је у Глави четвртој казни у којој се говори о сврси кажњавања, врсти казни и
условима за њихово изрицање.
У члану 43. КЗ таксативно је наведено, које се кривичне казне могу изрећи учиниоцу, за учињена кривична дела и то су:
1. Казна затвора
2. Новчана казна
3. Рад у јавном интересу
4. Одузимање возачке дозволе.
Чланом 44. КЗ, одређено је у тачки 2. да се новчана казна може изрећи и као главна и као споредна казна.
Опште одредбе о новчаној казни
Члан 48. КЗ
У општој одредби о новчаној казни у члану 48. тачка 1. КЗ наведено је, да се новчана казна може одмерити и изрећи или у дневним износима (члан 49. КЗ), или у одређеном износу (члан 50. КЗ), док се тачком 2.
истог члана, за кривична дела учињена из користољубља, новчана казна, као споредна казна, може се изрећи и кад није прописана законом
или кад је законом прописано, да ће се учинилац казнити казном затвора или новчаном казном, а суд као главну казну, изрекне казну затвора.
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Новчана казна у дневним износима
Члан 49. КЗ
У тачки 1. члана 49. КЗ, регулисано је, да се новчана казна у дневним износима одмерава тако, што се прво утврђује број дневних износа, а затим
висина једног дневног износа. До износа новчане казне, суд ће доћи, множењем одређеног броја дневних износа, са утврђеном вредношћу једног дневног
износа.
У истом члану у тачки 2. КЗ, наведено је, да број дневних износа не
може бити мањи, од 10, нити већи, од 360 дана. Број дневних износа, за
учињено кривично дело, одмерава се на основу општих правила за одмеравање казне (члан 53. КЗ).
Висина једног дневног износа, новчане казне, утврђује се, тако, што
се разлика између прихода и расхода учиниоца кривичног дела, у протеклој
години подели са бројем дана у години. Један дневни износ, не може бити мањи, од 500,00 динара, нити већи, од 50.000,00 динара (тачка 3. истог члана
КЗ).
Тачком 4. члана 49. КЗ, одређено је, да се у циљу утврђивања висине дневног износа, новчане казне, суд може захтевати податке од банака или других финансијских установа, државних органа и правних
лица, који су дужни да доставе тражене податке и не могу се позивати на заштиту, пословне или друге тајне.
У тачки 5. члана 49. КЗ, одређено је, да број дневних износа, новчане казне, се утврђује у оквиру следећих распона:
1) до шездесет новчаних износа за кривична дела, за која се може
изрећи казна затвора до три месеца;
2) од тридесет до стодвадесет новчаних износа, за кривична дела
за која се може изрећи казна затвора до шест месеци;
3) од шездесет до стоосамдесет новчаних износа, за кривична дела
за која се може изрећи затвор до једне године;
4) од стодвадесет до двестачетрдесет новчаних износа, за кривична дела за која се може изрећи затвор до две године;
5) најмање стоосамдесет новчаних износа, за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до три године.
Новчана казна у одређеном износу
Члан 50. КЗ
76

Кривично право

Oгледи

Чланом 50. тачком 1. КЗ, регулисано је, да ако није могуће утврдити приходе и расходе учиниоца кривичног дела, или постоји озбиљна
сумња у веродостојност података о његовим приходима и расходима,
суд ће изрећи, новчану казну у одређеном износу, у оквиру прописане најмање и највеће мере новчане казне.
Тачком 2. истог члана КЗ, новчана казна, не може бити мања, од
10.000,00 динара. Новчана казна, не може бити већа, од 1.000.000,00 динара, а за кривична дела учињена из користољубља, већа, од 10.000.000,00 динара.
Новчана казна као главна казна, изриче се у следећим износима:
1) до 100.000,00 динара, за кривична дела за која се може изрећи
казна затвора до три месеца
2) од 20.000,00 динара до 200.000,00 динара, за кривична дела за
која се може изрећи казна затвора до шест месеци;
3) од 30.000,00 динара до 300.000,00 динара, за кривична дела за
која се може изрећи казна затвора до једне године;
4) од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара, за кривична дела за
која се може изрећи казна затвора до две године;
5) најмање 100.000,00 динара, за кривична дела за која се може
изрећи казна затвора до три године;
6) у оквиру прописаног износа за кривична дела, за која је као једина казна, прописана новчана казна, а што је све регулисано тачком 3. члана 50. КЗ.
Извршење новчане казне
Члан 51. КЗ
У предлогу Кривичног Законика у члану 51., одређено је, да ће се у
пресуди одредити рок плаћања новчане казне, који не може бити краћи, од 15 дана, нити дужи, од три месеца. У оправданим случајевима,
суд може дозволити да осуђени плати новчану казну у ратама, с тим,
да рок исплате не може бити дужи, од једне године (тачка 1. овога члана).
У тачки 2. члана 51. КЗ, прописано је, да ако осуђени не плати
новчану казну у одређеном року, суд ће новчану казну заменити казном
затвора, тако, што ће за сваких започетих 1.000,00 динара, новчане казне, одредити један дан казне затвора, с тим, да казна затвора не може бити дужа, од шест месеци, а ако је изречена новчана казна, у из77
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носу већем, од 700.000,00 динара, казна затвора не може бити дужа,
од једне године.
Ако осуђени плати само део новчане казне, суд ће остатак казне,
сразмерно заменити казном затвора, а ако осуђени исплати остатак
новчане казне, извршење казне затвора ће обуставити (тачка 3. истог
члана КЗ).
У тачки 4. истог члана КЗ, прописано је, да се после смрти осуђеног новчана казна неће извршити.
Границе ублажавања казне
Члан 57. КЗ
Као непотребно, изостављено из првог става, тачке 1., 2., 3., 4., и
5., а тачком 6. става 1. члана 57. КЗ, одређено је, да ако је за кривично
дело прописана казна затвора, без назначења најмање мере, уместо затвора може се изрећи новчана казна или рад у јавном интересу.
У тачки 7. става 1. члана 57. КЗ, је наведено, ако је за кривично дело прописана новчана казна, са назначењем најмање мере, казна се може ублажити до 10.000,00 динара.
Стицај кривичних дела
Члан 60. КЗ
(1) Ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више
кривичних 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.
(2) Јединствену казну суд ће извести по следећим правилима:
Као непотребно изостављене тачке 1., 2. и 3. овога става, члана
60. КЗ, а тачком 4. става 2. члана 60. КЗ је одређено, да ако је суд за
кривична дела у стицању утврдио само новчане казне, изрећи ће једну
новчану казну у висини збира утврђених казни, с тим, да она не сме прећи 1.000.000,00 динара, односно, 10.000.000,00 динара, кад су једно или
више кривичних дела извршени из користољубља.
У ставу 2. тачка 5. истог члана КЗ, је прописано, да ако је за нека
кривична дела у стицају суд утврдио казне затвора, а за друга кривична дела новчане казне, изрећи ће једну казну затвора и једну новчану
казну, по одредбама тачке 2. до 4. става 2. истог члана КЗ.
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Чланом 60. ставом 3. КЗ, одређено је, да ће суд, новчану казну као
споредну, изрећи, ако је утврђена макар и за једно кривично дело у стицају, а ако је утврдио више новчаних казни, изрећи ће једну новчану казну у
складу са одредбом става 2. тачка 4. овог члана. Ако суд утврди новчану
казну као главну казну, а утврди и новчану казну као споредну казну, изрећи ће једну новчану казну примењујући правила из става 2. тачке 4. овог
члана.
Став 4. овог члана изостављен као непотребан.
Одмеравање казне осуђеном лицу
Члан 62. КЗ
Као непотребно изостављени су став 1. и 2. овог члана КЗ.
У ставу 3. члана 62. КЗ, стоји, да осуђени који за време издржавања казне затвора или малолетничког затвора, учини кривично дело, за
које закон прописује новчану казну или казну затвора, до једне године,
казниће се дисциплински.
Урачунавање притвора и раније казне
Члан 63. КЗ
У ставу 1. члана 63. КЗ, одређено је, да време проведено у притвору,
као и свако друго лишење слободе у вези са кривичним делом, урачунава се
у изречену казну затвора, новчану казну и казну рада у јавном интересу.
Ставом 2. истог члана КЗ, је прописано, ако је кривични поступак
вођен за више кривичних дела у стицају, а притвор није одређен за свако од њих, време проведено у притвору, урачунава се у изречену казну
затвора, новчану казну и казну рада у јавном интересу, за кривично дело, за које је окривљени осуђен.
Истим чланом ставом 3. КЗ, одређено је, да затвор или новчана
казна, коју је осуђени издржао, односно, платио за прекршај или привредни преступ, као и казна или дисциплинска мера лишења слободе,
коју је издржао, због повреде војне дисциплине, урачунава се у казну, изречену за кривично дело чија обележја обухватају и обележја прекршаја, привредног преступа, односно, повреде војне дисциплине.
У став 4. истог члана КЗ, стоји, да при сваком урачунавању, изједначава се дан притвора, дан лишења слободе, дан затвора, осам часова
рада у јавном интересу и 1.000,00 динара новчане казне.
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Услови за изрицање условне осуде
Члан 66. КЗ
Као непотребно изостављени ставови 1., 2., 3. и 4. овог члана КЗ.
Ставом 5. овог члана КЗ, је прописано, да ако је учиниоцу утврђена у одлуци суда и казна затвора и новчана казна, условна осуда може
се изрећи само за казну затвора.
Опозивање условне осуде, због новог кривичног дела
Члан 67. КЗ
Као непотребни изостављени ставови 1., 3., 4. и 5. овог члана КЗ.
У ставу 2. члана 67. КЗ, стоји, да ако осуђени у време проверавања
учини једно или више кривичних дела, за која је изречена казна затвора,
мања од две године или новчана казна, суд ће, пошто оцени све околности које се односе на учињена кривична дела и учиниоца, а посебно,
сродност учињених кривичних дела, њихов значај и побуде из којих су
учињена, одлучити, да ли ће опозвати условну осуду. При томе, суд је
везан, забраном изрицања условне осуде, ако учиниоцу за кривична дела,
утврђена у условној осуди и за нова кривична дела, треба изрећи казну,
преко две године затвора (члан 66. став 1. КЗ), у ком је прописано, да се
условна осуда може изрећи, кад је учиниоцу утврђена казна затвора у
трајању, до две године.
Овај систем одмеравања новчане казне, у нашем законодавству
до сада није прихваћен, јер би утврђивање прихода и њихова процена за
судове, био велики и сложен посао, посебно, јер би терет тих обавеза
прикупљања доказа о приходима и расходима оптуженог, био на суду,
па би то довело до одуговлачења трајања кривичног поступка, а самим
тим и неефикасности рада судова.
Међутим, данас у савременом свету, па и код нас, у ери компјутеризације и ефикасног рада финансијских установа, банака, државних органа и правних лица, добијање ових података о имовном стању оптуженог и његовим расходима, службеним путем, не би био сложен и велики
посао, већ напротив са мешовитим системом, прописивања и одмеравања новчаних казни, на основу проверених и тачних података, судови би
радили лакше и ефикасније, што би било и те како од користи за друштво у целини.
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Међутим, поред горе наведена два појединачна система прописивања и одмеравања новчаних казни, система фиксног износа и система
одређивања на дан или њихове комбинације у мешовитом систему, постоје у савременим кривичним законодавствима и други системи, а то
су:
- систем прописаних личних доходака,
- систем пропорционалног одмеравања новчане казне и
- мешовити систем одмеравања новчане казне.
В) Систем просечних личних доходака
Овај систем се огледа у томе, што се новчана казна, прописује и
одмерава у просечним личним дохоцима и то у: под 1) просечном личном дохотку учиниоца кривичног дела, коме се суди и под 2) просечном
личном дохотку у држави.
У оба ова случаја, ово су просечни лични дохоци, који претходе времену у коме се суди починиоцу, па се њиме постиже сличан или исти
ефекат са системом "дан новчане казне" и то: а) како у погледу правичности изречене новчане казне и њене усаглашености са имовним приликама осуђеног, б) тако и са постизањем циља, да изречена новчана казна
погоди на исти начин, све којима се изриче, те да се овим системом избегавају негативни ефекти инфлаторних кретања у друштву. (Кривични
Законик Руске Федерације).
Г) Систем пропорционалног одмеравања
Познат је у најстаријим правним системима (Хамурабијев закон,
Римско право и Средњовековно право, а данас у Кривичном Законику
Италије, Финске, Шведске, а код нас је примењиван у извесним случајевима, код привредних преступа и код прекршаја), када се прописује минимална и максимална пропорција са штетом, причињеном кривичним делом или са висином прибављене противправне имовинске користи.
Овај систем, не предвиђа и не усаглашава новчану казну, са имовним стањем учиниоца, али се његово имовно стање узима у обзир, при
одмеравању ове врсте казне.
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У условима високе инфлације, овај систем има на новчану казну,
позитивне ефекте, само, ако се врши валоризација новчаних износа,
учињене штете или прибављене противправне имовинске користи.
Д) Мешовити систем
Карактеристике овог система, при изрицању новчаних казни састоје се у комбиновању више различитих, напред поменутих система,
а у циљу постизања најбољег решења у датој ситуацији.
Он може имати извесне предности, утолико, што поједине ситуације решава у одступању од основног усвојеног система, применом "допунског".
То значи, да је суду остављено, да бира у датој ситуацији, да примени или систем "дан новчане казне" или "пропорционални систем".
Имајући у виду, све напред, до сада, познате системе, прописивања и одмеравања новчаних казни, а (наведене у овом реферату), наш
законодавац је у циљу а) побољшања квалитета и ефикасности рада наших судова, б) као и остварења основног захтева, правичности, предложио нова решења - усвајањем мешовитог система, прописивања и одмеравања новчаних казни, као комбинацију (новчане казне на дан и фиксног износа), а да би изречене новчане казне, једнако погодиле све учиниоце, којима се изричу, због њиховог различитог имовног стања и
обавеза, то јест, да изречена новчана казна, у једнакој мери, погоди
сваког извршиоца, за учињено кривично дело, исте тежине, а све у сразмери, са њиховим већим или мањим материјалним могућностима и
обавезама.
Са тог разлога, треба подржати овакве дате предлоге из Предлога новог Кривичног Законика и нова савременија решења, као квалитетнија од пређашњих - данас важећих, која на нов начин регулишу
новчану казну у систему казни, са бољим и адекватнијим решењима, а
иста, одговарају данашњем степену развоја нашег друштва у целини.
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Јанко Лазаревић,
судија Врховног суда Србије

ЗАСТАРЕЛОСТ
Застарелост у кривичном прву представља основ за престанак
овлашћења надлежних органа за изрицање казне и других кривичних
санкција учиниоцу кривичног дела или на извршење правноснажно изречених кривичних санкција. Застарелост настаје или истеком одређеног времена од извршења кривичног дела или истеком одређеног времена од доношења правноснажне судске одлуке којом је изречена казна
или друга кривична санкција. У првом случају настаје застарелост
кривичног гоњења, а у другим застарелост извршења кривичне санкције.
Наступањем застарелости кривичног гоњења престаје овлашћења државних органа на покретање или настављање кривичног поступка против одређеног лица за одређено кривично дели, док наступањем
застарелости извршења казне и других кривичних санкција престаје
овлашћење на извршење правноснажно изречене казне (главне и споредне) и евентуално мере безбедности о одређеном лицу због извршеног кривичног дела.
Рокови застарелости кривичног гоњења су дужи за тежа кривична дела (према казни прописаној у закону за то дело), а рокови застарелости извршења казне су дужи за теже казне (према правноснажно изреченој казни, а не према казни одређеној у закону за то дело).
Рокови застарелости кривичног гоњења односно извршења казне
су релативни рокови јер протеком тих рокова застарелост настаје
само ако у току застаревања кривичног гоњења односно извршења казне нису наступили обустава застарелости и прекид застарелости.
Обуставом застарелости рок застаревања се продужава за онолико
времена колико је трајала обустава застарелости кривичног гоњења
односно извршења казне, а сваким прекидом застарелости рокови за83
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старелости кривичног гоњења односно извршења казни почињу изнова
да теку.
Дејство једне или виша обустава или прекида у току застаревања
кривичног гоњења односно извршења казни, мере безбедности ограничено
је наступањем апсолутних рокова застарелости када престаје овлашћење за кривично гоњење односно за извршење кривичне санкције без обзира
на обуставе или прекиде којих је евентуално било у току застаревања.
Апсолутни рокови застарелости су двоструко дужи од релативних застарних рокова.
Сврха казне, у свим њеним компонентама, може да буде остварена
само ако је благовремено примењена. Када не би био усвојен институт
застарелости, не само да би казна промашила свој циљ, и тиме постала
неоправдана, већ би кажњавање постало само себи сврха, а то би било у
суштини супротно циљевима сваке кривичне санкције, а посебно сврси
казне, како је усвајају у савременој теорији кривичног права и како је одређена у закону.
За застарелост кривичног гоњења постоје практични разлози.
По протеку времена, нарочито дужег некада је врло отежано, а некад
и немогућно спровођење доказа у циљу утврђивања кривичног дела,
учиниоца и његове одговорности. Установом застарелости се и органи
кривичног гоњења и извршења казне упозоравају на потребу дисциплинованог и савесног вршења својих дужности и задатака у откривању
кривичних дела и привођењу њихових учинилаца заслуженој казни ради
спречавања њихове даље криминалне делатности.
Суд и други органи кривичног гоњења и извршења казни морају застарелост узимати у обзир по службеној дужности, и то у свакој фази кривичног поступка односно извршења казне. Ни учинилац кривичног дела ни осуђени не могу се одрећи правног дејства застарелости.
Застарелост кривичног гоњења је по својој правној природи институт процесне природе, па се стога у случају застаре кривичног гоњења не доноси ослобађајућа пресуда већ пресуда којом се оптужба одбија, дакле ствар се решава формално а не мериторно.
Кривично гоњење и извршење казне не застарева за злочин геноцида, за ратне злочине и за друга тешка кривична дела за која међународним уговором буде искључена примена института застарелости.
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Застаревање кривичног гоњења почиње да тече од дана када је
учињено кривично дело, а рокови застарелости су одређени по годинама,
а године се рачунају по календарском времену. Околност да рок застарелости истиче у недељу или на државни празник не утиче на наступање
застарелости, тако да се рок застаревања не продужује до следећег
радног дана.
У случају идеалног и реалног стицања кривичног дела, рок застарелости се утврђује за свако кривично дело у стицају.
Могућност ублажавања казне, ослобађања од казне или могућност примене судске опомене, која законом предвиђа (на пример за покушај кривичног дела; за помагање у кривичном делу; за неподобан покушај итд.) као и могућност изрицања строже казне од прописане (на
пример у случају вишеструког поврата) нема утицаја на утврђивање
рока застарелости. У свим тим случајевима рок застарелости се
утврђује према казни одређеној за свршено кривично дело.
За кривична дела која су прописана и у свом квалификованом или
привилегованом облику, рок застарелости се утврђује према казни која је одређена за квалификовано односно привилеговано кривично дело,
ако га је учинилац остварио у том облику.
Ако је после извршења кривичног дела у закону измењена казна за
учињено кривично дело, а та измена је од утицаја на трајање рока застарелости кривичног гоњења, према новој казни ће се одредити застарелост ако услед тога долази до краћег застарног рока. Овај закључак произилази из одредбе члана 4. Основног кривичног закона.
Одредбом члана 95. ОКЗ прописано је шест рокова застарелости
зависно од дужине запрећене казне па стога у овом реферату неће се
понављати одредбе члана 95. ОКЗ. Ако је за кривично дело прописано
више казни, рок застарелости одређује се по најтежој прописаној казни.
За утврђивање застарелости кривичног гоњења важи принцип indubio pro reo. Тако, ако је неизвесна квалификација учињеног кривичног
дела, застарни рок се рачуна према делу које је запрећено лакшом казном, наиме за које би за краће време наступила застарелост. Исто тако, у сумњи о времену, па и дану када је дело учињено, односно када је
отпочело застаревање, узима се у обзир она варијанта која је повољнија
за учиниоца.
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На застарелост кривичног гоњења морају сви органи кривичног
гоњења пазити и доносити одговарајуће одлуке по службеној дужности. Кад наступи застарелост кривичног гоњења, кривични поступак
се не може покренути, а ако је покренут не може се продужити, па
ни у случају ако то захтева учинилац кривичног дела.
Рок и прекид застаревања кривичног гоњења прописани су у одредби члана 96. ОКЗ. Застаревање кривичног гоњења почиње од дана
када је кривично дело учињено. Застаревање не тече за време за које се
по закону гоњење не може отпочети или продужити. Застаревање се
прекида сваком процесном радњом која се предузима ради гоњења
учиниоца због учињеног кривичног дела. Застаревање се прекида и кад
учинилац у време док тече рок застарелости учини исто тако тешко
или теже кривично дело. Са сваким прекидом застаревање почиње поново да тече. Застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају
кад протекне два пут онолико времена колико се по закону тражи за
застарелост кривичног гоњења.
Под обуставом застарелости подразумева се деловање такве околности односно законске сметње која спречава да кривично гоњење одређено лица због учињеног кривичног дела отпочне или ако је већ отпочело,
да се продужи. Кад престане законска сметња због које је обустављено
застаревање то застаревање се наставља. Према томе, у рок застаревања урачунава се време застаревања које је протекло до обуставе застаревања и време застаревања које је протекло после престанка обуставе.
Услед обуставе рок застаревања се продужава за онолико времена за колико застаревање није текло.
Обустава застарелости наступа због законске, дакле правне
сметње, док фактичке сметње на пример бекство окривљеног, непознато боравиште учиниоца дела и тако даље не утичу на ток застаревања. На ток застарелости кривичног гоњења утичу само правне
сметње предвиђене у закону а не оне које су фактичке природе. Као законске разлоге због којих наступа обустава застаревања примера ради
може се навести имунитет делегата односно посланика и одборника
у скупштинама друштвено-политичких заједница, душевно обољење
окривљеног, потребе да се реши питање екстрадиције и тако даље.
Застарелост се обуставља само у односу на лице на које се односе правне сметње које су изазвале обуставу застаревања. Према томе,
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обустава која је наступила у односу на једног од саучесника не утиче
на ток застаревања права на гоњење осталих саучесника.
Под прекидом застарелости подразумева се наступање такве
околности услед које је заустављен ток застаревања кривичног гоњења, укинуто дејство већ протеклог времена застаревања, тако да поново почиње да тече рок застарелости кривичног гоњења одређеног
учиниоца за одређено кривично дело.
Закон одређује два основа услед којих наступа прекид застаревања, и то:
а) прекид настаје сваком процесном радњом која се предузме ради гоњења учиниоца због учињеног кривичног дела и
б) прекид настаје кад учинилац, у време док тече рок застарелости
учини исто тако тешко или теже кривично дело.
Процесна радња је основ за прекид застаревања, ако је предузето
од надлежног државног органа или лица које је овлашћено на предузимање свих или неких процесних радњи, а ако је предузето у циљу кривичног гоњења за одређено конкретно кривично дело.
Таква радња која има карактер процесне радње и ако је предузета
од лица које је овлашћено да предузима процесне радње изазива прекид застарелости. За наступање прекида застаревања треба само утврдити
да ли предузета радња има карактер процесне радње и да ли је предузета
од надлежног органа кривичног гоњења или од лица које је овлашћено на
предузимање процесне радње у конкретном случају. Закон о кривичном
поступку не одређује појам процесне радње, а у теорији кривично процесног права, под процесном радњом се подразумева делатност процесних
субјеката, обавезних или овлашћених на њено вршење, обављене у процесу, којом се непосредно утиче на заснивање, ток или окончање процесног
односа. Процесну радњу може да предузима само процесни субјекат а
процесна радња може бити извршена за време трајања процеса или у циљу заснивања процеса и та радња мора бити таква да има непосредни
утицај на процесни однос.
Процесне радње које могу проузроковати прекид застаревања могу бити предузете од суда и од јавног тужиоца, оштећеног као тужиоца, приватног тужиоца, па и оштећеног, као странака у процесу, ко87
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је су овлашћене да предузимају процесне радње све или само неке одређене, ради кривичног гоњења учиниоца због учињеног кривичног дела.
Процесне радње предузете од органа стране државе немају утицаја на ток застаревања.
У случају да су у делу поред извршиоца учествовали и саучесници,
прекид застаревања наступа само у односу на оног извршиоца односно
саучесника према коме је предузета процесна радња, док она нема никаквог утицаја на ток застаревања кривичног гоњења осталих саучесника. Само ако је процесна радња предузета истовремено против
свих саучесника, прекид застарелости наступа против свих саучесника.
Застаревање се прекида и кад учинилац у време док тече застарелост учини исто тако тешко или теже кривично дело.
У члану 97. ОКЗ прописани су рокови застарелости извршења казне
и ти рокови су релативни, па истеком тих рокова застарева право органа надлежног за извршење казне да изврше казну која је правноснажно изречена одређеном лицу за учињено кривично дело. Време застаревања извршења казне одређује се према правноснажно изреченој казни за учињено
кривично дело тако да је небитно која је казна за то дело прописана у закону, већ је битно само висина изречене казне. Рок застаревања извршења
казне почиње од дана када је пресуда постала правноснажна, а ако је
условна осуда опозвана од дана када је одлука о опозивању постала правноснажна.
На утврђивање рока застарелости извршења казне нема утицаја
издржани притвор који је осудом урачунат у изречену казну. Исто тако, изречена казна је основ за одређивање рока застарелости и у случају да је осуђеном лицу амнестијом или помиловањем дато делимично
ослобођење од извршења казне или је изречена казна замењена блажом
казном.
Застарелост извршења новчане казне као споредне казне настаје
кад протекне две године од дана правноснажности пресуде којом је та
казна изречена а застарелост извршења мера безбедности обавезног
психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи и одузимање предмета настаје кад
протекне пет година од дана правноснажности одлуке којом су те мере изречене. Застарелост извршења мера безбедности забране вршења
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позива делатности или дужности забране управљања моторним возилом настаје кад протекне време за које су те мере изречене.
Застаревање извршења казне не тече за време за које се по закону
извршење казне не може предузети. Застаревање се прекида сваком
радњом надлежног органа која се предузима ради извршења казне. Са
сваким прекидом застаревање почиње поново да тече. Застарелост
извршења казне настаје у сваком случају кад протекне два пут онолико времена колико се по закону тражи за застарелост извршења казне. Све се ово сходно примењује и на застарелост извршења мера безбедности.
У судској пракси као интересантно питање поставило се и питање
застарелости везано за ванредне правне лекове. Једно од питања које се
поставља је од када тече застарелост казне која је изречена по ванредном ублажавању казне. Став који је заузет на седници Кривичног одељења Врховног суда Србије је да застарелост извршења казне тече од дана
правноснажности пресуде која је донета у редовном поступку а да дужина рока се одређује по висини казне која је изречена поводом ванредног
ублажавања казне.
Такође у пракси се појавило као спорно питање да ли при такозваном спајању казне (неправом понављању поступка) време застарелости
и извршења казне се рачуна од дана доношења нове пресуде и да ли дужина рока треба да се рачуна имајући у виду висину ново изречене јединствене казне. Правилан став је да се време застарелости рачуна од
дана правноснажности пресуде којом је изречена јединствена казна а да
се дужина рока застарелости утврђује имајући у виду висину изречене
јединствене казне.
Посебно интересантно је питање да ли и у току издржавања изречене казне може да наступи застарелост извршења те казне. Правилан је став да и у току извршења казне затвора може да наступи
застарелост извршења казне.
Застарелост извршења казне утврђује првостепени суд.
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Драгиша Ђорђевић,
судија Врховног суда Србије

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРЕСУДЕ
У ДРУГОСТЕПЕНОМ КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
(ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ
СУДОМ - ЧЛАН 375. ЗКП)
Кривични поступак који је регулисан Закоником о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 68/2002. годину са изменама и допунама "Службени гласник Србије" бр. 58/04) има два основна дела, првостепени кривични поступак и поступак по правним лековима.
Првостепени кривични поступак се завршава доношењем пресуде (или решења у одређеним посебним поступцима) а Закоником о кривичном поступку је прописан систем правних лекова (редовни и ванредни) за поступање пред другостепеним судом. У нашем кривичном
процесном систему постоје три редовна правна лека жалба на пресуду
првостепеног суда и другостепеног суда и жалба на решење.
Поступајући по редовним правним лековима другостепени суд
доноси одлуке у седници већа или на основу одржаног претреса.
Одредбама Законика о кривичном поступку и то члан 375. ЗКП
установљено је јавност седнице већа другостепеног суда и регулисан је
ток такве седнице.
Претпоставке за одржавање јавне седнице пред другостепеним
судом су:
1. Уредно обавештен јавни тужилац (чл. 374. ст. 2. ЗКП) и
2. Уредно обавештени оптужени или његов бранилац (или један
и други), оштећени као тужилац, приватни тужилац или њихов пуномоћник који је у року за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде
обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Оптужени који се налази у притвору или на издр90
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жавању казне биће приведен по наредби председника већа ако је захтевао да присуствује седници другостепеног већа.
Обавештавање о седници већа другостепеног суда може се обавити
писменим достављањем (доставница и повратница) телеграмом, телефоном, (саставља се службена белешка), или усменим саопштењем у суду уз забелешку у записнику. Уколико оптужени има више бранилаца који
су захтевали да буду обавештени о седници већа другостепеног суда довољно је да само један буде обавештен (у пракси се често сви обавештавају). Да ли су странке уредно обавештене тј. да ли су испуњене претпоставке за одржавање јавне седнице одлучује веће у сваком појединачном
предмету пре почетка седнице.
Недолазак странака које су уредно обавештене не спречава одржавање седнице већа, као ни чињеница да оптужени није обавештен о
седници већа, јер суд није известио о промени боравишта или адресе
стана. Иначе, председник већа (или веће) има широка овлашћења у погледу овог института, јер може одлучити да се о седници већа обавесте и странке које то нису захтевале, ако сматра да је њихово присуство корисно за разјашњење ствари (веома ретко се примењује у пракси). О јавној седници другостепеног суда води се посебан записник који је
саставни део списа (у записнику је наведено ко присуствује јавној седници, ток седнице и др.).
У поступку по редовним правним лековима изјављеним против првостепене пресуде другостепени суд доноси следеће одлуке: решење (ако се
жалба одбацује или се првостепена пресуда укида) и пресуду ако се жалба
одбија као неоснована и потврђује пресуда првостепеног суда или се иста
преиначује.
Првостепена пресуда представља најважнији и најсложенији
процесни акт у кривичном поступку и зато је потпуно оправдано што
је чланом 361. Законика о кривичном поступку прецизно одређена њена
садржина која одређује и форму пресуде од које се у пракси никада не
одступа.
У другостепеном кривичном поступку, као што је наведено, такође се доносе пресуде којима се поводом изјављених правних лекова
првостепена пресуда потврђује, (ако се жалба одбија као неоснована)
или иста преиначује. Другостепене пресуде као коначни процесни акти у кривичном поступку, нису ни мање значајни, ни мање сложенији
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од првостепених пресуда, а како се то може закључити из одредаба
Законика о кривичном поступку којима је најблаже речено недовољно
регулисана садржина (из које проистиче и форма) другостепене пресуде.
Наиме, чл. 392. ст. 1. ЗКП постављени су само минимални законски захтеви у вези садржине образложења другостепене пресуде (и решења) наводећи, да је суд другог степена дужан да оцени жалбене наводе и да изнесе повреде законика које је узео у обзир по службеној дужности.
Имајући у виду да Законик о кривичном поступку даје овако минимална упутства у вези садржаја (само образложења) писано израђене
другостепене пресуде (у том погледу се не разликују у већој мери ни закони о кривичном поступку суседних земаља), било је нужно с обзиром на
њен значај као коначног процесног акта у кривичном поступку утврдити
методологију израде другостепене пресуде, која није обавезујућа нити
представља образац (по коме се пресуде морају писати) већ би требало да
помогне судијама у другостепеном поступку да приликом израде одлуке
не испоље недостатке, који би били касније основ за побијање исте ванредним правним средствима. С обзиром на све то сматрам да суд дугог
степена нема друге могућности него да се у току израде другостепене
пресуде, осим чл. 392. ст. 1. ЗКП ослони и на одговарајуће делове одредаба
чл. 361. ЗКП као и на судску праксу, а што је све коришћено и приликом
писања овог реферата.
Другостепена пресуда, као и првостепена, требало би да садржи
три основна дела, увод, изреку и образложење.
УВОД другостепене пресуде мора садржати назначење да се доноси у име народа, назив суда, име и презиме председника и чланова другостепеног већа и записничара (саветника, или стручног сарадника), име
и презиме оптуженог (или више њих), кривично дело за које му се суди у
другом степену, жалбе које су изјављене против првостепене пресуде
као и имена и презимена лица која су те жалбе уложили (за државног
тужиоца се наводи ознаке ОЈТ или ОДТ, а адвокати се означавају као
браниоци оптужених или пуномоћници без навођења имена и презимена) дан одржавања седнице већа или јавне седнице сходно чл. 375. ЗКП
или претреса пред другостепеним судом, на којој је одлучивано по жал92
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бама (након изношења извештаја судије известиоца и већини гласања) и
донета другостепена пресуда.
У вези садржине овако датог увода другостепене пресуде, иако иста
није изричито прописана Закоником, не би требало да има нејасноћа, јер
садржи све потребне елементе на основу којих се може испитати, да ли је
другостепени суд приликом доношења одлуке био на пример правилно састављен, затим да ли су обухваћени сви редовни правни лекови изјављени
против првостепене пресуде и на крају да ли је седница већа или претрес
пред другостепеним судом одржан сходно одредбама Законика о кривичном поступку.
ИЗРЕКА, као други део другостепене пресуде садржи одлуку - одлуке суда које су донете након већања и гласања и од врсте тих одлука
зависи и њена садржина. Иста мора бити без обзира на бројност одлука које садржи прецизна, јасна, (разумљива) и непротивречна.
Како што је раније наведено, у поступку по редовним правним лековима доносе се две врсте пресуда и то пресуда којом се одбија као неоснована жалба и првостепена пресуда потврђује и пресуда којом се
иста преиначује. Међутим, поступајући по редовним правним лековима
другостепени суд у седници већа или на претресу у исто време одлучује
о свим изјављеним жалбама којима се побија првостепена пресуда, па
ради тога и одлуке могу бити различите, а изрека другостепене пресуде
мора да садржи све донете одлуке, те иста може бити комбинована, и
састављена од више делова у којима другостепени суд првостепену пресуду у појединим деловима може потврдити (чл. 388. ЗКП), преиначити
чл. (чл. 391. ЗКП) уважавањем жалби или по службеној дужности, или
укинути (чл. 389. ЗКП).
С обзиром на различитост другостепених пресуди, те сложености изрека истих, потребно је посебно размотрити одредбе чланова
388. и 391. Законика о кривичном поступку, пошто из њих произилази
не само образложење када се доносе пресуде у другостепеном степену
којима се жалбе одбијају као неосноване, а првостепена пресуда потврђује или иста преиначује, већ се у поменутим одредбама може
уочити у одређеној мери и садржина и форма изреке другостепене пресуде.
Законик о кривичном поступку (чл. 388. ЗКП) прописао је да ће
другостепени суд пресудом одбити жалбу као неосновану и потврди93
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ти пресуду првостепеног суда, када утврдити да не постоје разлози
због којих се пресуда побија нити повреде из чл. 380. ст. 1. овог Законика. Ово је први мериторни начин одлучивања о изјављеној жалби и
требало би имати у виду, с обзиром на законски текст, да се жалба
има сматрати неоснованом и када стоје наводи (разлози) у жалби,
али исти немају такав значај који се по закону тражи и који му жалилац придаје.
Надаље, другостепени суд ће пресудом уз уважавање жалбе или по
службеној дужности преиначити првостепену пресуду - чл. 391. Законика о кривичном поступку, када утврди да је чињенично стање потпуно и правилно утврђено и да правилна примена материјалног закона на
то чињенично стање захтева другачију пресуду. Суд другог степена на
основу ове одредбе Законика има не само овлашћење него и обавезу да
преиначи првостепену пресуду и правилно примени кривични закон (или
други материјални пропис) ако су све одлучне чињенице правилно и потпуно утврђене.
Првостепена пресуда се према стању у списима предмета може
преиначити и када су учињене битне повреде одредаба кривичног поступка (ако не захтевају укидање првостепене пресуде и нови претрес) из чл.
368. ст. 1. тач. 5., 8. и 9. Законика о кривичном поступку. Иначе, на наведене битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 5.
(постојање оптужбе овлашћеног тужиоца или предлога оштећеног односно одобрење надлежног органа); тач. 8. (ако је оптужба прекорачена);
и тач. 9. (ако је повређена одредба чл. 382. ЗКП - забрана реформациоин
иус) ЗКП, другостепени суд пази и по службеној дужности чл. 380. ЗКП,
тако да се првостепена пресуда у овом случају може преиначити због повреде ових прописа и уважавањем жалбе странака и по службеној дужност, а поводом жалби.
Уколико није повређен кривични закон нити првостепена пресуда садржи напред наведене битне повреде одредаба кривичног поступка иста се
може преиначити уважавањем жалби због одлуке о кривичној санкцији,
одлуке о трошковима кривичног поступка имовинско правном захтеву, одузимању имовинске користи и због одлуке о објављивању пресуде путем
штампе, радија или телевизије. Треба напоменути, да код доношења одлуке о преиначењу првостепене пресуде нужно је тачно разликовати чињенична од правних питања, што због њихове повезаности није лако, али је
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изузетно важно, јер се ова врста пресуде доноси само ако је чињенично
стање потпуно и правилно утврђено (изузетак је пресуда која се доноси
након претреса пред другостепеним судом).
Као што је наведено изрека другостепене пресуде може садржати једну или више одлука све у зависности од бројности оптужених,
извршених кривичних дела и изјављених жалби.
Најједноставнија по садржини је изрека другостепене пресуде
којом се жалба или жалбе странака одбијају као неосноване и првостепена пресуда потврђује (чл. 388. ЗКП). Судије које поступају у другом степену у овом случају немају никаквих дилема ни око форме изреке без обзира на бројност оптужених и изјављених жалби против првостепене пресуде.
У погледу садржине и форме изреке другостепене пресуде дилеме
се јављају приликом преиначења првостепене пресуде, и то када се
преиначује по једном или више правних основа (истакнутих у жалби)
у односу на једног оптуженог и једно кривично дело или по једном или
више правних основа у односу на више оптужених и више кривичних
дела.
1. Пример:
У првостепеној пресуди Окружног суда оглашена су кривим лица и
то: Оптужени НН и оптужени ММ због кривичних дела разбојништва у
покушају из чл. 168. ст. 1. КЗС у вези чл. 19. и 22. ОКЗ а оптужени ММ и
због кривичног дела фалсификовања исправе из чл. 233. ст. 3. у вези ст. 1.
КЗС па су оптуженом ММ прво утврђене појединачне казне за извршена
кривична дела и то за кривично дело разбојништва у покушају из чл. 168.
ст. 1. КЗ у вези чл. 19. и 22. ОКЗ у трајању од 4-четири године а за кривична
дела фалсификовање исправе из чл. 233. ст. 3. у вези ст. 1. КЗС казна затвора у трајању од 6-шест месеци те је осуђен на јединствену казну затвора у
трајању од 4-четири године и 2-два месеца а оптужени НН на казну затвора у трајању од 2-две године.
Против наведене првостепене пресуде жалбе су изјавили и то:
- бранилац оптуженог НН из свих законом предвиђених основа и
- браниоци оптуженог ММ такође из свих законом предвиђених
основа.
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Након одржане седнице већа и већања и гласања другостепени
суд је уважио само жалбе бранилаца оптуженог ММ и то у погледу
одлуке о казни и донео у име народа следећу пресуду:
Делимичним уважавањем жалби бранилаца оптуженог ММ преиначује се пресуда Окружног суда само у погледу одлуке о казни тако што
Врховни суд оптуженом ММ за кривично дело разбојништва из чл. 168.
ст. 1. КЗС у вези чл. 19. и 22. ОКЗ у покушају за које је том пресудом оглашен кривим утврђује казна затвора у трајању од 3-три године а за кривично дело фалсификовања исправе из чл. 233. ст. 3. у вези ст. 1. КЗС за
које је такође наведеном пресудом оглашен кривим казну затвора у трајању од 3-три месеца па га осуђује на јединствену казну затвора у трајању
од 3-три године и 2-два месеца уз урачунавање времена проведеног у притвору, док се у осталом делу жалбе бранилаца оптуженог ММ као и
жалба браниоца оптуженог НН одбијају као неосноване и у непреиначеном делу првостепена пресуда потврђује.
Сматрам да је изрека другостепене пресуде требало да гласи:
I ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца оптуженог НН и у
односу на овог оптуженог првостепена пресуда Окружног суда ПОТВРЂУЈЕ.
II УВАЖАВАЈУ СЕ жалбе бранилаца оптуженог ММ, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ иста пресуда само у погледу одлуке суда о казни, тако што
Врховни суд оптуженом ММ прво утврђује појединачне казне затвора и
то за кривична дела из чл. 168. ст. 1. КЗС у вези чл. 19. и 22. ОКЗ у покушају за које је наведеном пресудом оглашен кривим у казну затвора у
трајању од 3-три године а за кривично дело фалсификовања исправе из
чл. 233. ст. 3. у вези ст. 1. КЗС за које је такође поменутом пресудом
оглашен кривим у трајању од 3-три месеца па га осуђује на јединствену
казну затвора у трајању од 3-три године и 2-два месеца уз урачунавање
времена проведеног у притвору.
Из наведеног примера очигледно је да се садржина изреке другостепене пресуде у оба случаја не разликује, јер је у другостепеном поступку одлучено по свим изјављеним жалбама и одлуке су истоветне. Међутим, сматрам да је што се тиче форме у другом случају изрека другостепене пресуде јаснија и не може изазвати никакве дилеме код првостепеног суда приликом извршења.
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2. Пример:
Пресудом Окружног суда оглашени су кривим оптужени АА, ББ,
ДД, НН, ММ, због кривичног дела тешки случајеви разбојничке крађе и
разбојништва из чл. 169. ст. 2. КЗС у вези чл. 22. ОКЗ а оптужени ДД и
због кривичног дела неовлашћено набављање и држање муниције и експлозивних материја из чл. 33. ст. 3. у вези ст. 1. Закона о оружју и муницији, па су осуђени, оптужени АА и ББ на казне затвора у трајању од по
40-четврдесет година, оптужени НН на казну затвора у трајању од 12дванаест година, оптужени ММ на казну затвора у трајању од 9-девет
година, док су оптуженом ДД утврђене су појединачне казне затвора и
то за кривично дело из чл. 169. ст. 2. КЗС у вези чл. 22. ОКЗ у трајању од
14-четрнаест година и за кривично дело из чл. 33. ст. 3. у вези ст. 1. Закона о оружју и муницији казна затвора у трајању од 5-пет година, па је
осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 15-петнаест година, с
тим што им је урачунато време проведено у притвору.
Против наведене пресуде жалбе су изјавили: Окружни јавни тужилац због одлуке суда о казни у односу на оптужене ДД, НН и ММ са предлогом да се првостепена пресуда преиначи у односу на ове оптужене и да
се исти строжије казне, оптужени АА и његов бранилац из свих законских основа, оптужени ББ и његов бранилац из свих законских основа,
бранилац оптуженог ММ и бранилац оптуженог НН такође из свих законских основа.
Након одржане јавне седнице сходно чл. 375. ЗКП већања и гласања
другостепени суд је у име народа донео следећу пресуду уважавајући жалбу
ОЈТ:
I ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе оптужених АА и ББ и
њихових бранилаца и пресуда Окружног суда у односу на ове оптужене
ПОТВРЂУЈЕ.
II УВАЖАВА СЕ жалба Окружног јавног тужиоца, па се наведена
пресуда ПРЕИНАЧУЈЕ само у погледу одлуке суда о казни у односу на оптужене ДД, НН и ММ, тако што Врховни суд оптужене НН и ММ за кривично дело тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва из чл. 169.
ст. 2. КЗ за које су том пресудом оглашени кривим осуђује на казне затвора
у трајању од по 15-петнаест године у које им се урачунава време проведено
у притвору, док оптуженом ДД прво утврђује појединачне казне затвора
за кривична дела за које је истом пресудом оглашен кривим и то за кривич97
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но дело тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва из чл. 169. ст.
2. КЗС у трајању од 40-четрдесет година, а за кривично дело неовлашћено
набављање и држање муниције и експлозивних материја из чл. 33. ст. 3. у
вези ст. 1. Закона о оружју и муницији у трајању од 5-пет година, па га осуђује на јединствену казну затвора у трајању од 40-четрдесет година у коју
му се урачунава време проведено у притвору, а жалбе бранилаца истих оптужених се ОДБИЈАЈУ као неосноване.
3. Пример:
Пресудом Окружног суда оглашен је кривим оптужени НН под
тачком један изреке због кривичног дела тежак случај разбојништва
из чл. 169. ст. 2. у вези чл. 168. ст. 1. КЗС и утврђена му је казна затвора у трајању од 40-четрдесет година, затим под тачком два због кривичног дела тешке крађе из чл. 166. ст. 1. тач. 1. КЗС и утврђена му је
казна затвора у трајању од 3-три године и под три због кривичног дела неовлашћено држање ватреног оружја и муниције из чл. 33. ст. 1.
Закона о оружју и муницији и утврђена му је казна затвора у трајању
од 1-једне године па је осуђен на јединствену казну затвора у трајању
од 40-четрдесет година у коју му је урачунато време проведено у притвору.
Против наведене пресуде жалбе су изјавили оптужени НН и његов бранилац из свих законских основа.
Након одржане јавне седнице већања и гласања другостепени суд
је донео у име народа следећу пресуду:
I УВАЖАВАЈУ СЕ жалбе оптуженог НН и његовог браниоца па
се ДЕЛИМИЧНО УКИДА пресуда Окружног суда у делу под један изреке (у вези кривичног дела из чл. 169. ст. 2. у вези чл. 168. ст. 1. КЗ Србије) и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.
II Поводом тих жалби по службеној дужности иста пресуда се
ПРЕИНАЧУЈЕ у делу под два и три изреке и то у погледу одлуке о казни
тако што Врховни суд оптуженом НН утврђује појединачне казне затвора за кривична дела за која је наведеном пресудом оглашен кривим у том делу и то за кривична дела тешке крађе из чл. 166. ст. 1. тач. 1. КЗС у трајању од 3-три године а за кривично дело неовлашћено држање ватреног
оружја и муниције из чл. 33. ст. 1. Закона о оружју и муницији казну затвора у трајању од 1-једне године па га осуђује на јединствену казну затвора у
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трајању од 3-три године и 10-десет месеци у коју му се урачунава време
проведено у притвору док се жалбе оптуженог и његовог браниоца у овом
делу ОДБИЈАЈУ као неосноване.
Према оптуженом НН продужава се притвор до даље одлуке суда.
Примери изрека другостепених пресуда које су наведене, су само
један мали број сложених (комбинованих) другостепених одлука и
исти могу бити од помоћи судијама који поступају у другом степену
да са мање напора приступе писаној изради и најсложених другостепених пресуда са великим бројем различитих одлука.
ТРЕЋИ, у односу на изреку не мање важни али далеко сложенији
део другостепене пресуде је образложење које мора садржати свака
судска одлука и у коме се наводе и објашњавају разлози због којих је суд
донео одлуку изнету у изреци пресуде.
Као што је у овом реферату раније указано, Законик о кривичном
поступку у својим одредбама (чл. 392. ЗКП) даје само минимална упутства о садржини образложења другостепене пресуде. Међутим, и поред
тога, што је веома оскудна, ипак поменута одредба је довољно јасна у
свом захтеву да у образложењу пресуде другостепени суд треба да оцени
жалбене наводе и да изнесе повреде закона које је разматрао по службеној дужности.
Приликом израде образложења другостепене пресуде у пракси је
устаљен одређени редослед, па се прво излаже такозвани рефератски
део који се састоји од садржаја побијане пресуде и то у битном - кривично дело због кога је оптужени оглашен кривим и санкције које су му
изречене (као и остале споредне одлуке), с тим што није потребно наводити чињенични опис кривичног дела из изреке побијане пресуде.
Надаље, се у овом делу износе појединачно жалбе које су изјављене против првостепене пресуде са навођењем жалбених основа којима
се та одлука побија и предлозима, али без жалбених разлога, јер ће они
бити предмет обраде у даљем току образложења када се буде утврђивала њихова основаност. Уколико се поступак води по захтеву државног тужиоца у овом делу образложења се износи мишљење и предлози
надлежног тужиоца поводом изјављених жалби, а након тога се
укратко излаже и ток седнице већа уз констатацију о присутности
обавештених странака уколико се иста одржава сходно чл. 375. ЗКП.
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Затим, следи суштинско образложење одлуке у које се врши анализа жалбених разлога и наводе аргументи због којих се поједини разлози, у вези чињеничних или правних питања прихватају или не, а врши се и оцена исправности утврђених одлучних чињеница, и с тим у
вези заузимају и одређени ставови у решавању правних питања. Међутим, пре него што започнемо разматрање даљег тога образложења
пресуде требало би разрешити једну од дилема која се појављује у теорији и у пракси.
Наиме, с обзиром на одредбу чл. 392. ст. 1. ЗКП (и то онај део који се односи на пресуду) није постојала сагласност у кривично правној
теорији и пракси о томе да ли приликом оцене жалбених разлога и
утврђивање њихове основаности другостепени суд треба у образложењу своје пресуде да подносиоца жалбе упути на разлоге дате у првостепеној пресуди (с тим што их може и поновити), уз констатацију
да исте разлоге прихвати и виши суд или мора дати сопствене разлоге. Сматрам да је исправнији други став и да из одредбе чл. 392. ст. 1.
ЗКП произилази намера законодавца да обавеже суд другог степена да
у образложењу пресуде оцењујући жалбене наводе да своје разлоге о
њиховој основаности, а не да се искључиво или у већем делу ослања на
разлоге из првостепене пресуде.
Као што је раније указано у образложењу другостепене пресуде
се врши суштинска анализа жалбених навода, с тим што се то чини
по одређеном редоследу који је условљен претходним раздвајањем жалбених основа и њихових разлога.
Пре него што се започне са анализом жалбених основа и жалбених
разлога, другостепени суд ће размотрити да ли првостепена пресуда садржи повреде одредаба кривичног поступка или повреде кривичног закона на
које пази по службеној дужности поводом жалбе а сходно чл. 380. ЗКП.
Уколико установи да таквих недостатака првостепена пресуда нема прелази се одвојено на разматрање жалбених основа с тим што се прво анализира да ли постоје повреде поступака које су истакнуте у жалби. Ако се
утврди да је жалба у овом делу неоснована приступа се разматрању такође одвојено следећег жалбеног основа о погрешном или непотпуно утврђеном чињеничном стању.
У току овог излагања и давања објашњења у вези садржаја образложења другостепене пресуде уочљиво је да се инсистира на одређеном ре100
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доследу и одвојеном разматрању жалбених основа и разлога. Ово с тога,
што се у пракси догађа да другостепени суд следећи жалбене разлоге који
су не ретко несистематизовани, па се тешко може издвојити и на које
се жалбене основе (углавном поређане на почетку жалбе) односе, исто
тако несистематски износи аргументе о њиховој основаности, да би на
крају паушално закључио" да из тих разлога произилази да је жалба неоснована када побија првостепену пресуду због повреде кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања а услед тога и због повреде
кривичног закона". Овакав приступ изради другостепене пресуде је погрешан, па се ради тога инсистира на одвојености и редоследу приликом
разматрања жалбених навода и разлога. Треба имати у виду да суд другог
степена је чак у прилици и да издвоји и среди (систематизује) жалбене
наводе по жалбеним основима, па тек након тога да их анализира и изнесе аргументе о њиховој основанисти. У сваком случају у образложењу
другостепене пресуде се морају и сажето и потпуно размотрити сви наводи изнети у жалби и дати на њих одговор.
Приликом анализе жалбеног основа због погрешно или непотпуно
утврђеног чињеничног стања и датих разлога у вези тога, другостепени
суд је често суочен са великим тешкоћама, јер су жалбе у овом делу углавном писане преопширно са истицањем великог броја примедби којима се
оспоравају чињенице утврђене у чињеничном стању. У таквој ситуацији
било би нецелисходно да жалба која је пренатрпана наводима буде повод
преопширном образложењу судске одлуке, тј. било би нерационално одговорити на све наводе жалбе нагомиланим аргументима у образложењу
пресуде. Рационалније је и правилније је у том случају приликом образлагања задржати се само на изношењу аргумената у вези основаности
жалбених навода који се односе на одлучне чињенице у конкретном предмету, док у осталом делу примедбе и разлоге истакнуте у жалби другостепени суд може оценити у целини као неосноване, уколико утврди да
чињенице на које се исте односе нису од значаја за пресуђење, јер нису од
битног утицаја на правилно утврђено чињенично стање. На тај начин
другостепени суд ће у исто време испунити своју обавезу и одговорити у
образложењу пресуде на све жалбене наводе, а са друге стране избећи непотребно разматрање правилности утврђења бројних чињеница које
жалба побија, или приговара у вези са тим, јер су оне као што је истакнуто, неважне за доношење правилне пресуде.
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Уколико је другостепени суд нашао да се жалбом неосновано побија
првостепена пресуда и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног
стања, или су поједине примедбе истакнуте у жалби основане, али нису од
значаја који им жалба даје, према устаљеном редоследу прелази се на разматрање основаности жалбе којом се побија првостепена пресуда по другим основима због повреде кривичног закона, одлуке о кривичним санкцијама, мери безбедности и трошковима кривичног поступка и др. Приликом
испитивања првостепене пресуде у делу који се односи на повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, треба имати у виду и могућност
другостепеног суда да поступа и сходно чл. 380. ЗКП тј. да може поступати и по службеној дужности.
Након разматрања поменутих жалбених основа и разлога, другостепени суд је дужан да у образложењу пресуде изнесе јасне и довољне
разлоге зашто сматра да су жалбени наводи неосновани, па се због тога жалба и у том делу одбија. С друге стране, уколико оцени да се неки
од наведених жалбених основа треба уважити, такође је потребно
довољно аргументовано да се образложи из којих разлога је суд прихватио примедбе истакнуте у жалби и услед тога преиначио првостепену пресуду.
Међутим, у пракси другостепени судови у образложењу пресуде
углавном не дају довољно разлога или се ослањају на оне разлоге из првостепене пресуде, у вези основаности жалбених навода којима се побија првостепена пресуда због повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, што је не само погрешно него и представља битну повреду одредаба
кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП (нпр. другостепени суд
одбија жалбу оптуженог у погледу изречене казне и не наводи разлоге са којих није уважио ту жалбу). Имајући то у виду потребно је, као што је већ
наведено, и када се жалба одбија као неоснована и када је уважавањем
жалбе или по службеној дужности дошло до преиначења првостепене
пресуде детаљно изнети разлоге који су руководили другостепени суд у доношењу овакве одлуке.
По истом критеријуму се врши и утврђивање основаности жалбених навода којима се побијају и остале споредне одлуке у првостепеној пресуди (мере безбедности и трошкови кривичног поступка и др.) и
њихово образлагање у пресуди другостепеног суда.
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Осим тога, сматрам да није сувишно напоменути да уколико се
другостепена пресуда састоји из више различитих одлука свака таква
одлука се посебно образлаже по редоследу како је то изложено у овом
реферату.
На крају, не смемо из излагања поводом ове теме, изоставити и
другостепене пресуде које се доносе након одржаног претреса пред судом
другог степена. Овај правни институт - претрес пред другостепеним судом (чл. 376. до 381. ЗКП), којим је неоправдано потпуно запостављен у
пракси, може одржати само ако је потребно да се због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања које се побија у жалби, изведу нови докази или понове већ раније изведени докази, и ако постоје оправдани
разлози да се предмет не врати првостепеном суду на поновни главни
претрес.
Након одржаног претреса пред другостепеним судом могу се донети
две врсте пресуда (а може се и решењем укинути првостепена пресуда) и
то под а) када се утврди да је чињенично стање у побијаној пресуди ипак
правилно и потпуно утврђено, жалба се одбија као неоснована у том делу
или у целости ако су и остали жалбени наводи неосновани; б) уколико другостепени суд на основу претреса утврди другачије чињенично стање него
у побијаној пресуди тада се и остале одлуке мењају, без обзира на то да ли
се побијају жалбом, све у складу са измењеним чињеничним стањем. У
овом случају и образложење другостепене пресуде (која је подложна жалби
суда трећег степена) разликује се од до сада изложених, па у делу у коме се
наводе, које су измењене већ утврђене одлучне чињенице или је утврђена
нова одлучна чињеница која је изостала у побијаној пресуди другостепени
суд мора употребити методологију израде првостепене пресуде (чл. 361.
ЗКП), јер је потребно да објасни које чињенице и из којих разлога узима као
доказане и недоказане као и да да оцену веродостојности доказа које је извео на претресу. С тим у вези у даљем току образложења, треба изнети
довољно разлога уколико је дошло до измена и у другим одлукама побијане
пресуде а поводом измењеног чињеничног стања.
На основу свега изложеног може се закључити да, иако је методологија израде другостепене пресуде изнета у овом реферату делимично
или потпуно позната већем броју судија који суде у другом степену (из
теорија или праксе), а осим тога није ни обавезујућа (као што је раније
указано), ипак обрада ове теме је била нужна, јер се у пракси у последње
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време уочава појава нешто већег броја предмета са другостепеним пресудама које у себи садрже недостатке који се односе и на њихову форму
и на садржину.
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Невенка Важић,
судија Врховног суда Србије

БИТНЕ ПОВРЕДЕ ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ
ПОСТУПКА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА ЧЛАН 13. СТАВ 3. И ЧЛАН 337. СТАВ 3. ЗКП
Улога процесних одредби у кривичном законодавству јесте да
пропише начин на који се остварује сврха кривичног материјалног
права предвиђена у чл. 1 и 2 ОКЗ. Непридржавање тих одредаба може
довести или доводи у питање правилност и законитост изречене пресуде, због чега ЗКП непоштовање процесних форми проглашава битном повредом одредаба кривичног поступка, а као санкцију одређује
ништавост спроведеног поступка и изречене пресуде. Најтеже повреде поступка законик индивидуално одређује и набраја у чл. 368 ст. 1
тач. 1-11 ЗКП-а и оне представљају апсолутно битне повреде, чије постојање подразумева њихов негативан утицај на правилност и законитост изречене пресуде и ослобађа другостепени суд обавезе да такав
утицај оцењује, већ је само њихово постојање довољно да би се изречена пресуда сматрала незаконитом. У ст. 2 чл. 368 ЗКП-а, наведене су
тзв. релативно битне повреде одредаба кривичног поступка које нису
таксативно набројане, а односе се на све повреде поступка настале за
време припремања главног претреса, у његовом току и приликом доношења пресуде. Постојање ових повреда не значи унапред да су оне утицале на законитост судске одлуке, већ закон оставља вишем суду да у
сваком конкретном случају оцени да ли је таква повреда утицала или
није на законитост изречене пресуде. Дакле, овде је реч о повреди било
које процесне одредбе, осим оних из ст. 1 чл. 368 ЗКП-а, која је по оцени вишег суда негативно утицала или могла бити од утицаја на законито и правилно доношење пресуде. На ове повреде другостепени суд
не пази по службеној дужности и задатак је жалиоца да их наведе и
образложи у жалби. Разлика у односу на апсолутно битне повреде, где
се негативни утицај на законитост одлуке подразумева је у томе што
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код релативно битних повреда одредаба кривичног поступка суд правног лека мора у сваком конкретном случају утврдити постојање те
повреде и оценити њен утицај на правилност и законитост првостепене пресуде.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368. ст. 1. тач. 1.
Ова повреда се односи на недостатке у саставу суда и постоји
ако је суд непрописно састављен или ако је у изрицању пресуде присуствовао судија или судија-поротник који није суделовао на главном претресу
или који је правноснажном пресудом изузет од суђења. Повреда постоји
ако у поступку нису суделовале судије у прописаном саставу и броју предвиђеном у чл. 24 ЗКП-а. Став је судске праксе да ова повреда не постоји
ако је судио суд у већем, односно "јачем" бројном саставу од потребног.
Наиме, овде се изводи аналогија са одредбом чл. 37 ст. 2 ЗКП-а, према којој ако суд у току главног претреса установи да је за суђење надлежан нижи суд, предмет не доставља нижем суду, већ сам спроводи поступак и
доноси одлуку. Доста чест случај постојања ове повреде постоји када је
поступак водио (нарочито у општинским судовима) и одлуку донео
стручни сарадник (најчешће у истражном поступку), па чак и судски
приправник. Интересантно је мишљење једног дела теоретичара који
сматрају да је тада реч "о непостојећој одлуци", јер ју је донело лице које
нема "судијско својство". Овакав став у судској пракси није прихваћен,
јер наше кривично процесно законодавство не познаје институт "непостојеће пресуде", због чега се у овом случају ради о битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а.
Ова повреда се јавља и у ситуацији када одлуке из надлежности
већа из чл. 24 ст. 6 ЗКП-а доносе истражне судије, судије појединци или
судија као председник већа, што се дешава у пракси. Одредбама ЗКП-а
предвиђено је ко у којој процесној ситуацији може донети одређену одлуку, односно када је доноси истражни судија, судија појединац или
председник већа, а када веће из чл. 24 ст. 6 ЗКП-а. Према томе, ако одлуку донесе онај ко у одређеној процесној ситуацији није био овлашћен
да је донесе, тада чини ову битну повреду поступка, јер је одлуку донео
надлежни суд, али не у прописаном саставу. Најчешће је то случај када
истражни судија одбаци као неблаговремен или неуредан захтев за
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спровођење истраге оштећеног као тужиоца, а потом жалбу на то решење достави другостепеном суду иако о жалбама против решења истражног судије одлучује кривично веће првостепеног суда. Без обзира да
ли о жалби на такво решење одлучује Кв веће првостепеног суда или
другостепени суд, оваквим поступањем учињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из ст. 1 чл. 368 на коју суд правног лека у смислу чл. 401 ст. 4 ЗКП-а пази по службеној дужности, када испитује да
ли је решење донео овлашћени орган, што другим речима значи да ли је
одлуку донео судски орган у законом прописаном саставу. У случају да о
жалби на такво решење одлучује Кв. веће првостепеног суда и одбије је,
таква одлука постаје правноснажна и тиме не само да је учињена ова
битна повреда, већ је нарушено и начело двостепености и деволутивности у одлучивању, јер је овлашћеном тужиоцу онемогућено да о његовој
жалби одлучује другостепени суд, па се овакве ситуације могу решити
једино захтевом за заштиту законитости. Међутим, овлашћени тужилац ни тиме не би остварио своје право, јер би захтев био изјављен
на штету окривљеног и суд који о њему одлучује би само у смислу чл. 425
ст. 2 ЗКП-а могао утврдити повреду закона, не дирајући у правноснажну одлуку. Ово је очигледан пример неправилне примене чл. 243 ст. 7
ЗКП-а, којом је прописано да истражни судија када се не сложи са захтевом за спровођење истраге затражиће да о томе одлучи веће из чл.
24 ст. 6 ЗКП-а. При томе, он није овлашћен да у смислу чл. 24 ст. 4
ЗКП-а сам оцењује постојање материјално-правних и процесно-правних
услова за спровођење истраге и о томе доноси одлуку, већ је дужан да у
смислу чл. 243 ст. 7 ЗКП-а кроз неслагање са захтевом за спровођење истраге затражи да оцену благовремености, дозвољености и разумљивости захтева изврши и о томе одлуку донесе веће из чл. 24 ст. 6 ЗКП-а.
Учествовање у изрицању пресуде судије или судије поротника
који није суделовао на главном претресу значи да је током целог главног претреса потребно непрекидно учествовање свих чланова већа, како то регулише одредба чл. 295 ст. 1 ЗКП-а. Супротно поступање и непрекидање главног претреса, када један од чланова већа на кратко напусти судницу и касније учествовање тог члана већа у изрицању пресуде, представља ову процесну повреду, на коју другостепени суд пази по
службеној дужности. Међутим, то се не односи и на објављивање пресуде, јер овде повреда због објаве пресуде у непотпуном саставу већа
настаје после изрицања пресуде и не може утицати на законитост
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већ донете пресуде. Потпун састав већа приликом објављивања пресуде је важан ради доношења одлука из чл. 358 ст. 1, 2, 3 и 5 ЗКП-а, но
такав пропуст суда може се отклонити накнадним објављивањем
пресуде у пуном саставу већа.
Суделовање у изрицању пресуде судије или судије поротника који је
правноснажном одлуком изузет од суђења, ретко се дешава у пракси, јер
судови воде рачуна да у изрицању пресуде не учествују лица за које постоји правноснажна одлука којом су изузети од суђења из било ког разлога
предвиђеног у чл. 40 ЗКП-а. Уколико се то пак деси, учињена је ова битна
повреда.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 ст. 1 тач. 2 ЗКП
Ова повреда постоји ако је на главном претресу суделовао судија или судија поротник који се морао изузети. Разлика између овог случаја и оног предвиђеног у тач. 1 чл. 368 ст. 1 ЗКП-а, јесте у томе што
у овом случају не постоји решење којим је већ одлучено о изузећу и у
томе што ту долазе у обзир само разлози за изузеће предвиђени у тач.
1-5 чл. 40 ЗКП-а, а не и у пракси најчешћи разлог из тач. 6 истог члана. На ову повреду жалилац се може позивати само ако није могао да
је изнесе у току главног претреса или је изнео, али је суд није узео у обзир. Разлози за искључење судије о којима је овде реч су таксативно набројани. То су основи и чињенице на које судија увек пази по службеној
дужности и када сазна за њихово постојање, мора прекинути рад на
предмету без обзира да ли странке траже изузеће, јер је оваква врста
искључења у јавном интересу. Што се пак тиче изузећа из тач. 6 чл.
40 ЗКП-а, ради се о околностима које изазивају сумњу у непристрасност судије, а у пракси се тај основ за изузеће неретко користи због
незадовољства странака радом суда, а понекад и у циљу одуговлачења
поступка. Овај разлог за изузеће не може бити основ за побијање првостепене пресуде. На ову повреду суд правног лека не пази у смислу чл.
380 ЗКП-а по службеној дужности, што значи да закон много строже
третира слични недостатак поступка из тач. 1 чл. 368 ст. 1 ЗКП-а.
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Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 ст. 1 тач. 3 ЗКП
Постојаће ова битна повреда ако је главни претрес одржан без
лица чије је присуство на главном претресу по законику обавезно, или
ако је оптуженом, браниоцу, оштећеном као тужиоцу или приватном тужиоцу, противно његовом захтеву, ускраћено да на главном
претресу употребљава свој језик и да на свом језику прати ток главног
претреса (чл. 9 ЗКП-а).
Суд правног лека пази на ову повреду поступка на основу одредбе чл. 380 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а и то у делу који се тиче евентуалног одржавања главног претреса у одсуству оптуженог, а у случају обавезне
одбране и у одсуству браниоца оптуженог. Одредбама ЗКП-а из чл.
299, 304, 305 и 306 ЗКП-а, регулисано је када се главни претрес може
одржати без присуства оптуженог и браниоца. Без присуства оптуженог, главни претрес се може одржати када постоје претпоставке
да му се суди у одсуству (чл. 304 ст. 2 ЗКП-а), ако би се према доказима
у списима имала донети пресуда којом се оптужба одбија (чл. 306
ЗКП-а) или решење из чл. 349 ЗКП-а (одбацивање оптужнице), у ком
случају се претрес може одржати и у одсуству браниоца, ако се оптужени удаљи са претреса због ометања реда и непокоравања наређењима председника већа за одржавање реда (чл. 299 ст. 2 ЗКП-а) и у тзв.
"скраћеном поступку" (чл. 445 ст. 3 ЗКП-а).
Без јавног тужиоца главни претрес се може одржати само у
тзв. "скраћеном поступку" (чл. 445 ст. 1 ЗКП-а).
Код одржавања главног претреса без присуства браниоца, потребно је правити разлику између тзв. "обавезне" и "факултативне"
одбране и случаја када је бранилац уредно позван на главни претрес и
када то није. Уколико бранилац није уредно позван на главни претрес,
он се не може одржати без обзира да ли се ради о обавезној или факултативној одбрани, осим уколико оптужени у случају факултативне
одбране пристане да се претрес одржи без браниоца. У случају обавезне одбране, главни претрес на који није приступио уредно позвани
бранилац, без обзира да ли је изостанак оправдао или не, не може се
одржати. У пракси су веома ретке, готово само теоретски могуће ситуације из чл. 305 ст. 1 ЗКП-а, да одсутног браниоца у случајевима
обавезне одбране, оптужени одмах на главном претресу замени другим
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браниоцем или да му га суд постави без штете за његову одбрану, те
да се главни претрес настави, најчешће због краткоће времена за упознавање новог браниоца са списима предмета и припреме одбране. Међутим, честе су ситуације, управо код обавезне одбране да оптужени
тражи одлагање главног претреса због одсуства уредно позваног браниоца који изостанак није оправдао, како би за следећи претрес обезбедили присуство тог или изабрали новог браниоца, па то не учине,
доводећи тако до одуговлачења поступка. У таквој ситуацији, ради
спречавања злоупотребе права на одбрану, суд има право и обавезу да
оптуженом постави браниоца по службеној дужности, јер се у тој
ситуацији сматра да оптужени нема браниоца (члан 71 ст. 4 ЗКП-а).
У супротном оптужени би одбијањем да узме другог браниоца, уместо
оног изосталог којег је сам изабрао, могао произвољно одуговлачити
поступак.
У случају факултативне одбране главни претрес се може одржати у одсуству уредно позваног браниоца и браниоца који је без одобрења напустио главни претрес, само у случају да се оптужени с тим сагласи. Овом
одредбом у односу на ранију одредбу из чл. 301 Закона о кривичном поступку, где се таква сагласност није тражила и претрес се могао одржати без
браниоца уколико суд оцени да то није штетно за одбрану, знатно су проширена права оптуженог на стручну одбрану и наше процесно законодавство је и у том сегменту усклађено са Уставом и Европском конвенцијом о
заштити људских права и основних слобода, посебно чланом 6 став 3 тачка Ц Конвенције. Међутим, проширење ових права, с друге стране, ствара
веће могућности евентуалне злоупотребе овог процесног права, због чега је
веома важно да суд утврди разлог изостанка браниоца с главног претреса
и неоправдана одсуства кажњава (члан 305 ст. 2 ЗКП-а), у циљу јачања
процесне дисциплине, како се ова права не би претворила у своју супротност и довела до неоправданог одуговлачења поступка и неефикасности
судова. При томе је значајно напоменути да је судска пракса заузела став
да обавештење браниоца о спречености да присуствује главном претресу
због тога што је истог дана ангажован као бранилац у другом предмету,
није оправдан разлог за одлагање претреса. Бројни су примери ове процесне
повреде, па тако ова повреда постоји ако два окривљена са супротстављеним и колидирајућим одбранама у случајевима обавезне одбране, имају
истог браниоца, ако је у случају обавезне одбране окривљеног бранио адвокат који није уписан у неку од адвокатских комора, ако је претрес одржан
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у присуству приправника или стручног сарадника државног тужиоца, када је по законику обавезно присуство тужиоца или његовог заменика и
слично. Честа ситуација која се појављује у пракси а заслужује пажњу јесте питање одсуства браниоца са дела главног претреса у случају обавезне
одбране. Наиме, није редак случај да бранилац за одређено време напусти
главни претрес, у правилу због одласка на други претрес, што подразумева
његово одсуство са тог дела главног претреса. Део теоретичара заступа
мишљење да треба у сваком конкретном случају ценити да ли је у том делу претреса присуство браниоца било неопходно, односно није ли бранилац
одсуствовао само са дела претреса где су се изводиле мање важне радње
или докази ( на пример читали писмени докази који се налазе у списима и
већ су познати странкама јер су у њих извршили увид). Ову ситуацију треба анализирати на исти начин као и кад је у питању обавезно присуство
судије - председника већа, чланова већа и самог окривљеног, који су сви у
обавези да присуствују целом току главног претреса, без обзира на већу или
мању важност процесних радњи које се у одређеном тренутку изводе.
Сходно томе, мишљења сам да у случају обавезне одбране бранилац мора да
присуствује целом току главног претреса.
У односу на право употребе језика која је регулисана чланом 9
ЗКП-а, битно је да се право на превођење омогући лицима којима то
право припада и да се изјава упозорених лица везано за коришћење овог
права, унесе у записник. Само уколико, противно захтеву оптуженог,
браниоца, оштећеног као тужиоца или приватног тужиоца, њима
ово право буде ускраћено, постојаће ова процесна повреда. Став је судске праксе да једном дата поука о овом праву и изричита изјава упозореног лица о његовом одрицању од превођења важи и у наставку поступка и није потребно на сваком следећем претресу та лица поново
упозоравати на то право.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 ст. 1 тачка 4 ЗКП-а
У овом случају реч је о процесној повреди насталој у ситуацији
када је противно законику била искључена јавност са главног претреса.
Јавност главног претреса регулисана је одредбама члана 291 до 294
ЗКП-а, и подразумева право странака, оштећених, њихових заступника
и браниоца (страначка јавност) као и право трећих лица (општа јав111
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ност) да присуствују главном претресу и објави пресуде. Јавност главног претреса је не само институт кривичног процесног права, већ и
уставно начело и норма Међународног права, а њено искључење са главног претреса представља само изузетак од правила и то само у законом
предвиђеним случајевима (члан 292 ЗКП-а). Страначка јавност главног
претреса је увек потпуна, а искључење јавности се односи на остала лица која присуствују претресу. Ова повреда постоји ако постоје разлози
за искључење јавности и она је искључена, а о томе није донето решење,
или ако је решење о искључењу јавности донето а за то нису постојали
законски разлози предвиђени у члану 292 ЗКП-а. Ова повреда неће постојати у случају када јавност са главног претреса није искључена, а
требало ју је искључити, јер се поставља логично питање од каквог је
утицаја на законитост судске одлуке то што је одржан јавни главни
претрес а постојале су претпоставке за искључење јавности. Осим тога, пошто је јавност била присутна а није требала, укидањем пресуде
таква процесна повреда у поновном поступку не би се могла отклонити, јер је јавност већ све чула и видела на главном претресу.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 ст. 1 тачка 5 ЗКП-а.
Ова повреда поступка постоји ако је суд повредио прописе кривичног поступка у погледу постојања оптужбе овлашћеног тужиоца
или предлога оштећеног, односно одобрења надлежног органа. Стога
је важна претходна контрола оптужнице од стране председника већа, који има могућност да уколико оцени да је оптужницу поднело лице које нема својство овлашћеног тужиоца (члан 268 ст. 1 ЗКП-а) да о
томе затражи одлуку већа из члана 24. ст. 6 ЗКП-а.
Споменута процесна повреда остварена је када уопште нема оптужбе и када је оптужбу поднело лице које за то није овлашћено. У
пракси се појављују случајеви када се по закону сматра да не постоји оптужба, односно да је она престала постојати. До тога долази када овлашћени тужилац одустане од гоњења а суд то не уочи и настави поступак, нарочито када се ради о одустанку у форми службене белешке дате
пред једним судијом - председником већа, а поступак се настави пред другим судијом, када супсидијарни тужилац преузме гоњење по истеку рокова предвиђеним у члану 61 ЗКП-а, када уредно позвани приватни тужи112
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лац не дође на главни претрес сматраће се да је одустао од оптужбе и да
она не постоји (члан 59 ст. 1 ЗКП-а), када приватни тужилац поднесе
приватну тужбу након истека рока предвиђеног у члану 53 ст. 1 ЗКП-а.
У пракси Врховног суда било је и случајева да првостепени судови након
укидања првостепене пресуде воде поновни поступак и доносе пресуду и
за она дела из оптужнице која су ранијом пресудом постала правноснажна, јер нису побијана жалбама, што фактички значи да су повређене
одредбе из тачке 5 члана 368 ст. 1 ЗКП-а, у погледу постојања оптужбе
овлашћеног тужиоца, која је исцрпљена ранијом пресудом и више не егзистира. Међу случајеве где не постоји оптужба овлашћеног тужиоца сврставају се и случајеви у којима је оптужбу или предлог поднело лице које
на то није овлашћено. То је случај када јавни тужилац подигне оптужбу
за кривично дело које се гони приватном тужбом и обратно када приватни тужилац подигне приватну тужбу за кривично дело које се гони
по службеној дужности, ако се поступак води или након одустанка јавног тужиоца од оптужбе настави од стране лица које нема својство
оштећеног на начин како то тражи одредба члана 221 тачка 6 ЗКП-а да је реч о лицу чије је какво лично или имовинско право кривичним делом
повређено или угрожено, ако приватну тужбу поднесе малолетник који
није навршио 16 година или у његово име особа која није његов законски
заступник, ако приватну тужбу поднесе особа лишена пословне способности ( члан 55 ЗКП-а), ако након смрти оштећеног или приватног тужиоца тужбу поднесе лице ван круга лица наведених у члану 56 ЗКП-а,
или је поднесе овлашћени сродник, али након истека рока од 3 месеца после смрти оштећеног или приватног тужиоца.
У судској пракси често се појављује проблем евентуалног постојања ове повреде када је одржан главни претрес а оптужница није
ступила на правну снагу. Судска пракса је заузела став да се у овом
случају ради о релативно битној повреди одредаба кривичног поступка
(начелни став XXVII седнице Савезног суда, Врховних судова Република и Покрајина и Врховног војног суда од 28.5.1985. године) чији се утицај на законитост судске одлуке оцењује у сваком конкретном случају.
Међутим, супротни став има немали број познатих теоретичара који су мишљења да је у овом случају реч о апсолутно битној повреди поступка из чл. 368 ст. 1 тачка 5 ЗКП-а, јер уколико оптужница није
ступила на правну снагу, то према њима значи да је главни претрес
одржан и поступак спроведен без оптужнице овлашћеног тужиоца,
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то јест да није било захтева овлашћеног тужиоца у тој фази поступка, па се самим тиме утврђује постојање ове повреде.
У неким случајевима предвиђеним законом претпоставка за вођење кривичног поступка је постојање одобрења надлежног органа
(члан 214 ЗКП-а) па је суд дужан да по службеној дужности води рачуна да ли такво одобрење постоји, а сам га прибавља када се ради о кривичном делу које се гони по приватној тужби или захтеву оштећеног
као тужиоца. Посебно одобрење за гоњење је потребно за одређена законом предвиђена кривична дела и за лица која уживају кривично процесни имунитет, уколико се на имунитет позову, па уколико суд
повреди прописе кривичног поступка по питању потребног одобрења
за кривично гоњење, чини ову битну повреду одредаба кривичног
поступка. Треба нагластити да другостепени суд, када установи постојање ове битне повреде не укида побијану пресуду, већ ју преиначује
доношењем пресуде којом се оптужба одбија (члан 391 ст. 1 ЗКП-а), а
укида ју само у случају ако у првостепеној пресуди нису утврђене чињенице потребне за оцену постојања такве повреде. На ову повреду суд
правног лека пази по службеној дужности.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368. став 1. тачка 6. ЗКП
Процесна повреда о којој је овде реч односи се на случај када је пресуду донео суд који због стварне ненадлежности није могао судити у тој ствари, или ако је суд неправилно одбацио оптужбу због стварне ненадлежности. Ту се уствари ради о погрешној оцени стварне надлежности. Суд је дужан да пази на своју стварну надлежност и да се огласи ненадлежним када
утврди да није стварно надлежан (члан 37 ст. 1 ЗКП-а). Међутим, закон
предвиђа и изузетак од наведеног правила у члану 37 ст. 2 ЗКП-а, где одређује
да уколико суд после отварања главног претреса установи да је за суђење
надлежан нижи суд, неће доставити предмет том суду, већ ће сам да спроведе поступак и донесе одлуку. Стога ће ова повреда поступка постојати само ако је нижи суд судио за дело из надлежности вишег суда, али не и обрнуто и само ако је неправилно одбацио оптужбу због стварне ненадлежности. Исто тако, када је жалба изјављена у корист оптуженог а утврди се
да је за суђење у првом степену био надлежан виши суд, другостепени суд не
може само из тог разлога укинути првостепену пресуду (члан 390 ст. 3 ЗКПа) што представља такође изузетак од правила да у предмету може судити
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стварно надлежни суд. У пракси првостепених судова уочени су поступци
који нису правилни и то када председник већа након ступања оптужнице на
правну снагу па до главног претреса изводи доказе у циљу решавања питања
стварне надлежности, најчешће издајући наредбу за вештачења која нису
обављена у истражном поступку или истраге није ни било јер се ради о непосредној оптужници, а ради утврђивања висине противправно стечене
имовинске корист код имовинских кривичних дела или утврђивања алкохолемије оптуженог код кривичних дела угрожавања јавног саобраћаја у случају смртне последице, итд. У овој фази поступка могуће је само извођење радњи из члана 288 ЗКП-а.
У случају када првостепени суд нађе да није стварно надлежан
у току или по завршетку главног претреса донеће у смислу члана 349
ст. 1 тачка 1 ЗКП-а, решење којим одбацује оптужницу. На ову процесну повреду другостепени суд пази по службеној дужности.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 ст. 1 тачка 7 ЗКП-а
Ова повреда поступка постоји када суд својом пресудом није
потпуно решио предмет оптужбе. Реч је о процесној повреди којом се
санкционише пропуст суда да својом пресудом реши све делове оптужбе, јер ни један део оптужнице не сме остати без одговора у пресуди.
При томе суд није везан правном оценом дела из оптужнице, већ се
његова обавеза односи на догађај - чињенични опис оптужнице. Уколико суд у пресуди није донео никакву, ни позитивну ни негативну одлуку
о неком делу оптужнице, чини ову процесну повреду. Најчешћи случај
постојања ове повреде је код кривичних дела извршених у стицају (било реалном или идеалном) када у пресуди изостане одлука о неком од
тих дела. Исто тако, случај нерешене оптужбе постоји и у ситуацији
када првостепени суд оптужене огласи кривим за више кривичних дела у стицају, па због бројности кривичних дела и оптужених, пропусти да за неке оптужене утврди појединачну казну за неко од дела.
Овај пропуст не може отклонити другостепени суд, јер не може
утврђивати појединачне казне за дела за која их првостепени суд није
утврдио. С друге стране уколико је изјављена жалба само у корист оптуженог, виши суд не може због ове повреде укинути првостепену
пресуду. То не може ни у случају да је жалба изјављена на штету оп115
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туженог, али по неком другом жалбеном основу, јер на ову повреду
другостепени суд не пази по службеној дужности, па се она може санирати само путем захтева за заштиту законитости, и то тако да
се само утврди повреда закона. С друге стране, ако у пресуди изостане
одлука о некој од одлучних чињеница (а оне заправо представљају биће
или елементе кривичног дела) или о некој од више радњи које улазе у
састав једног дела, тада се неће радити о овој процесној повреди већ о
погрешно или непотпуно утврђеном чињеничном стању. Уколико
услед изостанка такве чињенице или радње не може да опстане ни само кривично дело због којег је оптужени оглашен кривим, ради се о повреди кривичног закона из чл. 369 тачка 1 ЗКП-а, а ако не може да опстане правна оцена дела, ради се о повреди закона из тачке 4 истог
члана.
Супротно мишљењу неких теоретичара ова процесна повреда по
схватању судске праксе неће постојати код тзв. продужених кривичних
дела, када суд из чињеничног описа кривичног дела изостави поједине радње које сматра недоказаним, уместо да оптуженог ослободи за оптужбе
за те радње. Исто се односи и на случај када се оптужбом ставља на терет више кривичних дела а суд нађе да су нека од њих конзумирана другима, па оптуженог огласи кривим само за дело које је конзумирало остала.
У тој ситуацији суд не мора оптуженог ослободити оптужбе за конзумирана дела. Таквим поступањем код ових кривичних дела суд не чини
ову процесну повреду. Ова повреда се односи само на решавање оптужбе
по питању постојања кривичног дела које се оптуженом ставља на терет и његове кривичне одговорности, а не и у погледу осталих предлога
оптужнице.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 ст. 1 тачка 8 ЗКП-а
У овом случају реч је о повреди поступка до које долази када је оптужба прекорачена. Ради се о веома суптилној процесној повреди која се
односи на потребу да између оптужбе и пресуде постоји подударност у погледу идентитета оптуженог (субјективни идентитет) и истоветности
дела - догађаја (објективни идентитет). При томе потребно је да постоји
чињенични а не правни идентитет оптужбе и пресуде. Одредба члана 351
ЗКП-а, веома прецизно одређује задатак суда код доношења пресуде, а то је
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да се пресудом одговори на питање да ли постоји кривично дело које је
предмет оптужбе и да ли га је оптужени извршио. Субјективни идентитет пресуде и оптужбе значи да се пресуда може односити само на лице
које је оптужено и ту се у судској пракси не јављају проблеми. Међутим,
много је деликатније питање објективног идентитета, јер је тешко поставити опште правило на основу којег би се у сваком конкретном случају
могло утврдити да ли је изменом чињеничног описа дела дошло до прекорачења оптужбе. Ипак, правна теорија и судска пракса усвојиле су правило
да нису допуштене такве чињеничне измене у пресуди које би довеле до
правне квалификације која би указивала да се ради о тежем кривичном делу од оног описаног у оптужници. Поред тога судска пракса прихватила је
становиште да објективни идентитет пресуде и оптужбе није нарушен,
а тиме ни прекорачена оптужба, ако су у пресуди измењене околности које се односе на ближа својства кривичног дела, које конкретизују кривично
дело, али нису правно релевантне за измену предмета оптужбе. Генерално
се може рећи да нема прекорачења оптужбе у ситуацијама када се пресудом прецизира и са више детаља описује догађај који је предмет поступка,
уколико такви детаљи не представљају знатнију, већу и тежу криминалну
количину од оне дате у оптужници. Тиме је судска пракса везала идентитет пресуде и оптужбе искључиво за догађај који је предмет оптужбе, а
не за дело из оптужбе. То другим речима значи да суд у пресуди може оптуженог огласити кривим за другачије и за друго кривично дело од оног
описаног у оптужници, при чему то дело мора произилазити из догађаја
који је предмет оптужбе. Правни теоретичари замерају судској пракси на
таквом ставу, сматрајући да је то супротно одредби члана 351 ст. 1 ЗКПа, које обавезује суд да суди само за дело које је предмет оптужбе. Сматрам да такве замерке нису утемељене, због саме чињенице да суд није везан правном оценом дела из оптужнице, а да је у чињеничном делу везан
само догађајем описаном у оптужници и то у његовим битним деловима,
па када се утврди да неки делови догађаја из оптужнице нису доказани,
али да они делови који су доказани чине обележја другачијег или другог дела, тада нема сметњи да се оптужени огласи кривим за то дело, а које
проистиче из догађаја који је предмет оптужбе и које није теже од оног
из оптужбе. Другачије дело постоји у случају односа довршеног дела према
покушају, умишљајног према нехатном, основног према привилегованом и
слично. То значи да ако је окривљени оптужен за довршено дело, суд га може осудити за покушај, ако је оптужен за умишљајно дело може бити
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оглашен кривим за нехатно, ако је оптужен за основно дело може бити
оглашен кривим за привилеговани облик и слично. Исто тако, може бити
оглашен кривим и за друго дело а да се тиме не прекорачи оптужба, ако је
оптужен за разбојништво а утврди се да ради одузимања ствари није применио силу, па буде осуђен за дрску крађу и слично. Тако сматрам неприхватљивим и став дела правних теоретичара који налазе да не постоји
прекорачење оптужбе када суд огласи кривим као саизвршиоца лице које је
оптужено као помагач или подстрекач. Ово стога што саизвршилаштво
представља тежи облик учешћа у извршењу кривичног дела у односу на
друге облике саучесништва (помагање, подстрекавање). Другим речима,
оваквим изменама у пресуди у односу на оптужбу, иста би била прекорачена, јер се окривљени може огласити кривим за другачије дело само ако је
оно лакше од онога за које га терети оптужба, а то се односи и на облик
учешћа у извршењу дела.
На ову процесну повреду другостепени суд пази по службеној
дужности.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 ст. 1 тачка 9 ЗКП-а
Ова повреда поступка постоји ако је пресудом повређена одредба члана 382 ЗКП-а, забране реформације in peius, односно њоме се забрањује преиначење пресуде на штету окривљеног у погледу правне
квалификације кривичног дела и кривичне санкције уколико је изјављена жалба само у корист оптуженог. Она уствари представља заштиту оптуженог и даје му сигурност да поводом жалбе изјављене у његову корист, пресуда не може бити измењена на његову штету. На ову
повреду другостепени суд пази по службеној дужности.
Овај правни институт се примењује без обзира ко је од овлашћених
процесних субјеката поднео жалбу у корист оптуженог и има апсолутни
карактер, што значи да забрана која је једном настала у кривичном предмету важи до коначног решења тог предмета. Она важи у поступку по
жалби на пресуду пред другостепеним судом, на поновном главном претресу пред првостепеним судом након укидања првостепене пресуде по жалби
изјављеној у корист оптуженог, у трећестепеном поступку, код понављања поступка, захтева за заштиту законитости у корист осуђеног, у поновљеном поступку након укидања правноснажне пресуде по том захтеву,
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захтеву за испитивање законитости правноснажне пресуде, у поступку по
жалби на решење (члан 402 ст. 1 ЗКП-а) у малолетничком и скраћеном поступку (члан 464 ст. 1 и члан 433 ЗКП-а). Иако се начело забране преиначења на горе односи само на немогућност измене пресуде на штету окривљеног у односу на правну оцену дела и кривичну санкцију, у суштини она има
реперкусије и на утврђивање правно релевантних чињеница важних за
правилно пресуђење. Због ове забране суд у поновном поступку не сме да
утврђује неповољније чињенично стање од оног утврђеног у ранијој пресуди. Овде се суд налази у сличној ситуацији као и у случају везаности објективним идентитетом оптужбе и пресуде, што значи да не може утврђивати на штету оптуженог чињенице које стоје ван оквира раније пресуде,
а ако их и утврди оне нису важне за правилно пресуђење.
Када је у питању строжа правна оцена дела, ова забрана значи да се
на окривљеног не сме применити строжији кривични закон, а који је строжији односно блажи за учиниоца, утврђује се према у теорији и пракси већ
прихваћеним мерилима. Код забране осуде на строжију кривичну санкцију
од оне у побијаној пресуди, у судској пракси прихваћено је становиште да
уколико се уместо ефективне казне затвора изриче условна осуда, утврђена казна затвора у условној осуди не сме бити већа од казне затвора из побијане пресуде, да уколико се уместо ефективне казне затвора окривљени
осуђује на новчану казну, мора се водити рачуна да ће у случају ненаплативости бити замењена затвором, који не сме бити дужи од трајања затвора у првобитној пресуди. Код кривичних дела у стицају забрана преиначења
на горе односи се како на врсту и висину појединачно утвђених казни, тако
и на јединствену казну.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а
Овом процесном повредом, на коју суд правног лека пази по службеној дужности забрањује се заснивање пресуде на недозвољеном доказу. За разлику од Закона о кривичном поступку где је ова повреда
имала "мешовити карактер" (члан 364 ст. 1 тачка 8 ЗКП-а) апсолутне и релативно битне повреде, јер се на недозвољеном доказу пресуда
није могла заснивати, осим ако би обзиром на друге доказе, очигледно и
без тог доказа била донесена иста пресуда, у Законику о кривичном поступку она има искључиво апсолутни карактер, што значи да је за по119
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стојање ове повреде довољно да се пресуда или неки њен део заснива на
недозвољеном доказу, при чему је небитно да ли би и без тог доказа била донесена иста пресуда.
Чланом 18 став 2 ЗКП-а, регулисано је да се судска одлука не може заснивати на доказима који су сами по себи или према начину прибављања у супротности са одредбама ЗКП-а, другог закона, Устава
или међународног права. То значи да је круг недозвољених доказа веома
широк и да се у сваком конкретном случају, према овим критеријумима процењује да ли је одлука заснована на недозвољеном доказу или не.
Сам ЗКП у својим одредбама наводи случајеве када се пресуда не може заснивати на одређеним доказима, а то су: искази окривљеног (члан
89 став 10 ЗКП-а), сведока (члан 99 ЗКП-а), вештака (члан 116 ст. 1 ЗКПа) обавештења која су грађани дали полицији у преткривичном поступку
(члан 178 ст. 3 ЗКП-а), подаци прибављени снимањем телефонских и других разговора или оптичким снимањем супротно одредбама члана 232
ЗКП-а (члан 233 став 4 ЗКП-а) а када су у питању дела организованог криминала то су, поред већ наведених, и ранији искази сведока сарадника које
је дао као осумњичени или окривљени (члан 504 Е став 4) и подаци прикупљени применом мера из чл. 504 Љ који се односе на кривично дело које не
представља дело организованог криминала (члан 504 Н став 3). Ово је само део доказа на којима се судска одлука не може заснивати, јер се, како
је то већ наведено она не може заснивати и на осталим доказима предвиђеним у члану 18 став 2 ЗКП-а. Стога ће другостепени суд испитујући
првостепену пресуду по основу ове процесне повреде имати деликатан задатак да у сваком конкретном случају процењује да ли се она заснива на
недозвољеном доказу или не, водећи при томе рачуна не само о одредбама
ЗКП-а које регулишу ово питање, већ и о одредбама Устава, других закона, ратификованих Међународних конвенција и осталим одредбама међународног права. Како је немогуће обухватити све недозвољене доказе који
се могу појавити у кривичном поступку, ограничићу се само на неке недозвољене доказе предвиђене ЗКП-ом.
Одредбом члана 178 ст. 1 до 3 ЗКП-а, регулисан је поступак суда када
су у питању недозвољени докази, па је предвиђена обавеза издвајања тих
доказа најкасније до завршетка истраге или давања сагласности за подизање оптужнице без спровођења истраге, и то обавештења органа унутрашњих послова прикупљених по члану 225 став 2 ЗКП-а, и члана 226 став 1
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ЗКП-а, осим оних добијених у смислу члана 226 став 9 ЗКП-а, те исказа
окривљеног, сведока и вештака када је законом одређено да се на њиховом
исказу не може заснивати судска одлука. Уколико суд то не учини по завршеној истрази, може то учинити и у осталим фазама кривичног поступка, све до доставе предмета поводом жалбе вишем суду (члан 337 став 3
ЗКП-а). Оваквом законском решењу замера се да тиме што се дозвољава да
овакви докази остају у списима предмета до завршетка доказног поступка, све до достављања предмета вишем суду, омогућава се судском већу да
се упозна са истима, чиме се не може избећи утицај тих доказа на начин
спровођења доказног поступка, те оцену изведених ваљаних доказа и саму
пресуду. Наиме, чињеница да неважећи доказ није поменут у образложењу
пресуде, увек не значи да није имао утицаја на доношење пресуде, јер образложење пресуде може фокусирањем небитних детаља и давањем неким
индицијама значаја који не заслужују, управо показати да је суд био од утицајем неважећих доказа.
Што се тиче недозвољених доказа из члана 99, 116 ст. 1, 225 ст. 2,
226 ст. 1 и 235 ст. 2 ЗКП-а, ситуација је релативно једноставна, јер се ту
ради о исказима сведока који се не могу саслушати као сведоци или онима
из члана 98 ЗКП-а, који не морају сведочити а нису се одрекли тог права
или нису на то упозорени, или то упозорење није констатовано у записнику, или ако је саслушан малолетник који не може схватити значај
права да не може сведочити или је исказ сведока изнуђен силом, претњом или другим забрањеним средством (члан 99 ЗКП-а), налазу и мишљењу вештака који не може бити вештак (члан 116 ст. 1 ЗКП-а) и обавештењима која су од грађана прикупили органи унутрашњих послова у
преткривичном поступку (члан 225 став 2 и 226 став 1 ЗКП-а), и у пракси се ту не јављају значајније дилеме, осим што се у неким случајевима и
даље прибегава саслушању овлашћених службених лица МУП-а као сведока о ономе што су им окривљени и друга лица из става 3 члана 178 ЗКП-а
у преткривичном поступку рекла (нпр. пресуда Окружног суда у Сремској
Митровици К. бр. 67/04 од 15.11.2004. године и решење Врховног суда Србије КжI. 135/05 од 22.3.2005. године). Судска пракса је одавно заузела
став да се овлашћена службена лица не могу саслушавати као сведоци о
садржини обавештења добијених од тих лица, а ако су на те околности
саслушана, такав записник мора бити издвојен из судског списа и на њему се не може заснивати судска одлука.
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Много више дилема изазива случај из чл. 89 ст. 10 ЗКП-а, где се
као недозвољени доказ сматра исказ окривљеног добијен супротно одредбама ст. 8 и 9 истог члана, или уколико окривљени није поучен о
правима из ст. 2 чл. 89 ЗКП-а, или ако изјаве окривљеног из ст. 9 о присуствовању браниоца нису убележене у записник. Што се тиче исказа
окривљеног добијеног силом, претњом, обманом, изнудом, изнуривањем
и другим сличним средствима (ст. 8 чл. 89 ЗКП-а), ВСС је у својим одлукама КжI 206/05 од 13.5.2005. године и КжII ОК 67/04 од 8.11.2004.
године заузео став да се у сваком конкретном случају сумње да је исказ
окривљеног изнуђен недозвољеним средствима, мора утврдити узрочна
веза између примене тих недозвољених средстава и датог исказа, те
да се тек по утврђивању те везе може говорити о недозвољеном доказу.
Када је у питању поучавање окривљеног о његовим правима из ст. 2
чл. 89 ЗКП-а, у новијој судској пракси уочен је проблем да органи унутрашњих послова када саслушавају осумњиченог у смислу чл. 226 ст. 9 ЗКП-а,
понекад и истражне судије, пропуштају да окривљеног упозоре у смислу
чл. 13 ст. 3 ЗКП-а, да све што изјави може бити употребљено против
њега као доказ, због чега одбрана тражи да такав исказ у смислу чл. 178
ст. 1 или 337 ст. 3 ЗКП-а буде издвојен из судског списа, јер се ради о недозвољеном доказу. Да би се оценило да ли се у овом случају ради о недозвољеном доказу или не, потребно је пре свега утврдити да ли окривљени
приликом саслушања није поучен о својим правима из ст. 2 чл. 89 ЗКП-а.
У одредби чл. 89 ст. 2 ЗКП-а наведено је да ће се окривљеном саопштити
његова права из чл. 13 ст. 3 ЗКП-а, зашто се окривљује, основи сумње који
стоје против њега, да није дужан да изнесе своју одбрану нити да одговара на постављена питања.
Према одредбама чл. 13 ст. 3 ЗКП-а дужност лица које врши саслушање окривљеног је да пре првог саслушања поучи окривљеног о његовом
праву да узме браниоца и да бранилац може присуствовати његовом саслушању. То је што се тиче права, након чега је у другој реченици чл. 13 ст. 3
ЗКП-а наведено да ће окривљеног упозорити да све што изјави може бити
употребљено против њега као доказ. Дакле, у овој одредби учињена је јасна
динстинкција између права која припадају окривљеном и са којима мора
бити упознат пре првог саслушања да би његов исказ био валидан доказ и
упозорења која му се том приликом дају. Када се то доведе у везу са одред122
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бама чл. 89 ст. 2, да ће се окривљеном када се први пут саслушава саопштити његова права из чл. 13 ст. 3 ЗКП-а, тада је јасно да се мисли на
права из тог члана, а не и на упозорења, те када се потом то доведе у везу
са недозвољеним доказом из чл. 89 ст. 10 ЗКП-а, који ће постојати само у
случају да окривљени није поучен о својим правима из ст. 2 чл. 89 ЗКП-а,
тада је логично да само пропуштање овог упозорења уз поучавање окривљеног о његовим правима, није довољно да би се такав исказ окривљеног сматрао недозвољеним доказом. Такво становиште заузео је и ВСС у својим
одлукама КжII 245/05 од 29.3.2005. године, КжII ОК 17/05 од 25.3.2005.
године, када је нашао да се у другој реченици чл. 13 ст. 3 ЗКП-а не ради о
праву окривљеног из чл. 89 ст. 2 ЗКП-а, већ о упозорењу, због чега се на исказу окривљеног који је поучен о својим правима и без тог упозорења, може заснивати судска одлука. То наравно не значи да окривљеном није потребно
дати такво упозорење, но изостанак истог не чини такав доказ недозвољеним.
Након измена ЗКП-а из 2004. године ("Сл. гласник РС" бр. 58/04 од
28.5.2004. године) супротстављајући се оваквом ставу одбрана се позива
на чл. 5 ЗКП-а, где се наводи у ст. 1 да лице лишено слободе мора бити
одмах обавештено на свом језику или језику који разуме, о свему што му
се ставља на терет, као и о својим правима, па се у тач. 1 наводи - право
да није дужно ништа да изјави и да све што изјави може бити употребљено као доказ против њега. Оваква аргументација није основана, јер се
чл. 5 ЗКП-а односи на поступање приликом лишавања слободе, а не првог
саслушања, односно уопште се не односи на доказ добијен саслушањем
окривљеног или осумњиченог. Овом законском одредбом је у ствари у нашем законодавству успостављено начело права на слободу и личну безбедност, забране произвољног хапшења, право на накнаду штете у случају незаконитог хапшења (чл. 5 ст. 1 тач. 1-9 ЗКП) и HABЕАS CORPUS право на извођење пред надлежног судију или службеника (чл. 5 ст. 2
ЗКП-а), а у складу са чл. 9 међународног Пакта о грађанским слободама и
политичким правима и чл. 5 Европске конвенције о заштити људских
права и слобода. Дакле, ова одредба се уопште не односи на саслушање
окривљеног и прибављање доказа, већ на поступање органа унутрашњих
послова приликом лишавања слободе када је и логично да се лицу лишеном слободе саопштава да није дужно ништа да изјави и да све што изјави може бити употребљено као доказ против њега, што се записнички
не констатује, јер се о тој радњи и не води записник, а ова поука је по123
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требна јер увек постоји могућност да трећа лица, која су случајно присуствовала лишавању слободе сведоче о својим сазнањима добијеним приликом лишавања слободе, па тако и о ономе што је такво лице том приликом рекло. Овиме се у ствари лице лишено слободе за које се још не зна да
ли ће уопште бити окривљено, штити од давања доказа против самог
себе. То је потпуно другачија ситуација од оне из чл. 226 ст. 9 ЗКП-а када
осумњичени у присуству браниоца пристане да да исказ, и чл. 89 ЗКП-а,
када се окривљени први пут саслушава. Да је законодавац хтео да и у
овим ситуацијама ова поука представља право осумњиченог или окривљеног, сврстао би је у права, а не би је издвојио из права и ситуирао у упозорења.
Упоређивања ради, ваља напоменути да у нама суседним правним
системима, када се осумњичени или окривљени први пут испитује, само
у ЗКП-у Дистрикта Брчко је предвиђено да се осумњичени упозорава да
све што изјави се снима и може бити употребљено као доказ против њега (чл. 105 ст. 1), но изостанак таквог упозорења не чини исказ осумњиченог недозвољеним доказом, већ се кроз битну повреду одредаба кривичног
поступка из тач. 4 чл. 260 ЗКП-а (повреда права на одбрану окривљеног),
која се не испитује по службеног дужности, оцењује да ли је тиме повређено право на одбрану окривљеног и то само ако се на то укаже жалбом.
У одредбама Закона о кривичном поступку БИХ, Федерације БИХ и Републике Српске, те Закону о казненом поступку Републике Хрватске, таква
упозорења не постоје.
Везано за примену чл. 337 ст. 3 ЗКП-а, у којој је јасно дефинисано
да се недозвољени докази најкасније до доставе предмета вишем суду
морају издвојити из списа посебним решењем, на које је уколико су ти
докази издвојени, дозвољена посебна жалба, уочена је појава да се и у
случајевима када се одбија захтев за издвајање, странкама даје поука о
правном леку и решење доставља поводом жалбе на одлучивање другостепеном суду, што није правилно. У таквим случајевима, другостепени суд мора у смислу чл. 401 ст. 3 ЗКП-а, а из разлога предвиђених у чл.
337 ст. 3 ЗКП-а, којим се не дозвољава жалба на решење о одбијању
захтева за издвајање, такву жалбу одбацити као недозвољену. Оваква
одлука првостепеног суда може се побијати у жалби на пресуду, управо позивајући се на процесну повреду из тачке 10 члана 368 став 1
ЗКП-а, када ће другостепени суд испитати да ли се ради о недозвоље124
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ном доказу или не и да ли је постојала обавеза првостепеног суда да
такав доказ издвоји или не.
Недозвољени докази у нама суседним правним системима
А) Чланом 9 Казненог Закона Републике Хрватске регулисано је да
се судске одлуке не могу заснивати на доказима прибављеним на незаконит начин, а у ставу 2 истог члана одређено је да су незаконити докази
они који су прибављени кршењем Уставом, законом, или Међународним
правом зајамчених права одбране, права на достојанство, углед и част,
те права на неповредивост особног и обитељског живота, као и докази
прибављени повредом одредаба казненог поступка и који су изричито
предвиђени казненим законом, те други докази за које се из њих сазнало.
Уколико се пресуда заснива на таквом доказу ради се о апсолутно битној
повреди одредаба кривичног поступка из чл. 367 ст. 2 ЗКП-а, на коју другостепени суд према одредбама члана 379 ст. 1 тачка 1 пази по службеној дужности.
Б) Према члану 10 ЗКП-а, Босне и Херцеговине суд не може заснивати одлуку на доказима прибављеним повредама људских права и
слобода прописаних Уставом, међународним уговорима које је БиХ ратификовала, нити на доказима који су прибављени битним повредама
ЗКП-а. Заснивање пресуде на таквом доказу представља према члану
297 и битну повреду одредаба кривичног поступка, која се не испитује
по службеној дужности, јер према одредбама члана 306 ЗКП-а пресуда
се по жалби испитује само у оном делу у којем се она побија жалбом.
Ц) Одредбама члана 11 ЗКП-а Федерације Босне и Херцеговине незаконити докази су дефинисани као у члану 10 ЗКП-а БиХ. Заснивање пресуде на таквом доказу према одредбама члана 312 И представља битну повреду одредаба кривичног поступка на коју другостепени суд не пази по
службеној дужности, јер се пресуда испитује само у делу у коме се побија
жалбом.
Д) Чланом 10 ЗКП-а Републике Српске правно неваљани докази регулисани су идентично као и у законима БиХ и Федерације БиХ. Према одредби члана 303 З заснивање пресуде на таквом доказу представља битну
повреду одредаба кривичног поступка, но како се према члану 313 ЗКП-а,
првостепена пресуда испитује од стране другостепеног суда само у делу у
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коме се побија жалбом, изостаје њено испитивање по службеној дужности.
Е) Чланом 11 став 2 ЗКП-а Дистрикта Брчко одређено је да се
пресуда не може заснивати на доказу добијеном кршењем људских
права и слобода прописаних Уставом БиХ или Међународним конвенцијама нити на доказу добијеном кршењем ЗКП-а, а уколико се заснива
на том доказу ради се о апсолутно битној повреди одредаба кривичног
поступка из чл. 260 тачка 8, чије постојање другостепени суд у смислу
чл. 270 ст. 1 тачка 1 испитује по службеној дужности.
Из ових примера законске регулативе недозвољених доказа у нама
суседним и донекле сличним правним системима, те упоређивањем са
нашим системом, видљиво је да наш ЗКП најшире регулише систем
недозвољених доказа, јер их не везује само за кршење људских права
предвиђених Уставом, домаћим и међународним правом, те прибављањем супротно ЗКП-у, већ допушта најшире могуће тумачење ове врсте доказа, везујући их за супротност Уставу, ЗКП-у, свим осталим
законима и комплетном међународном праву.
Битна повреда одредаба кривичног поступка
из чл. 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а
Ова апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка односи
се на погрешке, пропусте и недостатке писмено израђене пресуде. Закон
у цитираној одредби предвиђа многобројне пропусте у саставу и образлагању пресуде, који доводе до њеног укидања. У судској пракси ова повреда
представља најчешћи жалбени основ побијања првостепених пресуда и
најчешћи разлог њиховог укидања. Ово се може објаснити чињеницом да
је веома велики број формалних недостатака првостепене пресуде укључен у ову битну повреду, као и извесном интенцијом другостепеног суда
да се својим одлукама, макар и индиректно упусти у оцену чињеничног
стања.
Теорија и пракса пуна је ставова и судских одлука које посебно
разрађују сваки од облика ове битне повреде, а због њихове бројности
није их ни могуће навести, што није ни потребно, јер су законске поставке у вези са њима јасне, због чега ћу подсетити само на неке од
кључних ствари везано за ову повреду поступка.
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Када је реч о изреци пресуде, она може бити неразумљива, противречна сама себи или разлозима пресуде. Изрека првостепене пресуде је неразумљива ако се не може утврдити каква је пресуда суда, односно шта је
пресудом одлучено, дакле, ако у њој нису назначене чињенице и околности
које чине обележје кривичног дела и оне од којих зависи примена кривичног закона или ако постоји несагласност изворника и писмено израђене
пресуде, због чега се пресуда уопште не може од стране другостепеног суда испитати. Безбројни су примери неразумљивости изреке првостепене
пресуде; од оних да у изреци није наведено време извршења кривичног дела, до тога да суд није опозвао раније изречену условну осуду а њом утврђену казну је узео у обзир приликом одмеравања јединствене казне, но оно
што је битно јесте да је "неразумљивост изреке" увек фактично питање које се утврђује према околностима конкретног случаја, водећи рачуна о томе шта изрека пресуде према одредбама члана 361 ст. 3, 4 и 5 мора садржавати и какви су разлози везано за изреку пресуде дати у образложењу.
Изрека је противречна самој себи ако су њени поједини делови међусобно супротстављени, ако нема логичке повезаности између њених
навода и ако постоје противречне одлуке у самој изреци. Овде треба
напоменути да другостепени судови у случају противречности између
чињеничног описа радње извршења кривичног дела и правне квалификације дела, често налазе да је реч о овој битној повреди, иако се ту заправо ради о повреди кривичног закона из чл. 369 тачка 4 ЗКП-а, да је у
погледу кривичног дела који је предмет оптужбе, примењен закон који
се не може применити. Најчешћи пример ове противречности јавља
се у пресудама за кривична дела код којих је штета у одређеним износима битан елеменат кривичног дела, која мора бити наведена у изреци пресуде у утврђеном износу, те када суд и поред утврђене висине
штете, оштећеног ради остварења имовинско правног захтева упућује у грађанску парницу, иако је оштећени поставио имовинско правни
захтев у износу утврђене штете.
Изрека пресуде је противречна разлозима пресуде када постоји несклад
односно супротстављеност у одлучним чињеницама наведеним у изреци и
њиховог описа у образложењу пресуде. Готово "школски пример" ове повреде је случај када се у изреци пресуде оптужени ослобађа од оптужбе по основу члана 355 тачка 3 ЗКП-а, јер није доказано да је извршио кривично дело, а
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у образложењу се наводи да дело за које се оптужује није кривично дело, из
чега произилази да је ослобођен по основу тачке 1 члана 355 ЗКП-а ( одлука
Савезног суда КЗС 34/83 од 6.7.1983. године). Исто тако чест је случај ове повреде када се у изреци пресуде наводи један облик виности, а у образложењу
дају разлози за други и то посебно када су у питању дела која се могу извршити само са директним умишљајем и као таква су и описана у изреци пресуде, а у образложењу се наводи да је оптужени "био свестан свог дела и пристао на наступање последице" из чега произилази евентуални умишљај. За
овај облик битне повреде одредаба кривичног поступка постоје многи примери, посебно када се ради о сложеним предметима са више дела и више извршилаца, који кривична дела извршавају у разним комбинацијама саучесништва и када се у изреци пресуде утврђују једни облици саучесништва а у
образложењу објашњавају други.
Пресуда нема разлога о одлучним чињеницама када ти разлози уопште
нису наведени или када су разлози који су дати такви да се не могу сматрати разлозима. Ситуација да разлози уопште нису наведени подразумева непостојање било каквог образложења изреке пресуде и најчешће се своди на
тзв "излагање процесног материјала" без било каквих оцена и закључака
суда о разлозима за доношење одлуке, када суд само набраја и цитира изведене доказе и одбрану окривљеног, те констатује "да је чињенично стање
утврђено као у изреци". Да пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама
уствари значи да нису наведени разлози који су битни за примену процесног и материјалног закона. Одредба члана 361 ст. 7 ЗКП-а, обавезује суд да
у образложењу пресуде одређено и потпуно изнесе које чињенице из којих
разлога узима као доказане или недоказане. Изостанак таквог образложења у односу на одлучне чињенице представља ову битну повреду поступка.
Међутим, то се не односи на недостатак образложења у односу на друге
чињенице (важне и помоћне чињенице) то јест чињенице које нису од одлучујућег значаја за доношење законите одлуке. Дакле, ова повреда може
постојати само када изостану разлози за одлучну чињеницу утврђену у изреци пресуде. Када првостепени суд пропусти да у образложењу пресуде наведе разлоге због којих прихвата или не прихвата одбрану окривљеног у погледу неке одлучне чињенице, то се само по себи не сматра пропустом суда
који за последицу има ову битну повреду поступка, јер одбрана окривљеног
у својој укупности није одлучна чињеница, па самим тиме ненавођење тих
разлога не значи да пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама. Ова повреда ће постојати у случају да суд нађе да не постоји одлучна чињеница
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на коју се окривљени позива или да постоји одлучна чињеница коју окривљени побија, а не наведе разлоге зашто сматра да таква чињеница постоји
или не постоји. Изостанак оцене веродостојности противречних доказа,
разлога за одбијање предлога странака за извођење појединих доказа, разлога за читање исказа сведока и налаза и мишљења вештака без сагласности
странака уместо њиховог непосредног саслушања, објашњења којим разлозима се руководио приликом решавања правних питања а нарочито при
утврђивању да ли постоји кривично дело и кривична одговорност оптуженог, разлога за примену одређених одредби закона на оптуженог и његово
дело, те код осуђујућих пресуда околности које је суд узео у обзир приликом
одлучивања о врсти и висини кривичне санкције а код одмеравања казне
разлози којима се руководио када је нашао да треба изрећи строжу казну
од прописане (члан 46 ОКЗ-а) или је треба ублажити (члан 42 и 43 ОКЗ-а)
или оптуженог ослободити од казне, изрећи му меру безбедности, одузети
имовинску корист или опозвати условни отпуст, чини ову битну повреду
одредаба кривичног поступка. При томе треба правити разлику између изостајања у пресуди неке одлучне чињенице због тога што је суд уопште
није утврђивао, јер тада се може радити о непотпуно утврђеном чињеничном стању, а не о овој битној повреди, од случаја изостанка у пресуди
неке одлучне чињенице зато што је суд утврдио да она није доказана. У
том случају суд је према одредабама члана 361 ст. 7 био дужан навести
разлоге због којих је нашао да та чињеница није доказана и ако је то пропустио, чини ову битну повреду.
Разлози пресуде су потпуно нејасни или у знатној мери противречни када се из понуђених разлога о одлучним чињеницама не види битан садржај
пресуде, јер су закључци суда потпуно нејасни и опречни у знатној мери. То
значи да за разлику од случаја када пресуда уопште нема разлога или у њој
нису наведени разлози о одлучним чињеницама, у овом случају су ти разлози наведени, али због своје нејасности и противречности онемогућавају
другостепени суд да првостепену пресуду испита. Многи аутори замерају
другостепеним судовима да преко овог облика битне повреде одредаба кривичног поступка поништавају одлуке првостепених судова због сумње у
правилност и потпуност утврђеног чињеничног стања те тако интервенишу у сфери чињеничног стања. На известан начин то је тачно, иако је
законска формулација јасна и односи се само на нејасност и противречност разлога о одлучним чињеницама а не и на случајеве када су у пресуди
дати јасни и непротивречни, али погрешни разлози, јер су докази погрешно
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оцењени. У случају погрешне оцене доказа јасно је да се не ради о овој битној повреди, већ о погрешно утврђеном чињеничном стању, међутим, у
пракси је чест случај да погрешни разлози, управо због своје нелогичности
бивају и нејасни и противречни. Стога другостепени суд, будући да по редоследу испитивања пресуде (консекутивни начин испитивања пресуде), без
обзира на основе жалбеног побијања, прво испитује у смислу члана 380
ЗКП-а првостепену пресуду по службеној дужности, и то прво постојање
битних повреда одредаба кривичног поступка, па када нађе да пресуда садржи нејасне и противречне разлоге, који су истовремено и погрешни, има
обавезу да такву одлуку укине по основу ове битне повреде, не упуштајући
се у правилност утврђеног чињеничног стања.
Знатна противречност између онога што се о одлучним чињеницама
наводи у разлозима пресуде, о садржини исправа или записника о исказима
датим у поступку и самих тих исправа и записника, постоји када суд у пресуди нетачно интерпретира садржај исправа и записника о исказима датим у поступку, па на тој противречности изводи закључак о доказаности или недоказаности неке одлучне чињенице. Ова противречност мора
бити знатна и мора на јасан начин указивати да је суд на њој засновао
своје уверење, да би се могло радити о овој повреди. Међутим, ако суд
тачно репродукује садржај исправе или записника а из тог садржаја се
могу извући супротни закључци о одлучној чињеници, па се суд одлучи за
један од њих, који се жалбом оспорава као неприхватљив и нелогичан,
тада није реч о овој битној повреди, већ евентуално о погрешно утврђеном чињеничном стању о одлучној чињеници коју је суд таквим закључивањем извео.
Може се закључити да је ова битна повреда одредаба кривичног поступка најчешћи основ жалбеног побијања првостепене пресуде како због
своје свеобухватности тако и због чињенице да судови много мање греше у
самом поступку, а више у изради пресуде. Због тога а и због чињенице да
другостепени судови без обзира на основ жалбеног побијања, на ову повреду
пазе по службеној дужности, она је најчешћи разлог укидања првостепене
пресуде.
ЗАКЉУЧАК
Свесни чињенице недовољне ефикасности кривичног правосуђа и захтева за побољшањем те ефикасности, морамо си поставити питање да
ли је и наше кривично процесно законодавство узрок те неефикасности.
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Мишљења сам да јесте. Ограничавајући се само на поље апсолутно битних
повреда одредаба кривичног поступка као жалбеног основа и овлашћења
другостепеног суда када се њихово постојање утврди, сматрам да је за побољшање ефикасности кривичног поступка потребно исти поједноставити, дозвољавањем другостепеном суду да сам отклони бар неке од тих повреда и да на основу доказа у списима утврђује у седници већа другачије чињенично стање од онога у првостепеној пресуди. Пример поједностављеног
поступка у међународном праву представља Статут међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Правилник о поступку и доказима
Трибунала који не познају институт апсолутно битних повреда одредаба
кривичног поступка на које се пази по службеној дужности. Жалба на првостепену пресуду се према одредбама члана 25 Статута може поднети
због грешке у примени права која одлуку чини неважећом или грешке у
утврђивању чињеничног стања због које није остварена правичност, док се
првостепена пресуда не испитује ни у једном делу по службеној дужности,
већ само у делу у којем се побија жалбом. Према одредби члана 115 Правилника о поступку и доказима жалбено веће може утврђивати чињенично
стање, па и на основу нових доказа, који нису били доступни приликом првостепеног суђења и на основу њих донети пресуду.
Не мислим да треба ићи тако далеко у поједностављењу поступка, што може довести у опасност права оптуженог у поступку, али
сматрам да се поједностављењем начина израде пресуда, препуштањем битних повреда одредаба кривичног поступка или бар већег њиховог дела као жалбеног основа, иницијативи странака, укидањем или
бар смањењем броја битних повреда на које другостепени суд пази по
службеној дужности, релативизовањем неких апсолутно битних повреда може допринети ефикасности кривичног поступка, а да се тиме не наруше права лица против којих се кривични поступак води.
Уосталом, то је и у складу са препорукама Савета Европе у вези са поједностављењем кривичног правосуђа наше земље (препорука бр. Р (87)
18 Комитета министара Савета Европе).
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Зоран Савић,
судија Врховног суда Србије

ПРАВО НА УПОТРЕБУ СВОГ ЈЕЗИКА
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Језик у службеној употреби у кривичном поступку
(Члан 7. до 9. Законика о кривичном поступку)
Један, од свакако најтежих и најзначајних момената при изради
реферата, за саветовање, какво је ово, у Врњачкој Бањи - судијско,
струковно, строго професионално је, по мени, одабир одређеног кривично-правног појма или проблема, која ће бити предмет обраде и анализе (теме).
Ово из два разлога; најпре због тога, што смо сведоци, да се на саветовањима у текућој или претходним годинама, поједине теме учестало
понављају (што има свог едукативног значаја, пре свега због, у међувремену
изабраних нових судијских кадрова, али у одређеним временским интервалима), а што, ослабљује интересовање и пажњу учесника саветовања, колега са дугим судијским искуством, и готово целим радним веком проведеним у правосуђу.
С друге стране и најважније, због тога, што се на овом саветовању
одабрана тема, излаже пред најауторативнијим правним скупом у држави, пред људима из праксе - професионалцима, што опет има посебну тежину и значај.
У контексту наведеног размишљања, одлуку да о теми из наслова напишем реферат, како би смо заједнички могли продискутовати о евентуалним проблемима и недоумицама, који се у пракси намећу донео сам због
тога, што се ради о једном од основних људских права, садржаних у Европској конвенцији о људским правима, а чији је потписник и наша Држава,
као члан Савета Европе, а самим тим у обавези да је у потпуности примењује, тим пре, што су носиоци правосудне функције у настојањима за ула133
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зак Србије, или Србије и Црне Горе, у Европску Унију, обавезни да у оквиру
тих настојања, примењују Европску конвенцију о људским правима, као и
све европске стандарде који се односе на функционисање правног система.
Подсетићу да, Европска конвенција за заштиту људских права и
основних слобода, а које су дужне да поштују све Владе потписнице
конвенције, као чланице Савета Европе, у свом Првом делу говорећи о
правима и слободама грађана (праву на живот, забрани мучења, забрани ропства и принудног рада и надаље, набрајајући укупно шеснаест
основних права и слобода), посебан значај даје Праву, предвиђеним чланом 6. Европске конвенције, Праву на правично суђење, због тога, што су
принципи члана 6. у највећем делу већ садржани у домаћим кривичним
законодавствима појединих земаља и правној пракси, с тим да неки
аспекти вршења судијске функције могу представљати проблеме судији, те је дужност да осигура поштовање стандарда из Конвенције, као
и због тога, што је непоштовање принципа овога Права (на правично
суђење) у највећем број разлог покретања поступака за заштиту људских права и основних слобода, ради обезбеђивања поштовања обавезе
из конвенције, пред европским судом за људска права у Стразбуру.
У том смислу, од посебног значаја за кривично законодавство, су
одредбе става 2. поменутог члана 6. Европске конвенције: "Да ће се свако, ко је оптужен за кривично дело сматрати невиним, све док се не докаже његова кривица на основу закона", а што суштински представља
одредба члана 3. став 1. нашег Законика о кривичном поступку, по коме
"Нико не може бити сматран кривим за кривично дело, док то не буде
утврђено правноснажном одлуком надлежног суда", као и одредба става
3. члана 6. Европске конвенције: "Свако ко је оптужен за кривично дело
има следећа минимална права", (а у оквиру ког става се даље разрађују
та минимална права), као што су:
а) да у најкраћем могућем року подробно и на језику који разуме,
буде обавештен о природи и разлозима за оптужбу против њега;
б) да има довољно времена и могућности за припремање одбране;
ц) да се брани лично или путем браниоца кога сам изабере или
ако нема довољно средстава да плати за правну помоћ, да ову помоћ
добије бесплатно, када интереси правде то захтевају;
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д) да испитује сведоке против себе или да постигне да се они испитају и да се обезбеди присуство и саслушање сведока у његову корист, под истим условима који важе за оне, који сведоче против њега;
е) да добије бесплатну правну помоћ преводиоца, ако не разуме
или не говори језик који се употребљава на суду.
Дакле, више је него јасно, да од пет минималних права, два говоре
о језику у кривичном поступку (под а) спомињање термина језик који
разуме и под е) добијање бесплатне помоћи преводиоца ко не разуме или
не говори језик који се употребљава на суду). Према томе, о овом основном људском праву и његовом значају, као једном од иструмената за
обезбеђење права на правично суђење, предвиђеном као једном од минималних, најнеопходнијих људских права, као и код чињенице да се
ставови 2. и 3. члана 6. Европске конвенције, о праву на правично суђење,
односе само на кривичне поступке, је сувише говорити.
Вратимо се на остваривање овог права у границама нашег кривичног законодавства.
Наиме, одредбом члана 7. ставом 1. Законика о кривичном поступку, прописано је да:
- у кривичном поступку у службеној употреби је српски језик
екавског и ијекавског изговора, ћирилично писмо или латинично писмо
у складу са Уставом и Законом,
- у судовима на чијим подручјима живе припадници националних
мањина, у службеној употреби у кривичном поступку су и њихови језици и писма у складу са Законом.
Члан 8. Законика о кривичном поступку, указује, да се тужбе, жалбе и други поднесци, упућују суду на језику који је у службеној употреби
у суду, а да страни држављанин лишен слободе може упућивати суду
поднеске на свом језику.
Члан 9. Законика о кривичном поступку у ставу 1., предвиђа, да се
кривични поступак води на језику који је у службеној употреби у суду,
у ставу 2., да странке, сведоци и друга лица који учествују у поступку,
имају право, да у поступку употребљавају свој језик. Ако се поступак
не води на језику тог лица, обезбедиће се усмено превођење, онога што,
оно, односно други износи, као и исправа и другог писаног доказног материјала, да ће се како је даље предвићено ставом 3. члана 9. ЗКП о
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праву на превођење поучити лица из става 2. овог члана, истог Законика, који се могу одрећи тог права, ако знају језик на коме се води поступак, с тим да ће се у записнику забележити да је дата поука и изјава
учесника, а да се превођење поверава тумачу. Дакле, препознатљиво је
код наведених законских одредби да се ради о две различите ствари:
праву на употребу свога језика у кривичном поступку (члан 9. став 2., 3. и
4. и члан 8. став 2. ЗКП), као и језику који је у службеној употреби у суду
(члан 7. став 1. и 2. и члана 8. став 1. ЗКП).
Поменуте одредбе Законика о кривичном поступку, своје утемељење имају у Уставу СРЈ, према којем је у службеној употреби у Југославији, српски језик, екавског и ијекавског изговора, ћирилично писмо, а латинично у складу са Уставом и Законом, с тим да се на подручјима Савезне
Републике Југославије, где живе националне мањине, (то је израз Савезног
Устава), док Устав Србије и Основни Републички Закон о службеној употреби језика и писма користе назив "народности", а Устав Црне Горе
"националне или етничке групе", у службеној употреби су и њихови језици
и писма, у складу са законом који предвиђа члан 15. Устава СРЈ. Овакве
сличне одредбе садржане су и у Уставима Република и то чланом 8.
Устава Србије и чланом 9. Устав Црне Горе, с тим да је разлика у томе,
што је латинично писмо према Уставу Црне Горе, равноправно са ћириличним.
Оно, што је најбитније да сви Устави, дакле, Савезни и Устави
Држава чланица, употребу језика и писма у судским поступцима третирају као једно важно људско право и то:
- свакоме се јемчи право да у поступку пред судом или другим државним органом или организацијом, која у вршењу јавних овлашћења
решава о њиховим правима и дужностима, употребљава свој језик и да
се у том поступку упозна са чињеницама на свом језику, то је предвиђеном чланом 49. СРЈ, (чланом 123. став 2. Устава Србије и чланом 72.
Устава Црне Горе), с тим да Устав Србије у члану 123. став 1. поставља и правило, да незнање језика на коме се води поступак не сме бити
сметња за остваривање права интереса грађана.
Ингерениција федерације, у регулисању службене употребе језика
и писма, огледа се у регулисању поступка пред судовима и другим државним органима и обезбеђењу слободе права грађана (члан 77. став 1.
Устава СРЈ), где наравно спада питање употребе језика и писма. А оно
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што је у области употребе језика и писма пред судовима, по својој
природи процесна материја и има утицаја на права и слободе грађана,
треба да буде регулисано Закоником о кривичном поступку и осталим
процесним законима или у посебном Савезном закону, а све остало, као
што је, када ће и који језик бити у службеној употреби и цео механизам за остваривање те употребе, остаје у надлежности република, с
тим да се потпуни режим употребе језика и писма пред судовима и
пред другим државним органима добија спајањем савезних прописа по
тој материји, са одговарајућим одредбама републичких закона и општинских Статута.
Међутим, неспорно је као што показује и судска пракса, да овај систем још у потпуности није изграђен, а којом чињеницом сам био упознат поступајући у већу у поступку доношења другостепене одлуке у једном предмету, који је на неки начин био и подстицај да управо са овом
темом на овом саветовању узмем учешћа, о чему ће касније, током излагања бити речи.
Одредбе члана 8. став 2. Законика о кривичном поступку, (да страни држављанин лишен слободе може упућивати суду поднеске на свом
језику) и члана 9. став 2. истог Законика, (да странке и сведоци и друга
лица која учествују у поступку имају право да у поступку употребљавају свој језик, уз обавезу обезбеђења превођења онога што лице, односно неко други износи, уколико се поступак не води на језику тог лица),
су заправо оживотворење члана 49. Савезног Устава, напред цитираног
у овом реферату, који јемчи сваком да у поступку пред судом употребљава свој језик и да се на свом језику упозна са чињеницама, без обзира
на то да ли је домаћи држављанин или странац; То управо говори, да
Устави Србије и Црне Горе, ово право не сматрају политичким правом
које припада само грађанима Србије и Црне Горе, већ људским правом
које припада и странцима. Учесник у поступку својом изјавом и вољом
одређује који језик сматра својим, па је, с обзиром на то да има право
да користи свој језик, кад год језик поступка није његов, без значаја
што познаје језик на коме се води поступак, те ће се у сваком случају,
ако језик поступка, није језик појединог учесника поступка, обезбедити усмено превођење онога што он, односно други учесник износи, као
и превести писани доказни материјал. Суд је дужан да то чини и без
посебног захтева учесника у поступку, али се учесник у поступку, мо137
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же изјаснити о одрицању превођења, ако довољно познаје језик на коме
се поступак води, о чему се у поступку уверава и сам судија који руководи процесном радњом, односно председник већа. Појам странке из
члана 9. става 2. овог Законика, не обухвата јавног тужиоца, јер за њега "свој језик", је језик, који је у службеној употреби у суду, који он по
природи свога посла мора знати. С друге стране, адвокат који се јавља
у функцији браниоца или пуномоћника странака, мора познавати језик у службеној употреби судова у републици у којој је седиште његове
канцеларије, а ако је у службеној управи више језика, онда један од тих
језика, а превођењем се може користити ако се поступак води на неком другом језиком у службеној употреби у суду, пред којим иступа.
Учеснику у поступку који користи свој језик, усмено се преводи оно
што други учесници поступка износе, а има значај за њега, а исказе које је
он дао на свом језику, преводе се на језик поступка, да би се њиме упознали суд и други учесници у поступку. Што се упознавања са исправама и
другим писаним доказним материјалом тиче, оно се врши такође усменим превођењем, с тим да се, уколико је писани доказни материјал обиман или сложен, као што је у неким случајевима налаз вештака о нађеном стању књиговодства, мишљење мора дати, осим усменог превођења,
кроз писани превод. У Законику се ништа одређено не говори о ситуацији
када једна странка упућује поднеске на језику који није у службеној употреби у суду, да би били достављени противној странци која пак, зна језик у службеној употреби, али не зна језик тих поднесака (као што су оптужница, оптужни предлог, приватна тужба, жалба) коју треба доставити на одговор и слично. Суду као државном органу, не представља
тешкоћу да се упозна са садржином тих аката, с обзиром на шире техничке могућности суда, а странка којој се поднесак доставља, није у обавези да се са тим поднесцима упозна на језику који није њен језик, нити
језик у службеној употреби у суду, па би тој странци, поднесци морали
бити достављени у преводу на језику у службеној употреби у суду, у контексту претпоставке да би суд морао имати такав превод на језику у
службеној употреби у суду, већ ради прикључивања својим списима.
Уосталом, на то указује члан 16. став 1. тачка 3. Закона о употреби службеног језика, с тим да се припаднику народности мора доставити писмено на његовом језику и кад он није у службеној употреби у суду.
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Из одредбе става 3. члана 9. Законика о кривичном поступку, произилази да приликом сваке процесне радње која се предузима, учесник у поступку се упознаје о праву на превођење; изјава учесника важи за једну поједину процесну радњу, односно за скуп процесних радњи које чине једну
процесну целину, на пример, главни претрес, а не једном за читав процес.
Оно, што би било од значаја је, да се поука даје и кад учесник поступка
познаје језик на коме се води поступак. Одрицања од права на превођење
је могуће, представља лично право учесника поступка и у том смислу,
браниоци не могу давати изјаве, као ни пуномоћници у име учесника у поступку, с тим да је одрицање од превођења могуће у сваком моменту, а
изјава којом се лице одриче овога права, може опозвати. Проблем који се
може појавити је, да оптужени који се одрекао права превођења на његов
језик на главном претресу, а касније на питање председника већа у смислу члана 320. став 3. изјави да све речи није разумео, у ком случају је председник већа дужан да разјасни, да ли то неразумевање потиче из незнања
језика, када мора одмах да одреди преводиоца, или због сложеног и вишестручног излагања у оптужници, које премашује могућности схватања
оптуженог и који оптужницу не би разумео ни на свом језику, у ком случају треба дати објашњење излагањем оптужнице на начин схватљив за
оптуженог.
Комуницирање са лицем које се у поступку не служи својим језиком, одвија се дакле, преко судских тумача, који може бити стални
или лице које потпуно влада односним језиком, и преко преводилаца,
који су од тумача разликују у томе, што тумач посредује у усменом
саобраћају, а преводилац у превођењу писмена с једног језика на други,
па на тај начин представља једну посебну врсту тумача. Превођење је
обавезно и када службено лице, које спроводи процесну радњу, односно
сви чланови већа владају језиком који учесник поступка користи. За
општење изабраног браниоца и оптуженога који је лишен слободе, који не зна језик на коме се води поступак, као и општење ван процесних
радњи, орган који води поступак није обавезан да обезбеди тумача.
Оно, што је од значаја, односи се остваривањем овога права, садржано је и у одредби члана 6. ставу 3. под е), споменуте Европске конвенције, све у циљу обезбеђивања права на правично суђење, да оптужени има право да користи бесплатну правну помоћ тумача, уколико не
разуме или не говори језик који се користи на суду. Поводом овога је суд
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у Стразбуру, нашао да ова одредба апсолутно забрањује да се оптуженом нареди плаћање трошкова тумача, јер она прописује "неусловно
ослобађање, не привремено изузеће, не суспензију, него једном и заувек изузеће или опраштање". Суд даље каже да овај принцип покрива "она документа или исказе у поступку који је проведен против њега, а која он
треба да разуме како би користио право на правично суђење". Овај
проблем третиран је у случају суда у Стразбуру, "Брозичек против
Италије", у коме је један немачки држављанин оптужен у Италији,
па је суд сматрао да документа оптужбе морају бити на Немачком,
уколико не могу показати да подносилац, односно, конкретно оптужени у том поступку заиста познаје довољно Италијански, да може разумети садржину писма којом се обавештава о оптужби против њега.
У циљу остваривања овог права иде се чак толико далеко, да се обавеза
надлежних власти не ограничава само на постојање тумача, него се
може проширити и на провођење једног степена контроле над тачношћу тумачења, уколико су обавештени да постоји потреба за тим,
као и да је право на тумача схваћено да се примењује и у случају глувих
лица, где је нормалан метод комуницирања путем знакова.
Како је то регулисано у праву Србије и Црне Горе?
Наиме, Повеља о људским правима садржи, готово идентичну
одредбу као и Конвенција и наводи да свако има право да у најкраћем
року подробно и на језику који разуме, буде обавештен о природи и разлозима оптужнице, а уколико не разуме или не говори језик који се користи у поступку има право на тумача (члан 16. став 1. и 4. Повеље), с
тим да Устав Србије садржи одредбу, којом је предвиђено право свакога да користи, између осталог, у судском поступку свој матерњи језик
и да у току тог поступка буде обавештен о чињеницама на свом језику
(напред поменути члан 123. став 2. Устава Србије), док је Уставом Црне
Горе, ово право гарантовано само припадницима националних и етничких
група у поступку пред државним органима, а не гарантује право свакога на употребу свог језика пред судом или у другим поступцима које воде државни органи (члан 72. Устава Црне Горе).
Законик о кривичном поступку гарантује странкама, сведоцима
и другим учесницима, Право да користе свој језик током читавог поступка, а ако се поступак не води на језику наведених лица, обавеза је
да се обавесте о њиховом праву на превођењу члана 9. став 2. и 3. истог
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Законика, која се одредба примењује једнако на држављане Србије и Црне Горе и странце; Суд је у обавези да у записник унесе да је таква информација пружена, као и изјава лица у вези са тим, јер уколико се тако не поступи, или ако се не дозволи лицу да на претресу користи свој
језик, односно ток суђења прати на свом језику, постоји битна повреда одредаба кривичног поступка, која је једна од разлога за побијање
пресуде жалбом, члана 367. тачка 1. и члана 368. став 1. тачка 3. Законика о кривичном поступку.
Када су пак, у питању трошкови тумача, Законик повлашћена лица
у смислу ослобађања трошкова, наводи припаднике националних мањина,
али не и друга лица која не говоре или не знају језик поступка и то је рестриктивнија одредба од члана 6. став 3. Конвенције. Оно, што може бити проблем је питање трошкова који се односе на тумача, јер Законик о
кривичном поступку једино предвиђа да се трошкови превода на језике
националних мањина неће наплаћивати од лица, од којих се према одредби овог Законика, захтева да плате трошкове кривичног поступка према
члану 193. став 5. Према томе, трошкови превођења који настану применом одредаба Устава и Законика о кривичном поступку о праву на употребу свог језика (не и странаца), плаћају се унапред из буџетских средстава
и дефинитивно, без обзира на коначан исход поступка, падају на терет
буџетских средстава, јер употребе свога језика је Уставно право грађана.
Сваки могући излед, да би могао сносити трошкове који су знатни, могли
би га одвратити од коришћења тог права; остали трошкови тумачења
и превођења до којих није дошло са циљем остваривања права на употребу језика (споменути странци) и за разлику од Конвенције члана 6. став 3.
(и тумачи) за глувонеме, спадају у трошкове кривичног поступка који
сносе странке и не падају на терет буџетских средстава суда, што је
случај са овим првим.
Последице повреда права на употребу свога језика у поступку, који иначе могу наступити током целог поступка и значај тих повреда
зависи од фазе поступка у којој је до повреде дошло, као и према субјекту кога повреда погађа. Апсолутно је битна повреда кривичног поступка, ако је оптуженом, његовом браниоцу, оштећеном као тужиоцу
или приватном тужиоцу противно њиховом захтеву ускраћено да на
главном претресу употребљавају свој језик и да на том језику прате
главни претрес, како то предвиђа члан 368. став 1. тачка 3. ЗКП и по141

Огледи
влачи обавезно укидање пресуде. Међутим, другостепени суд о овој повреди не води рачуна по службеној дужности у смислу члана 380. став
1. тачка 1. ЗКП. Законик је ставу 2. члана 9. призна право употребе свог
језика и право превођења свим учесницима у поступку ("Одредбом и
друга лица која учествују у поступку"), али је практично оваква заштита дата само лицима у поменутом ставу 1. члана 368. и то у тачки 3. где се та одредба не односи на пуномоћнике тужилаца, поменутих у овој тачки, нити на оштећеног, чак ни онда када има право
жалбе на пресуду у члану 364. став 4., нити се пак односи на лица којима је ограничено право жалбе из члана 364. став 5., која би лица, могла
истицати ову повреду као релативно битну у смислу члана 368. став 2.
ЗКП, а оптужени због ове повреде не може улагати захтев за испитивање законитости правноснажне пресуде из члана 428. ЗКП. Само пропуштање да се учесницима у поступку који имају право жалбе на пресуду, упути поука о праву употребе свог језика, и о праву на превођење
и неубележавање те поуке и датог одговора у записнику о главном претресу, представља повреду из члана 368. став 2. ЗКП, која повреда има
карактер релативне и она на пример, нема значаја ако се из записника
види да су се лица у питању и поред овог пропуштања служила својим
језиком, или да је само превођење вршено.
Најзад, оно, што је од посебне важности истаћи, је, да генерално
сагледавајући, примену права употребу свога језика у кривичном поступку, као једног од основних људских права, коју предвиђа наш Законик о
кривичном поступку, у поређењу са овим правом садржаним у праву на
правично суђење члана 6. Европске конвенције у ставу 3. под а) и е), је
овом смислу екстензивнија у односу на Европску конвенцију, самим
тим, што за разлику од ње, (омогућавање упознавања у најкраћем року,
подробном, на језику који разуме о природи разлозима за оптужбу против њега, као и добијање бесплатне помоћи преводилаца ако не разуме
језик или не говори језик који се употребљава у суду), нашим законодавством је омогућена употреба матерњег језика, по којем се изјашњава
странка у поступку,
тако да смо у том смислу апсолутно на стандарду Европе, односно
једну степеницу више од тога, када је у питању ово људско право.
Посебан аспект ЈЕ ЈЕЗИК КОЈИ ЈЕ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ У
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ, а за који је одредбом члана 7. ЗКП и споме142
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нутим у почетку овог реферата Уставним одредбама СРЈ и Уставима
Србије и Црне Горе, предвиђен српски језик екавског и ијекавског изговора ћириличног писма или латиничног писма у складу са Уставом и
Законом, а уз могућност у судовима на чијем подручју живе и припадници националних мањина ("народности" Устав Србије, односно "етничке групе" Устав Црне Горе), употребе као службеног језика у кривичном поступку и њихових језика у складу са Законом.
То исто предвиђа и Закон о службеној употреби језика и писма,
који је донет у Србији, прецизирајући да у општинама у којима у већем
броју живе припадници народа, чије је примарно писмо у складу са
традицијом тога народа латиница, се може употребљавати латинично писмо, а што се све наравно утврђује Статутом општине и у
ком случају је суд дужан, да на захтев грађана на латинично писмо доставља одлуке и друга писмена којима се решавао о њиховим правима
и дужностима члан 1. став 1. и 2., члана 8. и 9. Закона о употреби језика.
Када су језици народности, на подручјима републике на којима живе припадници народности, у службеној употреби и који су то језици,
утврђује својим Статутом општина у којима живе припадници народности, што је регулисано чланом 11. Закона о употреби језика, а све према
језичком саставу свога становништва. То значи, да језик у службеној
употреби не мора бити једнако одређен у свим судовима републике, тај се
језик утврђује у сваком поједином предмету на основу изјаве странака,
између оних језика које закон предвиђа као могућ језик у службеној употреби за то подручје, с тим да то увек мора бити српски језик, али поред
њега у употреби може бити још један или више језика народности. Ти језици, не одређују се посебно за суд, већ општина утврђује језик народности који је уопште у службеној употреби у свим државним органима и
организацијама које одлучују у оквиру својих овлашћења одређеним правима и дужностима грађана, па и у суду, на подручју те општине. Конкретно контактирајући са председником кривичног већа Окружног суда у Суботици, а и председником тога суда, као суда на подручју са много националним саставом становништва, дошао сам до сазнања да су на подручју
тога суда, па и општинских судова са територијалног подручја тога
Окружног суда, у службеној употреби српски, мађарски, румунски, хрватски језик, дакле, као језици који могу бити одређени у службеној употреби
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у поједином предмету, као што је то случај са српским као обавезним, албанским и од скора енглеским језиком, у судовима који су функционисали
на територији Косова и Метохије.
Шта заправо значи језик у службеној употреби у суду?
Језик на коме се обавља судски рад, странке обраћају суду, на коме
суд општи са странкама и на коме се води судска администрација, дакле,
читав судски рад језик на коме суд општи са странкама, другим грађанима, државним органима и другим судовима (члан 3. Закона о употреби језика). Уколико је у службеној употреби у суду само један (српски језик), тешкоћа у погледу језика нема, јер се поступак води на том језику, а учесницима чији језик није језик у поступку, обезбеђује се употреба њиховог језика и упознавање са током поступка преко тумача, односно преводиоца.
Тешкоћа нема ни када је у службеној употреби у суду више језика, а
у поступку је само једна странка припадник народности, јер се на њен
захтев поступак води на језику народности, ако је тај језик одређен као
могућ у службеној употреби у суду. Међутим, када су у употреби код суда два или више језика, мора се прописати како ће се и у ком случају
утврдити који ће се језик, од оних чија је употреба могућа, користити
као језик кривичног поступка и то у ситуацијама, ако је у поступку више странака или више лица на истој страни са различитим језицима, а
не сложе се за један језик, у ком случају, према Закону о употреби језика,
језик у поступку одређује суд (између језика странака), осим ако једна
странка захтева да се поступак води на српском језику, који тада остаје језик поступка.
У овим ситуацијама, када је за језик поступка утврђен језик припадника народности, записници и одлуке у првостепеном поступку израђују се аутентично - истовремено на српском језику и на језику народности, како то предвиђа члан 14. став 1. Закона о употреби језика.
Практично то значи, да се поступак тада води на два језика. Странка
чији језик није утврђен као језик поступка, има право на превођење
према одредби става 2. члана 9. ЗКП. Државни тужилац не може утицати на избор језика поступка. Суштина одређивања, за службени у
поступку, неког од иначе могућег језика народности са територије одређеног суда, суштински, тумачењем законских одредби значи вођење
целокупног поступка, свих, како је речено судских радњи на том језику.
Практично би то значило обавезно познавање језика народности који
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су могући на територији датога суда од стране судија, поротника, записничара, чланова већа, јер орган који води поступак је дужан да упозна странку, који су службени језици у употреби у суду и од њих затражи да се изјасне на ком језику ће се водити поступак, с тим да се све
то од начина утврђивања, као и поуке суда и изјаве странке за утврђени
језик обавезно бележи у записник, а затим отпочне сами ток суђења
ТИМ УТВРЂЕНИМ ЈЕЗИКОМ. У том тренутку, могу настати проблеми, уколико судија председник већа, не познаје језик учесника у поступку - оптуженог, представника националне мањине, што се пренебрегава тиме, да се поступак води на српском језику, а истовремено омогући превођење самога тока поступка, као и изјаве свих учесника у поступку, на језик који је одређен за службени у конкретном предмету: у
том тренутку фактички, поступак тече на два језика. Незадовољни
браниоци, таквим начином решавања проблема који је углавном последица недостатка одређених судијских кадрова из редова националности, чији је језик Статутом општине одређен као могућ, као службени, у одређеном суду, углавном прибегавају правном леку, сматрајући
да фактички, уколико је за службени језик у одређеном предмету одређен рецимо мађарски или румунски или хрватски језик, вођењем поступка на српском језику уз истовремено аутентично превођење и израду записника на језику националне мањине, ствар се своди на Право
странака сведока и других лица који учествују у поступку да употребљавају свој језик, а што је различито од језика који је у службеној употреби у суду. Уочавајући проблем у пракси, а у том циљу контактирајући судове на подручју Војводине, у којима су ови случајеви најчешћи,
као што је то некада био случај са судовима на Косову и Метохији, који су примењивали као могућ службени језик у употреби у кривичном
поступку српски, албански, у последње време и енглески, али који нажалост не функционишу на тој територији, већ су, као што нам је
познато измештени у Нишу, Врању и Лесковцу, произилази да је заправо највећи проблем за стриктну примену вођења кривичног поступка од стране председника већа, у одређеном кривичном предмету,
на језику националних мањина који председник већа не познаје, управо
недостатак кадрова у одређеној пропорцији која би одражавала одређену сразмену између броја судија према националној припадности грађана на одређеној територији која је у надлежности једног суда. Тако
је рецимо Суботички Окружни суд (Кривично одељење), састављено од
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једанаест кривичних судија, од којих само тројица могу, када је за службени одређен мађарски језик, управо на том језику и водити поступак, док у осталим случајевима у којима је, након изјаве странака за
службени одређен мађарски језик, а председник већа је познавалац само српског језика, поступак тече на том језику (српском језику), уз поменуто превођење на језик мањина осталих учесника у поступку.
Пракса Окружног суда у Суботици, по мом мишљењу је сасвим исправна, када су првостепене одлуке у својству другостепеног суда, решавајући о жалбеним наводима у напред наведеном контексту потврђивали.
То би заправо требало да буде исправан став, јер је на поменути
начин, омогућено је вођење и праћење кривичног поступка оптуженоме и осталим учесницима који не разумеју српски језик, те се у датим
ситуацијама фактички отклањају процесни проблеми, који теоретски и формално правно остају нерешени.
Странке ће се упозорити да у даљем току поступка, дату изјаву
о употреби службеног језика у суду, не могу мењати и пракса је да се
једном утврђени језик у поступку по правилу не мења, што је став и
судске праксе и има за циљ да сузбије могућу злоупотребу странака, које се огледају у томе да би се променом изјаве о језику могао да врати
поступак на почетак , а даље од језика поступка зависи лични састав
судија у већу, или да успоре поступак и оптерете га прекомерним трошковима (превођење списа са једног језика на други). Оно што је значајно, је, да се језик поступка одређује према слободном изјашњавању
странака, а не према њиховој националној припадности, јер грађани
нису ни дужни да се изјашњавају о томе, а суд није ни дужан да
утврђује да ли оптужени стварно припада народности за чији се језик
изјаснио, нити да га упозори да се служи језиком своје народности.
Управо због тога, језик поднеска не обавезује странку, нити ослобађа
суд да је у обавези да упозори на право да се изјасни о језику поступка,
док се браниоци пуномоћници или заступници осим законског заступника окривљеног малолетника не могу изјашњавати о језику поступка
без посебног овлашћења, а уколико такво овлашћење имају њихове изјаве обавезују послодавца.
Иначе, решење о језику поступка, може се побијати самосталном
жалбом, односно у жалби на пресуду, ако је донето на главном претресу.
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Најзад, последице неправилно утврђеног језика у поступку, или не убележавањем у записнику упозорења суда странкама, или изјашњење странака о језику поступка и слично, представља релативну повреду одредаба
кривичног поступка, јер апсолутна повреда из члана 368. став 1. тачка 3.
ЗКП, постоји само ако је противно захтеву, одређеном учеснику у поступку ускраћено да на главном претресу употребљава свој језик и да на
свом језику прати ток главног претреса, али се тада не ради о употреби
језика у поступку, већ о остваривању као што је у првом делу реферата наведено остваривање права на употребу свог језика у поступку, а што све
опет указује на ДВА ПОТПУНО РАЗЛИЧИТА ПРОБЛЕМА која анализирамо.
И најзад, један од примера на коме се може сагледати један од могућих проблема када је у питању ова тема, а који је мене лично и подстакао да на овом саветовању, нешто о проблемима употребе језика у поступку кажем:
За службени језик у току спровођења истраге утврђен је мађарски језик и, у тој фази поступка, записници су сачињавани на два језика, српском и мађарском. Истражни судија, мађарске националности,
дакле, на језику одређеном као службеном, апсолутно способан да поступак води.
Након окончања истраге, подигнута је оптужница на српском
језику и предмет је додељен у рад председнику већа, који је српске националности, са познавањем српског језика, као јединог у мери да би могао водити кривични поступак, па је упознат са чињеницом пре заказивања главног претреса, да је у истрази одређен за службени мађарски језик, руковођен праксом да се једном одређен језик не би требао да
мења, затражио своје изузеће од председника суда. Уследило је решење
којим је одбијен предлог за изузеће председника већа и предмет му враћен у рад, а он на главном претресу донео решење да се за службени језик током главног претреса одређује српски језик. Уследила је и жалба
браниоца са разлога да је службени језик у односу на оптуженог по његовој изјави већ одређен (мађарски језик) и да се са тих разлога не може од стране председника већа прибећи оваквом решавању насталог
проблема.
Другостепена одлука донета је између осталог водећи рачуна и о
могућностима, даљег поступања првостепеног суда. Наиме, решење ко147
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јим је за службени језик на главном претресу одређен српски језик, укинуто је. Ово са разлога што би у супротном случају егзистирала два службена језика - један одређен у истражном поступку, други на главном
претресу, што је не одрживо, а с друге стране, када се има у виду став
Европске конвенције о људским правима (члана 6. став 3. - о томе да се
мора омогућити да разуме језик који је у службеној употреби у суду), што
би се опет сводило на то да у даљем току поступка треба судити на српском језику, уз истовремено превођење на језик учесника припадника националне мањине на њихов језик и, то како свих исказа сведока, записника, целокупне коресподенције суда, као и писмених доказа. Могла би се
прихватити теза о одређивању за службени језик главног претреса другог службеног језика, у односу на онај који је одређен у истражном поступку, имајући у виду поменуту праксу која није стриктна да се један
пут одређен службени језик по правилу не би требало да мења, због последица на које се већ у напред указало, па би се, обзиром на конкретну
насталу ситуацију могло прибећи и таквом решењу.
Овакви су случајеви, бар из разговора са судовима који имају у пракси
примену наведених одредаба члана 7. до 9. ЗКП, ретки, јер се више од 90%
учесника у поступку изјашњава о томе да разуме званични језик употребе
у суду (српски језик), а осталих 10% и када је за службени језик одређен језик националне мањине, а председник већа поступак води на језику који
он познаје (на свој матерњем језику - српском), уз обезбеђење упознавања
са разлозима оптужбе и омогућавање одбране припаднику националне
мањине на свом језику, није било дакле, никаквих проблема, нити изјављивања жалбе у том смислу осим, у изузетно ретким случајевима.
Да ли ће режим употребе језика и писма пред судовима, спајањем
савезних прописа са одговарајућим одредбама републичких закона и општинских Статута, који до сада није у потпуности изграђен, бити
доведен до перфекције, можда доношењем новог Устава Србије, остаје
да се сачека и види. Можда је ово саветовање, могућност за свестраније сагледавање и унапређење система употребе језика и писма у кривичном поступку, а евентуално и могућност формирања радне групе
или тела, што би могло дати допринос потпуном регулисању овог питања, новим Уставом Србије, чије се доношење очекује, а што би заправо било остваривање у потпуности циља овог саветовања и њему
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сличних, а тиме и давање пуног судијског доприноса конкретизацији
овог важног људског права и његове примене у пракси.
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Никола Мићуновић,
судија Врховног суда Србије

ЗНАЧАЈ ПРОЦЕСНИХ РАДЊИ
САСЛУШАЊА СВЕДОКА И ОКРИВЉЕНОГ
ЗА ПРАВИЛНО И ПОТПУНО УТВРЂИВАЊЕ
ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА
Циљ саслушања и испитивања је утврђивање чињеничног стања,
истинитог тока догађаја и мотива кривичног дела, дакле утврђивање
објективне истине. Међутим, "објективна истина" се може разликовати од оног што учесници догађаја сматрају истином. Када се ово
има у виду, као и чињеница да саслушање сведока и окривљеног, поред
материјалних доказа, представљају најчешћи доказ у кривичном поступку, онда је правилно и потпуно саслушање од великог значаја у
кривичном поступку.
Границе и могућности саслушања су одређени правним прописима. У вези са саслушањем сведока Законик о кривичном поступку је
прописао да је свако лице које је позвано да сведочи у кривичном поступку дужно да се одазове, али и да се поједини грађани не могу саслушати као сведоци (члан 97. ЗКП). Поред тога, сведоци су ослобођени, у
законом предвиђеним случајевима, дужности сведочења у колико се
они тог права одрекну (члан 98. ЗКП). На поједина питања сведоци могу одбити да одговарају (члан 100. ЗКП).
У односу на окривљеног Законик о кривичном поступку прописује
облик у коме се спроводи испитивање, прописује право истражног судије и право окривљеног (члан 89-95. ЗКП).
Међутим, ми ћемо овде изоставити правни аспект, јер сврха
овог реферата је да се укаже на то да се под техником саслушања подразумева способност судије да на основу правног знања и стеченог искуства у свом позиву и психолошких сазнања добије што је могуће
потпуније исказе, који ће имати значај у кривичном поступку.
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Тактика саслушања је планирање и спровођење саслушања уз
примену метода саслушања усмерених према правилном и потпуном
утврђивању чињеничног стања.
ЗНАЧАЈ ПРВОГ САСЛУШАЊА
Врло је важно да се прво саслушање обави правовремено и темељно, јер што се пропусти приликом првог саслушања често се више
не може надокнадити. Протеком времена бледи сећање на догађај, а
каснији догађаји постају важнији и у сећању потискују претходни догађај. Затим, догађај који је доживљен се несвесно повезује са другим
догађајима и сећање се допуњава. Затим, присутна је и тенденција да
се сећање на неугодне догађаје потисне.
Саслушање се треба унапред припремити и сачинити план саслушања. Ако су потребне неке стручне информације у вези са предметом
испитивања, корисно је претходно разговарати са стручњацима и добити што више стручних информација.
Питања треба унапред припремити, а у списима треба означити
место где се поједини докази налазе. Треба избегавати непотребно тражење или превртање списа. Пре него што се приступи саслушању треба имати у виду и мере личне безбедности. Наиме, ако је ситуација таква да се
може рачунати на могућност бекства, самоубиства или самоповређивања, треба бити спреман да се то спречи. Не треба оставити у близини саслушаваног лица никакве предмете који би били погодни за напад. Треба
имати спис и доказна средства пред собом, али спречити могућност да се
они дохвате, прочитају или одузму.
За правилно, потпуно и квалитетно саслушање, веома је значајан начин комуницирања са лицем које се саслушава. Треба настојати
да се приликом саслушања чува достојанство лица које даје исказ, а да
се визуелни контакт не користи као начин изражавања моћи.
Психолози кажу да приликом љубазнијег комуницирања са смешком
или климањем главе, остварује се бољи контакт са саслушаваном особом и
разговор тече успешније. Сем тога изрази лица имају одређена значења, па
тако отварање уста означава покушај да се нешто каже, набирање чела
сумњу и неповерење, смешкање наклоност, подизање руке покушај упадања
у реч.
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Поједини телесни покрети лица које се саслушава могу дати и
информације о томе како се та особа осећа у току саслушања.
Поигравање одећом, запосленост властитим телом, повећан самоконтакт, жвакање, грицкање ноктију, мењање положаја седења,
све су то знаци унутрашње напетости и несигурности. Погнуто држање тела са прекрштеним рукама и ногама може изражавати стидљивост, недовољну отвореност и неповерење.
Мора се имати у виду да најчешће сведоци, а такође и окривљени
нису заинтересовани за суделовање у поступку. У најбољем случају позив за долазак пред суд им пада као терет. Сведок је срећан ако се може поступак спровести без његовог саслушања.
У вези са напред наведеним, потребно је приликом саслушања успоставити позитиван контакт са особом која се саслушава. Позитиван контакт се може успоставити ако се води рачуна о неким правилима.
Приликом саслушања треба бити љубазан и одлучан, треба захвалити особи која даје изјаву за њен долазак и показати колико нам је
стало до њеног исказа. Приликом комуницирања са саслушаваном особом није важно шта ћемо јој рећи, већ на који начин ћемо јој то казати. Приликом саслушавања потребно је обавезно персирати особи која даје исказ, а при том се могу поставити такозвана корисна питања, као што су: да ли је имала потешкоће за паркирање, или ко води
бригу о деци и њеној одсутности у кући. На овај начин биће умањена
трема особе која се испитује.
Дакле, треба имати у виду да по правилу нико не воли да има посла
са судом и да многи придају велику важност чињеници да се први пут појављују пред судом. Наиме, треба имати у виду да особа која се саслушава
да се налази у посебној ситуацији и приликом комуницирања са саслушаваном особом, то се треба остваривати са нормалним гласом и при том
треба опуштеним начином саслушања смирити особу која даје изјаву и
оставити довољно времена да та особа на миру размисли. Што је особа
која се саслушава узбуђенија, то судија мора бити опуштенији. Дакле, не
сме се допустити да странка своју нервозу пренесе на судију. Ако се жели
да се смири особа која даје изјаву онда се не сме упозоравати на њену нервозу. Особа која долази пред суд је сигурно размишљала и створила представу о томе шта је у њеном исказу важно. Међутим, то не мора бити
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оно што судија сматра важним. Зато треба рећи због које чињенице се
жели то лице саслушати. Треба саопштити да ће после излагања
странци бити постављена слободна питања, као и да ће се записнички
констатовати та изјава.
Приликом саслушања судија треба да покаже стрпљење, тако
што ће допустити окривљеном или сведоку да говоре и не прекидати
их. Мали је број ситуација када је препоручљиво прекидати разговор.
Наиме, посебно треба имати на уму, да онај судија који много прича
неће пуно сазнати. Особа која даје изјаву готово увек зна више него
што исприча. Међутим, прилику да се то сазна, имаће једино онај ко
допусти испитанику да прича. Уколико испитаник приликом саслушања оде превише у ширину, треба га вратити на тему која је предмет саслушања.
Саставни део првог контакта је поука сведока, односно окривљеног. Тиме се постиже да се он приволи на сарадњу. Поука може помоћи
да се такво лице приволи да говори истину, ако је унапред одлучило да
не говори истину. Међутим, поуком се може постићи да се код колебљивог сведока заоштри конфликт између истине и лажи, тако да његова несигурност постане видљива. Он мора одлучити да ли ће говорити истину или не.
За поуку се мора оставити довољно времена. Она се не сме изрећи на брзину и рутински.
Судија не сме препустити записничару узимање генералија од
сведока и окривљеног, јер тим питањима он ће успоставити први контакт са особом коју испитује.
Ако се жели приликом саслушања задржати пажња испитаника, испитивање се не треба вршити једноличним гласом.
Важно је да испитивано лице разуме поуку испитивача, па због тога она мора бити исказана разумљивим језиком, кратким реченицама и
употребом што мањег броја апстрактних појмова. Наш правнички језик
је пун разних, обичних лепо разумљивих фраза, па је боље, на пример уместо питања "Брачног стања" да питање гласи "Јесте ли ожењени или
разведени".
Појединим испитиваним лицима тешко су разумљиве законске
формулације рецимо "право да се ускрати сведочење" или "могућност
да се због родбинског односа може одбити сведочење".
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Када су у питању сродници на које се односи одредба члана 98.
ЗКП, неки аутори предлажу да се саслушање одвија питањем: Обзиром да је у сродству са Вама, Ви можете рећи да не желите да сведочите, међутим можете рећи све што сте видели. Шта желите учинити?
Ако сведок жели дати исказ, онда се наставља са правном поуком: У том случају све што кажете мора бити истинито. Треба истакнути важност очекиване изјаве и апеловати на свест сведока. Исказ сведока изложен је притиску казне, заклетве и свести.
Сведоку треба указати да треба да говори истину као и на
штетну последицу лажног исказа. То га може мотивисати да даје искрену изјаву. Сведоку треба рећи да прећуткивањем оног што зна може имати за последицу кривичну одговорност као и давање лажног исказа.
Досадашње искуство показује да подаци које саслушавано лице
износи у слободном причању је спонтаније, али и непотпуније од оних
који се дају на основу постављених питања. С`друге стране спонтанији искази одликују се већим богатством детаља. То се може објаснити тиме што особа која даје изјаву не зна поуздано до чега нам је стало, а с`друге стране нема унапред спремљене одговоре на сва питања.
Особа која даје изјаву понекад не може да разликује битно од небитног. За време саслушања судија треба бити пажљив, како би у току саслушања могао анализирати исказ саслушаваног лица, а што значи да треба брзо и сигурно уочавати и размишљати о ономе што испитаник каже. Накнадно се може утврдити да ли су ти закључци логични. Не треба прекидати особу која даје изјаву, већ покушати задржати ток њене приче. У колико саслушано лице застане у току разговора и при том настане дужа пауза, добро је да му се предочи задња
реченица онога што је навео и да му се на тај начин помогне да настави свој исказ.
Уколико се жели добити што непристрасније саслушање, треба
пустити особу која даје изјаву да сама одабере речи и описе. Не треба
показивати своје нестрпљење, јер то може код саслушаване особе изазвати страх и узнемирење.
Током саслушања треба правити белешке које ће помоћи приликом диктирања, као и у следећој фази за постављање питања.
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Пре него што се приступи саслушању, потребно је да се судија
добро упозна са садржајем списа и доказа. Код себе треба имати битне изјаве сведока и окривљених у том предмету. Уколико се у току саслушања прекида испитаник онда он постаје несигуран и вероваће да
се саслушава о неважним стварима.
У току саслушања приликом постављања питања треба пазити
на садржај питања, како у њима не би био назначен жељени правац
одговора. Треба имати на уму да особа која даје изјаву из одређених интереса може нетачно приказати чињенично стање.
Треба имати у виду да приликом саслушања, код саслушаване особе,
понекад долази до "блокаде памћења" која се тумачи тиме да нико не
располаже свим сачуваним информацијама. Многи детаљи се потискују у
памћењу и заборављају. Приликом постављања кључних питања препоручује се да се та питања постављају на неколико начина и то увек у другом контексту. Треба пронаћи пут помоћу асоцијације, постављајући
што конкретније питање. При томе треба водити рачуна да се не утиче на ту особу како да даје одговор. Не сме се под утицајем неког свог уверења о току догађаја постављати питање која би, свесно, или несвесно,
поткрепила или потврдила унапред створено мишљење о критичном догађају, јер задовољавајући одговор може се добити само од особе која разуме питање које јој је постављено.
Приликом испитивања не сме се пружити превише информација о
догађају који је предмет испитивања, јер не сме се допустити да се испитаник равна према питањима судије. Може се исправљати саслушавана
особа, али се то треба радити врло опрезно. Ако се желе избећи неспоразуми, приликом испитивања треба избегавати стране речи и стручне
појмове.
Поједини сведоци и окривљени се непрецизно изражавају, јер можда друкчије и не знају. Не треба тражити превише од особе која даје
исказ. Уколико њен начин изражавања указује на то да она не може
дати јаснији и прецизнији исказ. Рецимо питања као што су "Можете ли стопроцентно тврдити" или "Зашто то раније нисте казали"
често су претерана и на испитивану особу делују збуњујуће.
Приликом испитивања треба користи једноставне реченице, јер
дугачке реченице збуњују. Има људи који нису у стању да схвате сложеније реченице.
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Често саслушавани не знају поједине апстрактне појмове, па их
због тога треба избегавати. Таква су питања, рецимо "јесте ли то
стварно запазили" па затим "јесте ли то предвидели", па "на шта Вас
то асоцира", па затим "можете ли искључити могућност да...", "зашто сте тако егзалтирани".
Способност памћења испитиваног лица може се побољшати
предочавањем списа, скица и фотографија. Такође постоји могућност
да се испитивано лице замоли да направи скицу. Не треба постављати више од једног питања одједанпут. Питања која се постављају
треба да су јасна па тако треба користити јасне и кратке формулације које захтевају врло одређен одговор, а и особа која даје исказ тако
питање ће разумети. У том случају добија се јасан и јединствен одговор.
Ако особа која даје исказ не да одговор, а судија не зна прави разлог тога, треба обликовати питање или га поновити полако.
Врло су проблематична негативна питања, јер код њих постоји
знатна могућност утицања. Треба избегавати формулације као "не
знате ли...". Такво питање намеће одговор да је упитана особа морала
знати одговор.
Одговори на негативна питања могу имати више значења, па
тиме могу изгубити од своје вредности. Исто тако стоји и са двоструком негацијом која се често погрешно користи, па се у том случају добија погрешан одговор.
Питања треба постављати хронолошким редом, како се догађај
одвија, јер на тај начин ће се најлакше пробудити сећање код испитиване
особе.
Постоји психолошки редослед у саслушању, где се полази од једноставног, ка сложеном. Прво се саслушава о ономе што није спорно.
Тиме се успоставља контакт са саслушаваним, па се о питањима која
су посебно неугодна или болна за особу која даје исказ одговара тек на
крају.
Постоје разни типови сведока и окривљених, од којих ћемо неке
навести.
Говорљиве особе нису проблем за сарадњу, јер спремно дају одговоре. Они који су опширни и воле да говоре многе нервирају, јер никако не
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прелазе на ствар, а ако се прекидају, то може да изазове њихово закочење.
Површни сведоци говоре већином брзо и непрецизно. Њихове изјаве треба темељно испитивати. Равнодушне сведоке треба мотивисати за сарадњу. Неповерљиви сведоци можда се могу приволети на сарадњу апеловањем на њихову савест.
Никада се не сме судија задовољити нејасним одговорима, и судија треба инсистирати да испитивана особа да јасан одговор.
Мењајући облик питања судија може брзо сазнати зашто особа
која се налази пред судом на прецизна питања ускраћује прецизан одговор.
Ако судија стекне утисак да сведок не говори истину, често је
најбоља метода да се прво пусти да изнесе свој исказ, а затим га треба
озбиљним тоном суочити са контрадикторностима у његовом исказу.
Ни један сведок који не говори истину пред судом, не може предвидети
унапред одговор на сва питања. Уз спремног судију он ће пре или касније запасти у контрадикторност.
Да ли ће лице које се испитује дати добар исказ зависи, поред
осталог и од његове способности опажања, способности сећања, способности репродуковања догађаја. Јер многе информације се одмах заборављају односно присутна су једно време у памћењу, а потом се губе,
ако не прелази у трајно памћење.
Способност запажања углавном зависи од интереса посматрача.
Све оно што је ново скреће на себе пажњу. За истинито памћење сложеног догађаја потребно је имати више духовне способности, него за
једноставне. Онај који је уморан или ко се налази под утицајем алкохола или дроге, запажа погрешно, а често и нетачно.
Ако је особа која даје изјаву све тачно запазила и запамтила могу
се јавити проблеми око њене способности да оно што је запамћено репродукује. Неки утисци врло се тешко могу изразити говором, на пример осећај мириса, укуса, боје, итд.
Најчешће до грешака долази због блокаде памћења, јер нико не
може увек и у потпуности да се присети свих догађаја. Тачно и целовито сећање је по правилу изузетак.
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Установљено је уверење да веродостојност исказа зависи од професионалног статуса и угледа. Карактер професије и друштвени статус не би се смели одражавати на веродостојност исказа. Постоје
многи разлози који човека иначе поштеног, могу подстаћи да каже неистину. Исто тако особа која је склона казивању неистине, у појединим случајевима може да говори истину.
Разлози и мотиви за изношење неистине су различити и тешко
их је набројати. Да би судија могао закључити да ли испитивано лице
говори истину или не потребно је да посвети довољно времена особи
која даје исказ, јер ако саслушање ограничи само на предмет, и кратко
време се позабави особом која даје исказ, неће моћи утврдити да ли се
та особа понаша природно или себе и догађаје које износи представља
у кривом светлу.
Понашање испитиване особе пред судом може указати на то да
ли она даје истинит исказ или не.
Смешкање које је нервозно, дуготрајно и неприлагођено ситуацији, указује на несигурност, а требало би наводно скратити збуњеност
и беспомоћност.
Избегавање визуелног контакта у првом реду указује на збуњеност и срамежљивост, али и на неказивање истине.
Укочено држање тела није типично. Посебно је нападно мирно држање тела током дужег времена по којем се не могу препознати никакве
емоције. Овде можемо претпоставити да се ради о прикривању душевног
стања спољним миром. Промена боје гласа, без видљивог разлога и спољних знакова је увек алармантан знак. Потешкоће у дисању јављају се понекад када почиње да се испитивана особа колеба између истине и лажи,
а присутна је свест о великом ризику. Знојење и црвенило такође указује
на нервну напетост, а и на љутњу, збуњеност и нелагодност. Бледо лице
указује на страх.
Нервоза, стрес и напетост исказују се гестовима и потребно за
кретање. Ту свакако спада и лупање прстима по подлози, да би се на тај
начин испитивано лице решило превелике напетости и на тај начин
смирило.
Људи који осећају да се на њих врши притисак често се мешкоље
или се клате у столици.
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Гестови нелагодности су често видљиви, као чешкање по бради,
зачешљавање косе прстима, стављањем руке на уста итд.
С друге стране све природне реакције могу се према томе оценити као знаци да испитивано лице говори истину.
Многим сведоцима је тешко да хронолошки сређено изнесу чињенично стање. Они су у себи дубоко заокупљени догађајима, па желе да
изнесу у први план оно што они сматрају најважнијим, па њихова прича почиње од краја.
Исказ који се износи хронолошки, који се износи спонтано и слободно указује на то да је истинит.
Ако се испитивана особа која даје изјаву ухвати у томе да не сведочи истинито, треба ипак колико је то могуће дуже држати атмосферу која ће помоћи "да сачува образ". Међутим мора се испитиваној
особи предочити да оно што је претходно навела неистина. За такву
особу то може значити понижење, а захтева и да поднесе велику жртву. Треба јој помоћи тако, што ће се уклонити препрека која онемогућава исправку изјаве. На пример, такој особи треба рећи "схватам
да човек који је узбуђен врло лако треба да каже нешто нетачно" или
"ако нешто нисте тачно рекли, можете то сада исправити".
Увек треба рачунати с`тим да сведоци и починиоци кривичних
дела се међусобно договарају о својим изјавама. Често се познају од раније и они су се виђали и после догађаја о коме треба да буду саслушани. Догађа се да сведоци међусобно утичу један на другог, а да тога нису ни свесни. Ако су више особа били очевици истог догађаја, а о томе
се нису договарали, често о томе дају различите исказе. Правило је да
се човек сећа само суштине догађаја, док се детаљи заборављају.
Увек треба показати највећи опрез, тамо где се искази већег броја испитиваних особа слаже баш у свим детаљима, где приказ догађаја
одудара од личности испитаника и где су саслушања писана као по
обрасцу, стереотипно, безбојно и без појединости и где испитаник
употребљава за њега нетипичне изразе.
Потребно је приликом испитивања прелазити тему која је предмет испитивања уздуж и попреко, како би се особа навела да даје спонтане и неприпремљене исказе, постављајући при томе испитанику питања, на која он мора бити у стању да одговори, ако је заиста доживео
оно о чему прича.
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Ако окривљени не жели да да исказ, треба му указати да својим
ћутањем пропушта прилику да оповргне оно за шта се терети. Познато је да таки савети у многим случајевима не доносе резултате. Међутим, скоро ни један окривљени не остаје до краја поступака при намери
да ускрати исказ.
Признање се и раније, а и сада сматра круном доказног поступка.
Развојем могућности доказивања помоћу природних наука и материјалних доказа, довели су до тога да се признање треба да потисне у
други план, а утисак је да код нас то још увек није присутно.
Судије посебно цене признање које добијају од окривљеног. Ово и
зато што добијено признање може скратити дужину трајања поступка.
Ни једном окривљеном није лако да призна кривично дело знајући
да може бити осуђен он ће порицањем покушати да се извуче.
У ком ће тренутку учинилац схватити да је његова ситуација,
што се доказа тиче безизлазна, тешко је рећи. То може бити онда када сазна за изјаву неког од саучесника, а то може бити и спонтано након суочавања или након што му се предочи резултат истраге. Затим
то може бити и онда када се уплете у противречности из које се више не може извући у тренутку када му се укаже на њих. Давањем признања учиниоцу лакше пада, ако је онај који га саслушава, показао своје
разумевање и ако му изложи предности које доноси отвореност и
искреност. Судија мора одлучити на који начин ће окривљеном предочити његов положај. Код повратника је добро изнети рационалне аргументе. Окривљеном треба објаснити које му штете наносити настављање негирања, а које му предности може донети сарадња у
утврђивању истине. Код таквих учинилаца успех може да осигура испитивање које ће бити вођено по прописима и коректно у којем окривљени може исцрпно да изложи како је дошло до извршења дела. Ако
окривљени очигледно негира истину, треба допустити да се ухвати у
мрежу неистина, како би му се тада доказним средствима показало
да је најпаметније признање.
Са осталим учиниоцима се може лакше разговарати на емоционалној основи. Они су захвални судији који их разуме и који зна да цени
ту његову уплетеност као сплет околности. Код ових, по правилу, први
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пут ухваћених учинилаца треба оставити по страни моралну страну
кривичног дела.
Углавном признање се не даје спонтано. Често окривљени неким
наговештајем испитује да ли судија за њега има разумевање. Често
признању претходи и видљива унутрашња борба. Окривљени постаје
деконцентрисан и узбуђен. У таквој ситуацији треба избегавати свако вређање његових осећања.
Ако се добије признање учиниоца треба проверити истину и после тога, а такође и осигурати да се признање не повуче.
Признање се по некад повлачи јер учинилац жели да се дистанцира од кривичног дела. Можда се жели оправдати пред судом, приказати недужним, а понекад му је јасно да без датог признања не би био
осуђен, па онда закључује да је погрешио када је признао извршење дела,
па затим покушава да то исправи. Утицај затворске средине на лица
у притвору је често веома велики. Повлачење признање треба у принципу посматрати објективно. У таквој ситуацији мора се поћи од изјаве окривљеног о разлозима повлачења признања.
Мора се испитати зашто окривљени у свом признању није хтео
да каже истину. Примери из судске праксе указују да су лажна признања често нападно кратка, док су касније порицање признања опширне
изјаве.
Важна мера да би се осигурало од повлачења нечијег признања и
давање лажног признања је провера да ли је окривљени своје сазнање о
догађају могао добити од неке треће особе. Ипак само прави учинилац
може знати појединости из конркетног догађаја и рећи их судији.
Обична изјава у којој се садржи признање кривичног дела без повезивања са другим доказима је безвредна.
Врло је важно пронаћи и саслушати лица са којима је окривљени
контактирао пре и после извршеног кривичног дела. Благовременим
саслушањем и ових лица као сведока потврдиће се или демантовати
признање окривљеног. Тако ће моћи да се спрече лажни сведоци, на које се окривљени може у каснијој фази позвати у доказивању свог алибија.
Окривљени понекад жели да заштити од одговорности неку другу особу са којом је у пријатељству или родбинској вези. Могућа су при161
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знања у циљу прикривња. Тако окривљени понекад призна једно кривично дело како би прикрио друго теже кривично дело.
Поред тога позната су признања и ради истицања, то је често
случај са малолетницима и онима који имају нижи коефицијент интелигенције. Код тих особа треба пазити да им се не дају никакве информације о стању истраге. Лажна признања и жеље за истицањем
махом се јављају код кривичног дела које изазивају у јавности велику
радозналост.
Поводом обављених саслушања велики значај представља састављање записника који ће верно приказати оно што је испитивано лице
навело у свом исказу.
Судије се увек налазе пред проблемом шта ће и како унети у записник о саслушању.
У пракси се често сусрећу записници који су рутински писани и
они нам пружају више информације о личности и речнику судије, а не
саслушане особе.
Тако приликом диктирања долази до разних преформулација или
испуштања. Од саслушане особе тражи се међутим, да потпише изјаву која можда није тачна.
Ако особа која је дала изјаву не жели да прихвати тако формулисану изјаву, онда се често уноси: "морам се исправити" или "догађај
се стварно одиграо како следи..".
Потпис сведока и окривљеног на записнику не пружа јемство, да
је исказ сасвим тачан. Особи која даје исказ судија треба да омогући да
користи могућност, да допуни исказ, након што га прочита или пак
тај исказ да коригује. Корисно је нејасноће разјаснити текстом дописаним руком. Сваку страницу записника треба сигнирати. Руком дописане исправке на записнику о саслушању, нису доказ неспособности судије,
оне напротив доказују активност особе која даје исказ о саслушању. Та
особа се исправком коначно изјашњава и доказује, да је интензивно пратила своје саслушање.
Из свега напред изложеног, може се закључити, да се под техником саслушања као и сачињавања записника подразумева, способност
судије, да на основу правног знања и стеченог искуства у свом позиву,
као и психолошких сазнања добије што је могуће потпуније исказе, у
циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања.
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Милена Инић-Дрецун,
судија Врховног суда Србије

ЕКСТРАДИЦИЈА
- ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ОКРИВЉЕНИХ
И ОСУЂЕНИХ ЛИЦА
Екстрадиција је поступак издавања окривљених и осуђених лица
од стране једне државе другој држави да би му се у тој држави судило
или да би у њој издржавало казну ако му је већ суђено. Као један од видова међународне кривичноправне помоћи екстрадиција је помоћ
страној држави у остваривању кривично правне заштите. Она онемогућава да кривци бекством у другу државу избегну кривично гоњење
или издржавња казне.
Екстрадиција може бити активна и пасивна као и уговорна и законска.
Активна екстрадиција постоји у случају када наша држава тражи екстрадицију од друге државе, а пасивна када страна држава упућује нашој држави молбу за издавање окривљеног или осуђеног лица.
Уговорна екстрадиција постоји када се спроводи на основу међународних уговора, а законска када се спроводи на основу Законика о кривичном поступку.
Законик о кривичном поступку одредбом става 1. члана 539. прописује да се издавање окривљених и осуђених лица спроводи по одредбама међународних уговора. Истим прописом у ставу 2. одређено је да
ако међународни уговор не постоји или одређена питања нису регулисана међународним уговором, издавање окривљених или осуђених лица
спровешће се по одредбама Законика о кривичном поступку.
Законом о потврђивању Европске конвенције о екстрадицији са
додатним протоколом ("Службени лист СРЈ - међународни уговори"
број 10/2001) наша држава је потврдила Европску конвенцију о екстрадицији сачињену 13.12.1957. у Паризу, додатни протокол уз Европску
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конвенцију о екстрадицији, сачињену 15.10.1975. у Стразбуру, и други
додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији сачињену
17.03.1978. године у Стразбуру. Поред тога постоје више билатералних уговора о екстрадицији закључених са појединим државама. У нашој земљи екстрадиција се спроводи по Европској конвенцији о екстрадицији, билатералним уговорима о екстрадицији и по Законику о
кривичном поступку (Глава XXXIII - поступак за издавање окривљених
и осуђених лица). Стога ће овде бити приказан јединствено цео поступак екстрадиције.
ОБАВЕЗНОСТ ИЗДАВАЊА
Европска конвенција о екстрадицији у свом првом члану прописује да
се стране уговорнице обавезују да ће према прописима и условима који су
наведени у Конвенцији издавати једни другима лица која се гоне због почињених кривичних дела или се траже ради извршења казне или мере безбедности од стране правосудних органа стране молиље. Сходно овој одредби
изручење је обавеза наше државе када се то од ње тражи од стране држава које су потврдиле Конвенцију. Исто тако ова обавеза постоји када је
предвиђена билатералним уговорима. Према Законику о кривичном поступку издавање се може вршити и осталим државама када се за то
стекну прописани услови. За издавање по овом Законику реципроцитет са
државама које траже изручење се претпоставља и он није прописан као
услов за издавање. Стога би могло доћи до одбијања молбе стране државе
ако постоје околности које указују да она не поступа по молбама за екстрадицију иако за то нема оправданог разлога. Старешина органа одређеног посебним прописом (сада је то министар за људска и мањинска права
државне заједнице Србија и Црна Гора) има овлашћење да не дозволи екстрадицију када издавање тражи држава која неоправдано одбија југословенски захтев за екстрадицију. По начелу non bis in idem издавање се неће
одобрити ако су надлежни органи замољене стране већ правноснажно осудили лице за дело или дела због којих се тражи издавање.
Издавање се може одбити ако су надлежни органи замољене стране
одлучили да не покрену или да обуставе кривично гоњење за исто или иста
дела.
Издавање лица против којих је донета правноснажна пресуда у
трећој држави, страни потписници Конвенције за дело или дела због
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којих се подноси захтев, неће се одобрити: када се поменутом пресудом ослобађа кривице, када је изречена казна лишења слободе или друга
мера у потпуности издржана, или је предмет помиловања или амнестије у целини или у њеном неизвршеном делу; као и када је судија констатовао кривицу починиоца дела а није изрекао санкцију. Све ово
предвиђено је чланом 9. Европске конвенције о екстрадицији.
Законик о кривичном поступку - члан 540. предвиђа да странац
неће бити издат ако је због истог дела од домаћег суда већ осуђен, или
је за исто дело од домаћег суда правноснажно ослобођен, осим ако се
стичу услови за понављање кривичног поступка и ако је против страна у Републици Србији због истог дела учињено према Републици Србији покренут кривични поступак као и ако је покренут поступак због
дела учињеног према држављанину Србије и Црне Горе, а није положено обезбеђење за остваривање имовинско-правног захтева оштећеног.
Екстрадиција се неће одобрити ни у случају када је суд по ранијем
захтеву донео правноснажну одлуку којом се одбија молба за издавање јер
та одлука спречава поновно одлучивање о истој ствари. Уколико је старешина органа одређеног посебним прописом донео одлуку да не одобри
изручење у случају када је правноснажном судском одлуком одлучено да
постоје услови за изручење захтев се може поновити и старешина органа може променити своју дискрециону одлуку о неизречењу, и одобрити
изручење странца.
ОБОСТРАНА КАЖЊИВОСТ
Ово начело је опште усвојено. Законик о кривичном поступку у
члану 540. став 1. тачка 3. као претпоставку за издавање одређује да
је дело због ког се тражи издавање кривично дело и по домаћем закону
и по закону државе у којој је извршено.
У свим међународним уговорима наша држава уградила је начело
обостране кажњивости као и да је кривично дело кажњиво и по закону државе где је дело извршено. Због тога је у Европској конвенцији о
екстрадицији предвиђено да држава молиља треба да поднесе препис
законских одредаба њеног кривичног закона као и одредаба закона државе на чијој територији је учињено кривично дело.
Издавање се неће одобрити ако је наступила застарелост кривичног гоњења или извршења казне према законодавству стране молиље или
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замољене стране, као и када је за кривично дело дата амнестија у замољеној држави.
СПЕЦИЈАЛНОСТ ИЗРУЧЕЊА
Европском конвенцијом о екстрадицији и Закоником о кривичном поступку прописано је да издато лице неће бити гоњено, суђено
или лишено слободе ради извршења казне или мере безбедности нити
подвргнуто било каквом другом облику ограничења личне слободе за
било које дело учињено пре предаје а које није предмет издавања осим у
случајевима ако држава која га изручује на то пристане.
Издато лице се не може казнити тежом казном од оне на коју је
осуђено и може бити издато трећој држави само уз пристанак замољене стране. Ако се за време поступка измени правна квалификација
дела, издато лице може бити гоњено или осуђено само у мери у којој
саставни елементи нове правне квалификације кривичног дела допуштају издавање.
Услове који су садржани у одобрењу за издавање држава молиља
мора у целости испоштовати, тако што ће обезбедити да суд приликом изрицања казне поштује услове у вези врсте казне и њене висине, а
ако се ради о извршењу већ изречене пресуде, она се мора извршити у
складу са условима за издавањем и изречену казну усагласити са условима под којима је издавање одобрено, а уколико је суђено у одсуству
покренуће нов законски поступак.
ИЗДАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Издавање се неће одобрити за дела која су према оцени замољене
стране политичка, војна или фискална кривична дела, а у неким држава и за тзв. штампарска и религиозна дела.
Европском конвенцијом о екстрадицији предвиђено је да се издавање такође неће одобрити ако је у замољеној држави с разлогом засновано мишљење да је издавање затражено због кривичног дела из општег права, ради гоњења или кажњавања лица због расне припадности, вере, националности или политичког убеђења или да се сматра
да би положај тог лица био погоршан из ових разлога.
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Првим додатним протоколом уз Европску конвенцију о екстрадицији одређено је да се неће сматрати политичким кривичним делима:
а) злочини против човечности које предвиђа Конвенција ради
спречавања и сузбијања злочина геноцида, коју је 09.12.1948. године
усвојила Генерална Скупштина Уједињених Нација,
б) кривична дела предвиђена у члану 50. Женевске конвенције из
1949. године о побољшању положаја рањеника и болесника у оружаним
снагама у рату, чланом 51. Женевске конвенције из 1949. године, о побољшању положаја рањеника, болесника и бродоломника оружаних
снага на мору, чланом 130. Женевске конвенције из 1949. године о поступању према ратним заробљеницима, чланом 137. Женевске конвенције из 1949. године о заштити цивила у време рата;
в) сва слична кршења ратних закона који су на снази у време када почиње примена овог протокола и ратних обичаја, који су постојали у том
тренутку који већ нису предвиђени наведеним одредбама женевских конвенција.
Издавање за војна кривична дела због повреде војних дужности која не спадају у кривична дела из општег права искључују се из примене
Европске конвенције о екстрадицији. За фискална кривична дела у погледу таксе и пореских, царинских и девизних прекршаја издавање ће се
одобрити између страна уговорница сходно одредбама Конвенције за дела која према закону замољене стране одговарају кривичном делу исте
природе.
Наше кривично законодавство не предвиђа искључење екстрадиције за штампарска кривична дела нити за религиозна кривична дела.
Европском конвенцијом о екстрадицији одређено је да ће се издавање вршити за дела за која је према законима стране молиље и замољене стране, као највећа казна прописана казна лишења слободе или
мера безбедности од најмање годину дана или строжа казна. Када се
ради о казни или мери безбедности изреченој на територији стране
молиље трајање изречене казне мора да буде најмање четири месеца.
Овим се као ограничење издавања предвиђа мала тежина односно друштвена опасност дела, с обзиром на казну.
НЕИЗДАВАЊЕ СОПСТВЕНИХ ДРЖАВЉАНА
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Европска конвенција о екстрадицији предвиђа да свака страна уговорница може да одбије издавање својих држављана и да може да одреди
шта за њу значи појам држављани у смислу ове Конвенције. Устав Републике Србије - члан 47, одређује да грађанин Републике Србије има држављанство Републике Србије и да грађанин Републике Србије не може бити
екстрадиран.
По Законику о кривичном поступку као једна од претпоставки за
издавање окривљених и осуђених лица је да лице чије се издавање тражи није држављанин Републике Србије. Како је Уставом Републике
Србије одређено да грађанин Републике Србије не може бити екстрадиран, очигледно је да се ова забрана односи и на избеглице, јер је Законом о избеглицама ("Службени гласник Републике Србије", број 18/92 и
45/2002), прописано да Република Србија избеглицама обезбеђује међународно правну заштиту на начин који је утврђен за њене грађане. Како је екстрадиција посебан вид међународне правне заштите који Република Србија предвиђа за своје грађане, то се овај вид међународне
правне заштите мора односити и на избеглице јер се и њима гарантује међународно-правна заштита на начин који је утврђен за грађане
Републике Србије.
На околност да се забрана екстрадиције односи на избеглице упућује и то што је Закоником о кривичном поступку - члан 548. став 2.,
прописано да се неће дозволити издавање странаца који у Републици
Србији уживају права азила. Азил је давање уточишта странцима и
лицима без држављанства на територији Републике Србије који су
прогоњени због свог залагања за демократске погледе и покрете, за социјално и национално ослобођење, за слободу и права људске личности
или за слободу научног или уметничког стварања.
Према Закону о избеглицама избеглице су Срби и грађани друге
националности који су услед притиска хрватске власти или власти у
другим државама, претњи геноцидом, као и прогона и дискриминације,
због њихове верске и националне припадности или политичког уверења били принуђени да напусте своја пребивалишта у тим република и
избегну на територију Републике Србије. Стога је очигледно да су узроци и услови због којих су избеглице избегле на територију Републике
Србије били много тежи од услова који се предвиђају за уживање права
азила. Ово утолико пре што и Европска конвенција о екстрадицији
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предвиђа могућност да држава као страна уговорница може да одреди
шта за њу значи појам "држављнин", те је очигледно да појам држављанин није прецизно одређен у Конвенцији. Дакле, прописивањем у Закону о избеглицама, да Република Србија обезбеђује избеглицама међународноправну заштиту на начин који је утврђен за њене грађане, у
свему их у односу на екстрадицију изједначава са грађанима Србије који као што је предвиђено Уставом Републике Србије не могу бити екстрадирани.
У међународним односима све више је присутан захтев да у јавном праву преовлада принцип lex domicili над принципом lex nacionalis
који је карактеристичан за приватно право. Стога све чешће се постављају захтеви да се домицил одреди као одлучујући критеријум за
одређивање положаја човека уместо држављанства. Стручњаци су
већ дали одређене предлоге за преиспитивање Европске конвенције о
екстрадицији тражећи да се екстрадиција не односи на лица која су
се настанила у једној од земаља уговорница.
У случају да замољена страна не изручи лице које има њено држављанство, она треба, на захтев стране молиље с тим да упозна надлежне органе уколико треба да се покрене судско гоњење. У том циљу досијеи, информације и предмети везани за кривично дело бесплатно ће се доставити. Страна молиља биће обавештена о одлуци која је донета поводом њеног захтева.
ХАШКИ ТРИБУНАЛ
Савет безбедности Уједињених нација Резолуцијом 808/93 основао је Трибунал за територију претходне Југославије. Овом Резолуцијом није предвиђена могућност суђења у одсуству већ је императивно
наложено да државе морају по захтевима Трибунала хапсити и изручивати сопствене држављане под претњом санкција. Како изручење
грађана није било могуће због изричите уставне забране, Резолуцијом
је одређено да су државе обавезне да своје прописе ускладе са одредбама Резолуције Трибунала. Пошто се није могла благовремено извршити измена уставних одредби које забрањују издавање наших грађана,
донет је посебан пропис - Закон о сарадњи са Хашким трибуналом којим је предвиђена могућност да се Трибуналу издају домаћи грађани држављани.
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На овај начин наши грађани не само да могу бити изручени Трибуналу, ради суђења већ ће изречене казне издржавати у страним државама како то буде распоређено од стране Трибунала.
ПОСТУПАК ЕКСТРАДИЦИЈЕ
Закоником о кривичном поступку - чланом 539. прописано је да
се екстрадиција као поступак издавања окривљених и осуђених лица
спроводи по одредбама међународних уговора, а ако уговор не постоји
или одређена питања нису регулисана међународним уговором, издавање се спроводи по одредбама Законика о кривичном поступку. Овим
прописом је дата предност међународном уговору у односу на домаћи
пропис - Законик о кривичном поступку. Наша земља потврдила је
Европску конвенцију о екстрадицији, па се у поступку издавања првенствено примењују одредбе ове Конвенције. Овом Конвенцијом је прописано да она у погледу територије на коју се примењује ставља ван снаге одредбе из билатералних уговора, конвенција или споразума које између две стране уговорнице регулише област издавања. Стране уговорнице могу између себе да закључују билатералне или мултилатералне
уговоре само да би допуниле одредбе ове Конвенције или олакшале примену принципа које она садржи.
Поступак екстрадиције покреће се захтевом упућеним од стране молиље Министарству за правосуђе замољене стране за издавање
окривљених или осуђених лица ради суђења или издржавања казне у земљи молиљи. Не искључује се достављање захтева и дипломатским
путем.
Захтеву се прилаже;
а) изворник или аутентична копија одлуке о извршењу казне или
решења о хапшењу, или који други акт истог правног дејства, који се
издаје на начин прописан Законом стране молиље;
б) опис дела због ког се тражи издавање, време и место
извршења дела, правна квалификација као и текст законских одредаба
које се на њих односе;
в) препис законских одредаба које се примењују на дела или у случају да то није могуће, изјаву о праву које се примењује, као и што прецизнији опис лица које се тражи и свако друго обавештење погодно за
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утврђивање његовог идентитета и држављанства. Уколико су информације које је доставила страна молиља недовољне да би замољена
страна могла да донесе одлуку у складу са одредбама ове Конвенције,
она ће затражити неопходне додатне информације и може да одреди
рок у којем би требало да јој се ове информације доставе.
У хитним случајевима, надлежни органи стране молиље могу да
затраже привремено притварање траженог лица. Надлежни орган замољене стране одлучиће о овом захтеву у складу са својим законом.
У захтеву за привремено притварање назначиће се постојање једног од докумената на основу којег је покренут поступак код стране
молиље и упознаће о намери да се пошаље захтев за издавање. У захтеву ће се навести кривично дело за које се тражи издавање, време и место извршења као и у мери у којој је то могуће опис траженог лица.
Захтев за привремено притварање шаље се надлежном органу земље
замољене стране дипломатским путем или директно поштом или
телефоном, преко међународне организације криминалистичке полиције (Интерпол) или на други начин који оставља писмени траг.
Страна молиља одмах ће бити обавештена о одлуци која је донета
поводом њеног захтева. Привремени притвор се може укинути ако захтев за издавање и потребна документација не буду достављене замољеној
страни у року од 18 дана од притварања. Рок не може ни у ком случају да
пређе 40 дана од притварања. Међутим, привремено пуштање на слободу
увек је могуће ако је замољена страна предузела све мере које сматра нужним за спречавање бекства траженог лица. Пуштање на слободу неће
ометати ново притварање или издавање ако захтев за издавање буде достављен касније.
Замољена страна упознаће страну молиљу о својој одлуци о издавању. Свако потпуно или делимично одбијање захтева мора бити
образложено. Ако се одобри издавање страна молиља биће обавештена о месту и времену предаје, као и о дужини притвора у ком се налазило тражено лице ради издавања.
Замољена страна може пошто је донела одлуку о издавању да
предају лица која се у тој држави гони или је већ осуђено због неког
другог кривичног дела, а не оног због којег је затражено издавање одложи, док против тог лица не поведе кривични поступак или оно не издржи казну која му је изречена на њеној територији. Уместо да одло172
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жи предају, замољена страна може привремено да преда страни молиљи тражено лице под условима о којима заједнички треба да се договоре две стране.
АКТИВНА ЕКСТРАДИЦИЈА
Екстрадиција је активна када наша држава као страна молиља
тражи издавање нашег држављанина или странца од стране државе
као замољене стране. Орган одређен посебним прописом може поднети захтев за издавање ако се против лица које се налази у страној држави води у Републици Србији кривични поступак или ако је лице које
се налази у страној држави домаћи суд казнио. Захтев за издавање са
прописаном документацијом подноси се страној држави.
Кад постоји опасност да ће лице за које се тражи издавање побећи или да ће се сакрити, орган одређен посебним прописом може и
пре него што се поднесе захтев за издавање, тражити да се против
тог лица предузму потребне мере ради њеног притварања.
Када страна држава одобри издавање лица Републичко Министарство унутрашњих послова договара са надлежним органом стране државе начин и место предаје и спроводи то лице ради предаје истражном судији надлежног Окружног суда.
Код активне екстрадиције не учествују судски органи те се не
ствара никакав однос кривично-процесног права већ има карактер административног акта.
У овом случају у Законику о кривичном поступку регулисан је само део који надлежни органи обављају поводом покренутог поступка и
поступка после извршеног издавања. Правосудни органи у овом делу
поступка немају никакве активности.
Ако тражено лице буде издато, мочиће се кривично гонити, односно према њему ће се моћи извршити казна само за кривично дело за
које је издавање одобрено.
Ако је издавање одобрено под одређеним условима у погледу врсте
или висине казне која се може изрећи, суд је при изрицању казне везан
тим условима, а ако се ради о извршењу већ изречене казне, суд који је
судио у последњем степену преиначиће пресуду и саобразиће изречену
казну условима издавања.
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ПАСИВНА ЕКСТРАДИЦИЈА
Екстрадиција је пасивна када страна држава као страна молиља
тражи од наше државе као замољене стране издавање странца да би
му се у тој држави судило или да би у њој издржало изречену казну.
Поступак екстрадиције покреће се по захтеву стране државе који се подноси нашем органу одређеном посебним прописом.
Уз захтев за издавање мора се приложити потребна документација.
Орган одређен посебним прописом доставља захтев за издавање
странца истражном судији Окружног суда на чијем подручју странац
борави или на чијем подручју се затекне.
Ако захтев одговара прописаним условима истражни судија ће
странцу одредити притвор ако за то постоје разлози, односно предузеће друге мере за обезбеђење његовог присуства, осим ако је већ из самог захтева очигледно да нема места издавању.
Притвор може трајати најдуже до доношења одлуке о издавању,
али не дуже од годину дана од дана притварања. Када истражни судија утврди истоветност странца, овом ће без одлагања саопштити
због чега се и на основу којих доказа тражи његово издавање и позваће
га да наведе шта има у своју одбрану.
О саслушању и одбрани саставиће се записник. Истражни судија
упутиће странца да може узети браниоца или ће му га поставити по
службеној дужности ако је одбрана обавезна.
По спроведеном извиђају истражни судија ће списе извиђаја са
својим мишљењем доставити већу. Ако веће надлежног суда установи
да нису испуњене претпоставке за издавање донеће решење да се молба за издавање одбије. Ово решење доставиће тај суд по службеној дужности Врховном суду Србије који ће по саслушању државног тужиоца потврдити, укинути или преиначити решење.
Правноснажно решење којим се издавање одбија доставиће се органу одређеном посебним прописом који ће о томе обавестити страну
државу. По овом решењу орган одређен посебним прописом мора да поступи јер у овом случају нема овлашћења да донесе другачију одлуку.
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Ако надлежни окружни суд установи да су испуњене претпоставке
за издавање странца, утврдиће то решењем против кога странац има
право жалбе Врховном суду Србије. Ако Врховни суд Србије поводом жалбе установи да су испуњене претпоставке за издавање странца, односно
ако против таквог решења првостепеног суда не буде уложена жалба
предмет се доставља органу одређеном посебним прописом који ће одлучити о издавању.
Орган одређен посебним прописом доноси решење којим се издавање дозвољава или не дозвољава.
Акт органа одређеног посебним прописом је акт дискреционе
оцене јер је орган овлашћен да иако је суд донео одлуку да су испуњене
претпоставке за издавање странца може одлучити да не дозволи издавање.
У решењу којим се дозвољава издавање странца наводе се услови
под којима се издавање одобрава.
У решењу којим је одлучено о издавању обавестиће се страна држава дипломатским путем. Решењем којим се дозвољава издавање доставиће се Републичком Министарству унутрашњих послова које наређује да се странац спроведе до границе где ће се на договореном месту предати органима стране државе која је тражила издавање.
ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
1) После скоро 50 година наша земља је 2001. године потврдила
Европску конвенцију о екстрадицији сачињену 13.12.1957. године у Паризу, иако није било оправданих разлога да се Конвенција не потврди
одмах по њеном сачињавању.
2) Потребно је извршити усклађивање Законика о кривичном поступку са Европском конвенцијом о екстрадицији.
3) Треба подржати захтеве да се домицил утврди као одлучујући
критеријум за одређивање положаја човека уместо држављанства и у
том смислу да се изврше измене Европске конвенције о екстрадицији
тако што би се одредило да се екстрадиција не односи на лица која су
се настанила у једној од земаља уговорница.
4) У Устав и Законик о кривичном поступку треба уградити изричиту одредбу да се неће дозволити издавање избеглица страним држава175
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ма јер по Закону о избеглицама - избеглице уживају исту међународноправну заштиту као и наши грађани, те се и сада не може вршити њихово издавање.
5) Овлашћење органа одређено посебним прописима за доношење
одлуке о издавању или неиздавању лица које се тражи треба прецизније одредити имајући у виду да одлуку доноси када већ постоји правноснажна судска одлука да су испуњени услови за издавање.
6) Потребно је закључити уговоре о екстрадицији са земљама са
којима такав уговор још није закључен.
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Анђелка Станковић,
судија Врховног суда Србије

ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ ПРЕСУДА
ИНОСТРАНИХ СУДОВА
I. Друштвена стварност XX века, нарочито неколико последњих
деценија, и свест о немогућности борбе против криминала само у
оквиру граница националних држава, довели су до схватања о потреби
солидарности држава у борби против криминала.
Извршење страних кривичних пресуда јавља се као нова форма
међународне кривично-правне сарадње ради сузбијања криминала, као
заједничког задатка цивилизованих држава. То је имало за последицу
свеобухватну заштиту основних људских права и слобода на међународном плану и јачање процесног положаја окривљеног, као субјекта у
поступку међународне сарадње у кривичним стварима.
II. Нешто о историјату овог института
За разлику од ранијих ретких случајева уговора између појединих
земаља вођених одређеним интересима и циљевима (наплата новчаних
казни уз пловне реке - Рајнски пловидбени акт из 1886. године или ради
ослобађања бриге око тешко оболелих страних лица на издржавању
казне) савремени приступ извршењу страних кривичних пресуда, где је
основни разлог ресоцијализација осуђеног лица, условио је правну регулативу у виду билатералних и мултилатералних уговора и конвенција:
- 1948. године Норвешка, Данска и Шведска су закључиле уговор о
реципрочном извршавању пресуда у кривичним стварима којима је изречена новчана казна, конфискација и судски трошкови;
- Скандинавске земље су 1964. године закључиле уговор о трансферу осуђених лица ради издржавања казне, а 1978. године то су учиниле
и све социјалистичке државе сем Албаније, Румуније и Југославије.
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У оквиру Европске уније значајна су настојања да се тај институт унапреди а што је нашло свој правни израз у низу конвенција Европска конвенција о кажњавању за путне саобраћајне деликте
(1964. година), Европска конвенција о надзору условно осуђених и условно ослобођених лица (1964. година).
Најзначајније конвенције које употпуњују правну регулативу земаља у оквиру Савета Европе су, свакако, Европска конвенција о међународном признавању кривичних пресуда (1970. година) и Конвенција о
трансферу осуђених лица (1983. година).
У складу са тим поједина национална законодавства прописују
могућност преузимања и уступања осуђеника по принципу реципроцитета.
У нашем кривичном законодавству је Законом о изменама и допунама Закона о кривичном поступку од 1.7.1985. године предвиђена могућност извршења иностране кривичне пресуде само уколико је то дозвољено међународним уговором који је СФРЈ ратификовала (члан 520.
ЗКП).
III. Смисао и карактеристике наведеног института
Традиционална схватања о строгој територијалној ограничености кривичног правосуђа као одразу суверенитета државе управо се
кроз разне правне инструменте на међународном плану ублажава у
складу са потребама савременог живота.
Питање националног суверенитета је прописивање кривичних
дела, вођење поступка и доношење и извршење одлуке. Страна кривична одлука се изузетно извршава и за то мора да постоји правни основ међународни уговор или закон.
Свака држава има интерес у третману и будућем владању својих
грађана у иностранству. Циљ кривичне санкције је рехабилитација и
ресоцијализација осуђеног лица а које ће бити брже и лакше у властитој средини и то је основни разлог да се прихвати извршење пресуде
иностраног суда.
Извршење стране кривичне пресуде пролази кроз две фазе. Прва
фаза овог поступка одвија се на нивоу државних институција државе
изрицања пресуде и државе извршења - издржавања казне, те уколико
замољена држава оцени да захтев треба прихватити онда се предмет
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доставља надлежном окружном суду ради конверзије, односно оглашавања пресуде иностраног суда национално извршивом, што је друга
фаза поступка. Ово је карактеристично за европско континентално
право, док се у земљама англо-америчког права трансфер третира као
административна мера - као промена места извршења (уговор између
САД и Канаде).
IV. Извршење иностраних кривичних пресуда у нашој земљи
Законом о кривичном поступку у члану 520., а сада у члану 534.
Законика о кривичном поступку утврђена је, пре свега правна могућност извршења правноснажне иностране пресуде у односу на санкцију
ако је то предвиђено међународним уговором или на основу узајамности, затим стварна, месна и функционалона надлежност домаћег суда и садржина изреке пресуде којом се пресуда иностраног суда у овом
поступку оглашава национално извршивом.
Дакле, наши државни органи поступају искључиво на основу међународног уговора или конвенције или по основу узајамности.
Према Закону о спровођењу Уставне повеље државне заједнице
Србија и Црна Гора и Уредбе о образовању министарстава, Министарство за мањинска и људска права је орган који обавља послове у
вези међународне правне помоћи.
Од правних аката везаних за овај институт примењују се:
- Европска конвенција о трансферу осуђених лица усвојена 1983.
године а ступила на правну снагу 1985. године, коју је СРЈ ратификовала
2001. године и у односу на нашу земљу ступила на правну снагу 1.8.2002.
године са Додатним протоколом који је ступио на правну снагу 1.1.2003.
године.
- СЦГ има билатералне уговоре о предаји осуђених лица са Аустријом, Чешком, Словачком, Данском и Турском, док са Македонијом има
уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 9.3.2005.
године;
- са појединим земљама наша земља поступа по начелу реципроцитета - на пример са Републиком Српском;
- СРЈ је 2002. године ратификовала Европску конвенцију о међународном важењу кривичних пресуда, али она још увек није ступила на
правну снагу јер је наша земља ставила одређене резерве.
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Сви наведени међународни правни акти предвиђају опште услове
трансфера а то су:
- да је осуђени држављанин земље извршења казне,
- да је пресуда правноснажна,
- да је остало најмање шест месеци казне коју осуђени треба да издржи,
- да је дело кривично дело и по праву државе издржавања казне,
- сагласност осуђеног,
- договор држава изрицања и издржавања казне око трансфера.
Осуђени мора увек да буде информисан о свим последицама трансфера. На Семинару о сарадњи судства у кривичном стварима у Београду
дана 22.6.2005. године изнет је пример тројице америчких војника који су
у Немачкој осуђени због учињеног кривичног дела на доживотну робију са
могућношћу пуштања после 15 година. По америчком закону за то дело је
предвиђена доживотна робија без права пуштања после 15 година. Један
од осуђених је захтевао да буде упућен на издржавање казне у Америку.
Предочене су му последице, али је он ипак тражио да казну издржава у
Америци.
У ситуацији када су испуњени сви напред наведени услови за трансфер приступа се конверзији - замени пресуде иностраног суда пресудом
домаћег суда, као земље извршења казне. Домаћи суд везан је чињеничним
стањем из иностране пресуде, док казну уподобљава нашем законодавству.
V. О пресуди домаћег суда којом се замењује
пресуда иностраног суда
1. Писмено израђена првостепена пресуда којом се замењује пресуда иностраног суда, иако формално садржи све што предвиђа члан 361.
став 1. ЗКП у изреци нема одлуку да се окривљени оглашава кривим,
што је логично јер је о томе одлуку донео инострани суд, а овде се ради
само о извршењу пресуде у односу на санкцију. Дакле, изреком првостепене пресуде се утврђује да је пресудом одређеног иностраног суда окривљени оглашен кривим за одређено кривично дело, уз навођење чињеничног описа кривичног дела и правне квалификације по иностраном кривичном закону и уз цитирање законских одредби Кривичног закона Репу180
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блике Србије по којима је такво дело предвиђено као кривично дело и у
нашем Кривичном закону.
С обзиром на то да поједине иностране пресуде у диспозитиву не
садрже увек чињенични опис кривичног дела, већ се о чињеницама и
околностима које чине обележје кривичног дела говори у образложењу
пресуде, онда ни првостепена пресуда домаћег суда не може у изреци
пресуде садржати радњу извршења кривичног дела.
Навешћу као пример пресуду Окружног суда у Нишу Кв. 409/03 од
11.12.2003. године којом је замењена пресуда Окружног суда у Цириху,
Швајцарска, чија изрека садржи само законски назив кривичних дела и
одлуку о казни, тако да и у наведеној пресуди нашег суда у изреци није
било чињеничног описа кривичних дела, већ је из опширног образложења иностране пресуде дат опис радњи извршења у образложењу наше
кривичне пресуде.
2. Пошто констатује да је кривично дело кажњиво и по нашем
Кривичном закону првостепени суд изриче кривичну санкцију, уз навођење свих законских прописа везаних за кривичну санкцију, које је у
конкретном случају применио.
Везаност домаћег суда кривичном санкцијом из иностране пресуде није апсолутна, већ зависи од низа околности, али ни у ком случају
не може бити строжа у односу на ону из иностране пресуде. Пре свега
утврђује се да ли се за одређено кривично дело и по нашем закону може изрећи иста казна као у пресуди иностраног суда. У случају да не
може онда се казна прилагођава нашем закону.
На исти начин поступиће се и уколико је пресудом иностраног
суда обухваћено више дела у стицају, а нису утврђене појединачне казне. Онда ће домаћи суд применом одредби члана 48. ОКЗ утврдити
казне за свако кривично дело и изрећи јединствену казну.
Управо тако је поступио Окружни суд у Нишу у напред наведеној
пресуди јер је Окружни суд у Цириху окривљеног огласио кривим за два
дела у стицају за која га је осудио на казну затвора у трајању од четири године и шест месеци. Окружни суд у Нишу је окривљеном, применом одредби о стицају утврдио најпре појединачне казне и то казну затвора у трајању од четири године и казну затвора у трајању од десет
месеци, па га је осудио на јединствену казну затвора у трајању од четири године и шест месеци. Висина јединствене казне није коригована
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јер тежина кривичних дела и личност окривљеног нису пружали основа за блаже кажњавање.
Тако је поступљено и у пресуди Окружног суда у Нишу Кв. 427/03
од 11.12.2003. године којом је замењена пресуда суда Жупаније у Чанграду и Врховног суда Републике Мађарске којима окривљеном за три
дела у стицају нису утврђене појединачне казне, већ је осуђен на казну
затвора у трајању од шест година са урачунавањем времена проведеног у притвору.
Окружни суд у Нишу је у својој пресуди којом је заменио напред наведену пресуду утврдио појединачне казне за свако од учињених кривичних дела и окривљеног осудио на јединствену казну затвора у трајању од
пет година и десет месеци, дакле у краћем трајању. Ово је образложено
околностима из члана 41. ОКЗ и нашем казненом политиком, а основ за
корекцију казне је у члану 10. став 2. Конвенције о трансферу осуђених
лица.
Казна се може изменити и у ситуацији када домаћи суд утврди
да поједине радње нису кривично дело по нашем Кривичном закону, па
ће домаћи суд за то кривично дело одбити извршење иностране пресуде, што се мора посебно образложити. Ово је у складу са Закључцима
са Саветовања Кривичних одељења Савезног суда, републичког и покрајинског Врховног суда и Врховног војног суда од 18.6.1987. године.
У вези са наведеним навешћу пример пресуде Окружног суда у Нишу Кв. 409/03 од 11.12.2003. године којом је утврђено да радње наведене у
пресуди суда у Цириху да је окривљени боравио са фалсификованим пасошем а што је означено као кршење члана 23. став 1. ал. 1. као и ал. 4.
АНАГ Закона у вези члана 1. став 2. АНАВ Закона нису кривично дело по
нашем кривичном закону, већ да се ради о прекршају из члана 106. став
1. тачка 4. Закона о кретању и боравку странаца о коме се одлучује у
прекршајном поступку, тако да је за то дело практично одбијено извршење пресуде.
3. Против првостепене пресуде домаћег суда донете у овом поступку дозвољена је жалба у складу са одредбама Законика о кривичном
поступку.
4. О захтеву за понављање кривичног поступка може одлучивати
само држава изрицања казне. У том смислу је и пресуда Окружног суда у Нишу Кв. 73/03 од 21.10.2003. године којом је замењена пресуда
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Окружног суда у Бјељини, Република Српска К. 34/2000 и истовремено
одлучено о захтеву осуђеног за понављање поступка тако шо је одбачен као недозвољен, јер понављање поступка подразумева испитивање
чињеничног стања које овлашћење наш суд нема. Остали правни лекови су дозвољени.
Ово су најзначајније околности везане за овај правни институт.
Овде треба напоменути и Европску конвенцију о надзору условно
осуђених или условно ослобођених лица, која у одређеној ситуацији
предвиђа поступак домаћег суда за извршење казни у случају опозива
условног отпуста. Међутим, према подацима Министарства за мањинска и људска права у пракси није било захтева упућених нашој земљи за поступање по овој конвенцији.
VI. Уместо резимеа, навела бих само да европски дизајн нашег Законика о кривичном поступку по својој суштини у делу о процесним
правима окривљеног даје добар основ за равноправну сарадњу наше земље са другим земљама у кривичним стварима и широј примени института извршења кривичних пресуда иностраних судова.
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Др Данило Л. Николић,
председник Окружног суда у Нишу

СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И ЊЕНО ОГРАНИЧЕЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА АУТОРИТЕТА
И НЕПРИСТРАСНОСТИ СУДСТВА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
1. ПОЈАМ
Пре излагања о слободи изражавања нужно је нагласити да се чланом 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту Конвенција) предвиђа да "Високе стране уговорнице
јемче свакоме у својој надлежности права и слободе одређене у делу I ове
Конвенције".
Значај ове одредбе је огроман и произилази из значења употребљеног
појма "свако" што загарантованим правима и слободама даје карактер
универзалности. Конвенцијом се штите не само права грађана одређене
државе, њених држављана, него и права странаца, права лица без држављанства, права лица без пословне способности (деца, итд.). Ако се даље
крене у анализу овог члана долазимо до израза "у својој надлежности",
што упућује на везу и обавезу државе и свих који се налазе на њеној територији, дакле, без обзира да ли је боравак одређеног лица на територији те
државе легалан или илегалан, да ли има пребивалиште или исто нема. Довољна је само могућност фактичког вршења државне власти. Ово илуструјемо аргументом да Савет Европе има 46 држава чланица које су потписале Конвенцију, а да су судску заштиту пред европским судом правде затражили држављани 120 држава.
Појам слободе изражавања је тешко одредити због њене општости, која произилази из чињенице да се ова слобода односи на све облике индивидуалних слобода. Слобода изражавања је најопштији облик
слободе уопште. Ова слобода није битна сама по себи, по свом ужем
значењу, него више због тога што представља суштински део зашти184
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те других права и слобода загарантованих Конвенцијом. Но, функција
ове слободе и реализација њеног значаја условљени су постојањем независног и непристрасног националног судства које је гаранција њеном
остварењу, што је опет услов за демократију.
Право слободе изражавања је право по себи и сегмент других права што ову слободу чини комплексном и изузетно променљивом у њеним крајњим дометима, али због њене многострукости, она је у својим
опредељењима и нејасна. Ова слобода истовремено може бити у колизији са неким, такође битним и врло важним слободама и правима,
који такође уживају уставну и друге врсте заштите, као што су на
пример: право на приватност, право на правично суђење, право на слободу савести и вероисповести и заштиту вредности које ова права
штите, као на пример: част, углед, достојанство, морал, државна
безбедност итд. Цивилизацијски задатак је да овакве конфликте решава утврђивањем пропорционалности и одређивањем примата интереса појединца или групе у односу на важност слободе изражавања,
рецимо кроз информисање путем медија.
По својој садржини слободу изражавања истовремено чине: слобода духовног, интелектуалног и научног изражавања, али и физичког или
практичног испољавања. Из ове слободе произилазе слободе: понашања,
кретања, настањивања итд. Слобода изражавања не може се схватити и користити као апсолутна, дакле, упражњавати по принципу:
"све је дозвољено", што би значило, да се чини шта се хоће без обазирања на права других људи, на поштовање закона и граница слобода говора, писања и деловања.

Појам слободе изражавања је суштински одређен
на следећи начин:
"У том смислу и ми слободу изражавања схватамо као слободу
да се изрази мисао, било да се ради о идејама, знањима, вредностима,
веровањима, било да се то чини помоћу речи, писма или слике, или помоћу свих осталих савремених средстава репродукције и дифузије мисли и речи, било да се ради о штампаној грађи или модерним средствима, која нам пружа информатика, било да је реч о књизи или
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штампи, што је много уобичајније или о садашњим или будућим
аудио-визуелним средствима" 1 .
Постојање демократије и њен развој, као и развој сваког људског
бића се најбоље штите и омогућавају заштитом слободе изражавања.
Слобода изражавања није апсолутна, иако се односи на све видове изражавања и она је одлукама Суда ограничена тако да, на пример, не
покрива: ширење и промовисање расистичких идеја, расизма, вређање
верских осећања других, негирање Холокауста, подстицање на мржњу.
Она је ограничена и разлозима прописаним у чл. 17 Конвенције-кршењем других зајемчених права. Пропорционалност у колизији слободе
изражавања и заштите легитимног интереса мора бити одмерена
разумним степеном толеранције.
Слободу изражавања, као и све зајамчене слободе треба, дакле, у
њеном опсегу схватити као могућност да се чини све оно што не шкоди другоме, а то значи да су границе слобода и природних права одређене границама тих истих права која поседују други људи. Слобода изражавања је дакле у међузависном односу са другим слободама и правима
зајемченим, не само Конвенцијом, већ и другим међународним правним
стандардима. Самим тим, што човек као разумно - мисоно биће живи
у заједници, његова природна права и слободе, као и она која су цивилизацијска тековина, ограничена су поседовањем, односно правом коришћења тих истих слобода од стране других, као и коегзистенцијом
слобода. 2 Поље слободе једног титулара граница је слободе другог.
Не може се нико позивати на своју недозвољену радњу (Nemo
auditur propriam turpitudinem alegans).
Ширину слободе изражавања сагледаћемо и кроз праксу Европског суда за људска права у Стразбуру (у даљем тексту Суда), случај
Кипар против Турске. Подносилац представке је држава Кипар која се
жалила суду на животне услове кипарских Грка на северу Кипра. Наиме, Северни Кипар, који је под фактичком влашћу Турске забранио је

1

Remon Polen: Истине и слободе – Оглед о слободи изражавања "АГОРА" Београд 2001.год. стр. 5 и 6.
2
С. Перовић: Ибид,стр. 246
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увоз листова - новина на грчком језику и увео цензуру за неке уџбенике
на грчком језику за ученике основних школа. 3
Ову представку разматрала је Комисија и нашла да није било кршења Члана 10 у делу забране увоза новина на грчком језику, јер ову забрану подносилац представке није доказао.
Када је реч о цензурисању уџбеника за основне школе, констатовано је кршење члана 10, јер мере цензуре нису биле неопходне у демократском друштву. Комисија каже: "практично је немогуће замислити
околности у којима би уџбеници из математике, физике, хемије, веронауке и уопште природних наука могли представљати угрожавање јавног реда".
Комисија је оценила неприхватљивом представку једног лекара запосленог у католичкој болници због његових изјава о абортусу. Познато
је да Католичка црква не дозвољава абортусе тј., противник је легализације абортуса. Лекар је због супротних ставова у вези с абортусом,
које је јавно изнео, отпуштен с посла. Комисија је сматрала да нема кршења Члана 10.
У предмету Cosada Coca 4 Суд је нашао да нема кршења Члана 10
када национална адвокатска комора изрекне дисциплинску казну адвокату због рекламирања својих професионалних услуга што је забрањено.
Апликант, као посланик у Доњем дому, одбија на почетку посланичког мандата да положи заклетву оданости Британској круни. Без
положене заклетве није му дозвољено да присуствује седницама у својству посланика, дакле, да седи у посланичким клупама. Одлучујући по
његовој представци Суд прво закључује да је захтев за полагање заклетве легитиман циљ јер представља потврду лојалности уставним
принципима Уједињеног Краљевства. Предузете мере од стране Доњег
дома према налажењу Суда нису несразмерне, а захтев у питању је разуман захтев када се има у виду уставни систем ове земље. Суд даље
закључује да ништа није спречавало подносиоца представке - апликан-

3
4

Кипар против Турске представка бр. 5570/94
Cosada Coca пресуда од 24.2.1994. Серија А бр. 285
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та да изрази своја мишљења о заклетви у неком другом контексту. Са
напред наведених разлога представка је оцењена неприхватљивом. 5
За слободу изражавања, с обзиром на њену улогу у демократском
друштву и заштиту њеног коришћења коју добија од Европског суда
правде, можемо рећи да је: универзална, свељудска, дакле, припада свима
без обзира на пол, расу или веру, те као таква није национална, регионална или континентална. Ова слобода, као уосталом и све слободе без обзира на напред изнете карактеристике, може се вршити уз употребу два
аксиома: нема слободе под насиљем и нема слободе без одговорности.
Слободу изражавања засновану на овим аксиомима брани, штити и
правно "узгаја" Европски суд правде. Слобода изражавања је уствари део
људских права која чине део интегритета сваког човека. Није утврђена
хијерархија између постојећих права и слобода, но логично је да су право
на живот и право на слободу предуслов остваривања свих других права и
слобода, па и слободе изражавања. Нема ни хијерархије у заштити иако
се кршење права - слобода различито санкционише, с обзиром на тежину
последице (на пример: убиство).
Слобода изражавања је цивилизацијско достигнуће, услов напретка људског друштва. Немогуће је тежити истинској демократији, владавини права и уравнотежености односа између прокламованих
људских права и слобода и њиховом остварењу у пракси, а да сарадњу
између њих не омогућавамо и обезбеђујемо, тако што ће слобода изражавања бити њихов саставни елемент.
Слобода изражавања, односно омогућавање њеног правилног коришћења преко масовних медија, је неопходна ради развоја људског друштва и сваког појединца у друштвеној, економској, политичкој и културној сфери. Остварење права на слободу изражавања је услов за хармоничне односе у друштву, држави, међународној заједници али и за
напредак и развој делова људског друштва (група, нација, држава) и
друштва у целини - међународне заједнице.
Ради истицања важности правилног функционисања права слободе изражавања и њене друштвене улоге у обезбеђивању несметаног
протицања информација и идеја, а након више од 30 година од доноше-

5

M.Mc Gulnness против Уједињеног Краљевства. Зборник 1999-V
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ња Конвенције, Комитет министара СЕ 29.4.1982. године донео је Декларацију о слободи изражавања и информисања. 6
Подсетимо да су декларације званичне изјаве - објаве, изјашњавање неког органа и да исте немају снагу закона или нижег правног акта,
јер се ради о политичком акту. Декларација своју снагу и утицај црпи
из легитимитета тела које је исту донело, ауторитета, утицаја и
чињенице да је постигнута сагласност о њеној садржини. Као таква
декларација није применљива од стране судова. Но, њене ставове и
принципе, због усаглашених ставова чланица неког међународног органа или тела, државе чланице по потреби разрађују и уграђују у своја
законодавства.
Напред наведеном Декларацијом, Комитет министара Савета
Европе указао је на значај и улогу коришћења слободе изражавања и
информисања и њене свеопште примене без обзира на границе. У ту
сврху се каже: "да државе имају обавезу да спрече нарушавање слободе
изражавања и информисања и да усвоје политику која подстиче, у највећој могућој мери, разноврсност медија и многобројност извора информација, чиме се омогућава плурализам идеја и мишљења".
Декларација, дакле, тражи да професионалне организације поред
законски утврђених права и дужности морају имати професионалне
етичке кодексе, указује на значај слободног протока информација и
идеја на међународном нивоу и да ова слобода мора бити основни елемент демократског плуралистичког друштва. У деклерацији се, дакле,
каже да се жели постизање циљева и:
"а.
заштита права сваког појединца, без обзира на границе,
да изрази своје мишљење, да тражи и прима информације и
идеје из било ког извора, и да их саопштава под условима наведеним у члану 10 Европске конвенције о људским правима;
б. одсуство цензуре или било какве самовољне контроле или ограничавања активности учесника у информативном процесу, медијског садржаја или преношења и ширења информација;
в. спровођење отворене информативне политике у јавном сектору, укључујући приступ информацијама, да би се повећала спо-

6

Http//www.coe.int/T/E/Committee of Ministers /Public/
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собност појединца да разуме политичка, друштвена, економска и културна питања и о њима слободно расправља;
г. постојања велике разноликости независних и самосталних медија, чиме се омогућава изражавање различитих идеја и мишљења;
д. доступност под разумним условима, одговарајућих средстава
за преношење и ширење информација и идеја на домаћем и међународном плану и приступ тим средствима;
ђ. унапређење међународне сарадње и помоћи посредством јавних и
приватних канала са циљем да се обезбеди слободан проток информација и унапреди комуникациона инфраструктура и експертиза.

III Одлучују да интензивирају своју сарадњу у намери да:
а. одбране право сваког појединца да оствари слободу изражавања и информисања;
б. унапређују кроз подучавање и образовање, ефикасно остваривање слободе изражавања и информисања;
в. унапређују слободан проток информација и на тај начин доприносе међународном разумевању, бољем познавању уверења и традиција
других, поштовању различитости мишљења и узајамном обогаћивању
култура;
г. поделе своје искуство и знање у области медија;
д. обезбеде, тамо где је то могуће, ефикасно коришћење ових комуникационих и информационих техника и сервиса у циљу ширења
обима слободе изражавања и информисања".

2. ИНТЕРЕСИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ПРЕДУЗЕТИ
ИНТЕРВЕНЦИЈА У КОРИШЋЕЊУ ПРАВА
СЛОБОДЕ ИЗРАЖАВАЊА
Интереси због којих националне државе могу у својим законима
прописати и предузимати мешање у опсег коришћења права на слободу изражавања су: национална безбедност територијални интегритет или јавна безбедност, спречавање нереда или криминала, заштита здравља или морала, заштита угледа или права других, спречавања
откривања обавештења добијених у поверењу, или ради очувања
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ауторитета и непристрасности судства. Интереси као вредности
које друштво штити ограничењем коришћења права на слободу изражавања су таксативно набројане у Конвенцији што значи да је њихов
број лимитиран, без права на повећање истих, уколико то не би било
учињено изменом Конвенције. Сваки покушај националних држава да
својим законодавством прошире основе - број интервенција ван основа
интереса из става 2 Члана 10, као и покушаји националних судова, били би оцењени као нелегитимни.
Ограничења коришћења слободе изражавања допуштена ставом
2 члана 10 Конвенције можемо груписати у три категорије.
Прву категорију чиниле би оне вредности чијом заштитом се
штити неки општи интерес. По критеријуму општег интереса у ову
категорију спадају: национална безбедност, територијални интегритет, јавна безбедност, спречавање нереда или криминала и заштита
здравља или морала.
Другу категорију представљају вредности које имају за циљ да заштите индивидуална права (не само лична). У ову категорију спадају:
заштита угледа и права других и спречавање откривања поверљивих
информација - обавештења добијених у поверењу.
У трећу категорију због своје специфичности спада заштита
неопходна ради очувања ауторитета и непристрасности судства.
Број вредности којима се пружа заштита тако што ће се ограничити слобода изражавања prima facie изгледа велики али не треба
заборавити остале кумулативне услове из Конвенције, који морају бити испуњени да би интервенција била легална. Суд је чак заузео један
општи став у конкретном предмету који гласи: "државе потписнице
уживају извесну слободу у процењивању потребе за мешање, али је та
слобода подложна Европској контроли, чије размере варирају од случаја до случаја. Тамо где је реч о ограничавању права и слобода загарантованих ставом 1. члана 10, та контрола мора бити строга због значаја дотичних права, значаја који је Суд много пута истакао. Неопходност њиховог ограничења мора бити убедљиво доказана". 7

7

Пресудa Antonic AG од 22.мaјa 1990.Серијa A.бр. 170, стaв 61.
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Овај став потврђен је 7 година касније када Суд у једној пресуди
каже да је "слобода процене на националном нивоу ограничена интересом демократског друштва да обезбеди и сачува слободу штампе". 8
Правилна примена коришћења ових "интереса у пракси од стране националних судова значи да они у суђењима прво утврђују постојање основа за мешање -интервенцију па затим да је тај основ предвиђен -прописан Чланом 10 став 2 и националним законима. Само ако је
национални закон у том делу сагласан са Конвенцијом може се даље
утврђивати да ли је мешање извршено и да ли су испуњени остали
услови да, ако исто постоји, и буде дозвољено.
Илустроваћемо напред речено једним хипотетичким примером.
Ако је пред националним судом против аутора информације саопштене
у неком медију покренут поступак било да се ради о грађанском деликту - парници за накнаду штете или кривичном поступку због извршења
кривичног дела, због тога што је објављеном информацијом као новинар
(не мора бити новинар) нарушио нечији углед, част или достојанство,
онда овде имамо легитимни циљ "заштите угледа или права других".
Уколико се, рецимо, ради о одузимању ласцивних фотографија или
уметничких слика, које на скарадан начин приказују сексуалне односе:
актове содомије, зофилије, хомосексуалности итд. онда је легитимни
циљ заштита "морала".
Привремена забрана информације која је покривена ознаком мањег или већег степена поверљивости има своје легитимне циљеве: национална безбедност; територијални интегритет или јавна безбедност а може и неки од других основа. Наравно, национални судови неће утврђивати само формалну димензију овог проблема - прописаност
легитимног циља - интереса у националном законодавству и његову
предвиђеност у Конвенцији, него се морају и то врло стручно и сериозно позабавити квалитетом истог. Не може и не сме се под окриљем
неког од легитимних циљева штитити неки "неважан" или "обичан"
догађај чији значај за појединца и друштво није таквог степена да би
изискивао ограничење коришћења права на слободу изражавања.
Национални судови су, било у грађанским деликтима за накнаду
штете било у кривичним предметима због кривичних дела, оптерећени
8

Пресуда Worm од 29.8.1997. Зборник 1997-V, став 47.
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великим бројем предмета против части и угледа и против достојанства личности и морала. Промене које су у свету настале након пада
"берлинског зида" резултирале су код нас пре свега увођењем вишепартијског система. Дошло је до оснивања великог броја нових медија и до
неупоредиво већег степена слободе свих медија, те неспорне комерцијализације вести код великог броја медија, што је све довело и до великог
броја спорова, не само због информација него и због њиховог саопштавања јавности преко неког медија. Судови из држава чланица ДЗ се често
налазе у позицији да својим пресудама одређују нечију политичку судбину - перспективу, уместо да раде свој посао а да се политичари и странке боре аргументима на јавној сцени. Све пресуде на напред наведене теме ако се односе на медије или ауторе информација, морају бити донете на бази добро проведеног поступка, познавања садржине коришћења
права слободе изражавања, изведених доказа о истинитости чињеница
и кад је то потребно и директној примени Конвенције или прецедентног права установљеног од Суда у Стразбуру.
Напред наведени разлози указују да је потребно посебно размотрити појмове, правну природу и заштиту људских вредности и тековина као што су: част, углед, достојанство личности и морал у теорији, законодавству и судској пракси, ради утврђивања пропорционалности између коришћења права слободе изражавања и кривично правне или неке друге заштите ових вредности те се опредељујемо да
овај начин обрадимо само: "углед" и "морал" као интересе легитимне
циљеве из Конвенције. Наравно уз њих ћемо обрадити и част и достојанство личности имајући у виду да су исти као друштвене и личне
вредности објект кривично - правне заштите у нашем праву.

3. ОГРАНИЧЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ПРАВА СЛОБОДЕ
ИЗРАЖАВАЊА МОРА БИТИ НЕОПХОДНО
У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
Појам "демократско друштво" није одређен Конвенцијом или
другим правним стандардима али га овде треба разумети као синоним
за "демократска држава". Дакле, под овим појмом би се могло подразумевати друштво - држава која је заснована на владавини права, слободама и правима човека и социјалној правди чије обезбеђење гарантује пре свега слободно и независно национално судство. У демократ193
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ском друштву ићи суду значи ићи правди. Ова античка изрека одређује
не само положај судија него и сврху права. Судије, пресуђујући конкретне предмете, уређују односе изјашњавајући се о: животу, својини,
слободама и правима, дакле управљају правдом.
Много теже од апстрактног појма шта је стандард "демократско друштво" је у сваком предмету проценити да ли је интервенција
судских органа националне државе била таква да је била "неопходна"
не у тој држави, не у том времену ни према том лицу, него према општим мерилима и критеријумима везано за једно демократско друштво које је неки стандард, могло би се рећи теоријско - практични
прототип нечега чему се тежи.
Овде се дакле не мисли да су : Француска, Велика Британија, СР
Немачка или нека друга европска држава прототип "демократског
друштва" и репер за компарацију, него се под овим појмом подразумева
једна правно политичка конструкција састављена из много елемената
која се изграђује и дограђује у свакој пресуди из ове области.
Термин "демократско друштво" нема дефиницију, нема дакле
утврђене елементе из чега се састоји. Овај појам означава друштво
коме се тежи, које треба достићи па и у праву коришћења слобода без
злоупотребе у коришћењу и без нелегалног и нелегитимног кршења
истих. С друге стране, чланице Савета Европе могу бити само оне државе које испуњавају стандарде да би се могле назвати демократским.
То што је нека земља демократска, а самим тим и њено друштво, не
значи да њени органи не крше зајемчена права и слободе из свог и међународног права.
Видели смо да је титулар неког права или слободе у коришћењу
истог ограничен правом другог. Зато слободе и права у свом коришћењу не могу бити апсолутни, па њихова ограничења прописују државе.
Интервенција државе - преко судова у права и опсег коришћења слободе, према Конвенцији, мора бити "неопходна" у демократском друштву.
Термин неопходан је кривично правни термин и као мерило рецирпоцитета налазимо га као елемент код нужне одбране у кривичном праву. У
законској дефиницији нужне одбране каже се да је нужна одбрана она која
је: "неопходно потребна" ... Термин неопходно означава тражење постојања сразмерности између заштите легитимног циља, рецимо "национал194
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не безбедности", и кршења права слободе изражавања њеним ограничењем
или онемогућавањем донетим мерама. Неопходност значи утврђивање
пропорционалности између два добра која су у колизији. Подсетимо се, математички неопходност би значила једначину која означава једнакост
двеју страна. Неопходност код интервенције у коришћење права слободе
информисања значи да су вредности "нападнуте" коришћењем права ове
слободе великог значаја за жртву и друштво, да су неминовно захтевале
интервенцију државе. Наопходност заштите неког од легитимних циљева је граница коришћења слободе изражавања. Интервенција је дакле, због
важности циља који се штити од злоупотребе коришћења слободе изражавања, била неизбежна. Да није интервенција предузета дошло би до
угрожавања неког од легитимних циљева. Но, "повреда" тог циља, рецимо
објављивање информација не може бити обична, свакодневна, просечна.
Напротив опасност која прети од саопштавања информације у виду штете или угрожавања мора бити ванредна и као таква друштву и појединцу
веома важна. Циљ државе је да обезбеди несметано коришћење права слободе изражавања али се државама, како смо већ истакли, и самом Конвенцијом даје право на ограничење истог права у заштити одређених вредности и то врло рестриктивно и само ради "виших" не свакодневних, обичних државних или друштвених интереса. Врсте интереса су лимитиране
а средства којима се заштита истима пружа у конкретним случајевима
могу бити, као што смо већ истакли, кривичне пресуде којима се неко проглашава кривим и осуђује на казну због злоупотребе права на коришћење
слободе изражавања, пресуде за грађанске деликте којима се досуђује накнада штете, мере безбедности, налози у форми решења или налога итд.
Реципроцитет који као појам означава узајамност, међусобност и
наизменичност је основни услов за утврђивање да ли је мера интервенције
државе у коришћење права слободе изражавања била "неопходна у демократском друштву" и као што ћемо видети из конкретних одлука Суда,
заснива се на принципима који су опште усвојени, који важе за сва демократска - друштва и државе. Неопходност се доказује и утврђује као правни стандард и приликом утврђивања њеног стварног постојања или непостојања у сваком конкретном случају, национални судови и Суд правде, морају се на основу оцене свих изведених доказа, целокупног чињеничног стања конкретног случаја, уверити са највећим степеном сигурности да је постојала прека потреба за интервенцијом. Дакле, ванредна, неуобичајена
потреба која доводи до оправданог захтева да се коришћењем законских
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мера посегне за изузецима прописаним да се интервенише у начин коришћења права слободе информисања у том конкретном случају. Кршење
права слободе информисања се, дакле, појављује као одступање од важећих
принципа и преласком утврђених и подразумеваних граница толеранције,
оштрине или поверљивости неке информације. Национални судови решавајући предмет у ком се одлучује о злоупотреби права слободе изражавања,
морају се држати опсега - обима примене правних и демократских
стандарда које примењује Европски суд. Подсетимо се да Суд процењује
оправданост одлука националних судова не само са гледишта правилне
примене закона, него врши и контролу националних закона.
Суд оцењује наводе из апликације, средства тј., врсту одлуке којом се према тврдњи апликанта крши његово право слободе информисања (пресуда, решење, налог), одговор државе као тужене стране и
наравно све то на основу доказа о чињеницама које су утврђене или их
треба утврдити. За овај елемент је посебно неопходно да национални
судови помно прате и на погодан начин се упознају са пресудама Суда
које, поред одлуке о апликацији, садрже прецедентне ставове и принципе. Ставови и принципи Суда су истовремено европски стандарди
који су, не само прецедентно право, него и правна наука. Суд дакле својим одлукама, слободи изражавања даје виши или шири степен заштите, штитећи је од уских националних, државних или под овим
разлозима личних интереса. Због природе вишег степена самосталности, независности и непристрасности, одлуке Суда су објективније и
као такве применљиве, наравно у циљу заштите права и слобода гарантованих Конвенцијом.
Како утврђивање услова "неопходан у демократском друштву" и
"пропорционалности циља и средстава" мора бити утврђивано у свакој пресуди Суда, то ће овом питању бити посвећена посебна пажња у
делу код обраде појединачних случајева односно пресуда. Но, налазимо
да разлози прегледности и практичности налажу да изнесемо неке
ставове из пресуда Суда који се односе на утврђивање постојања овог
услова.
Предмет Hаdjiаnаstаssiou против Грчке решен је пред судом 1992.
године.
У овом предмету грчки национални судови осудили су једног официра националне војске због одавања војних тајни које су се састојале
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у поверљивим информацијама војне природе. Информације су се односиле на техничке податке о неким врстама оружја и предаји тог
оружја једној приватној компанији уз накнаду у новцу. Наравно, све
што је предао и продао било је означено као "поверљиво, војна тајна".
У судском поступку официр Hаdjiаnаstаssiou је суспендован из војске, а
осуђен је на затворску казну због кривичног дела одавања поверљиве
војне тајне.
Апликант Hаdjiаnаstаssiou након што је исцрпео сва правна средства
пред националним судовима, поднео је апликацију Суду тврдећи да је у његовом случају Национални суд повредио зајемчено право из чл. 10 Конвенције.
Суд је прво закључио да државе чланице Савета Европе према Члану 10 Конвенције имају право да националним законима, ради очувања државне - националне безбедности пропишу поверљиве војне тајне и врсте
одговорности за одавање истих (кривичну, дисциплинску, грађанску). Налазећи да војна тајна није чланом 10 искључене из заштите, Суд је нашао
да је изречена казна "затвора апликанту била неопходна у демократском
друштву" ради заштите националне безбедности. Образлажући своју
одлуку о непостојању повреде зајемчене слободе из Члана 10, Суд наводи
да предаја оружја и одавање одговарајућих података, јесте одавање од националног интереса којима се могу пружити индиције и подаци о степену прогреса у производњи оружја, што може довести до значајне штете
по националну безбедност. Суд је даље навео да докази на које се апликант позива: "не указују на недостатак разумног односа пропорционалности између употребљене законске мере и легитимног циља који је било
потребно задовољити".
Пресуда у предмету Hаdjiаnаstаssiou садржи два основна става за
националне судове и законодавство држава чланица Савета Европе и
то:
- нису све војне информације поверљиве и заштићене од сазнања
и саопштавања јавности - од јавног изражавања.
- Национални судови имају право и дужност да у сваком конкретном случају утврде да ли одговарајућа информација из домена војске заиста представља реалну и озбиљну опасност по националну безбедност у случају одавања - саопштавања исте јавности. Наравно, ова
судска процена мора бити базирана на принципу пропорционалности
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и представљати одговор на питање да ли или не одавање поверљиве
војне информације представља деликт , да ли забранити њено саопштавање јавности и да ли казнити оног које неовлашћено саопштава.
У предмету Kuhnen против Немачке (1998 године) комисија је
расправљала питање колизије између "националне безбедности" заједно са "јавном безбедношћу" и "правима других" с једне стране и "слободе изражавања с друге стране".
Апликант Kuhnen, као немачки држављанин, је био вођа Националне
Социјалистичке Партије чије постојање је забрањено у Немачкој. Политички циљ апликанта је поновно довођење ове партије на политичку сцену Немачке. Сам апликант је издавао и дистрибуирао публикације у којима
је објашњавао програм којим позива грађане да му се придруже у борби за
социјалистичку и независну већу Немачку. Дакле, територијалне претензије према суседима. Даље је у публикацијама писало да је његова организација усредсређена и да ради у корист "немачког јединства, социјалне правде, расног поноса, заједнице народа и другарства а против: капитализма,
комунизма Зионизма, отуђења помоћу масе страних радника, уништавања животне средине". Његове писане поруке садржавале су позив и обећање онима који служе овом циљу, да могу слободно да раде а они који се противе истом могу очекивати одговор борбом против њих у којој борби ће на
крају бити елиминисани.
Државни тужилац Немачке је подигао оптужбу против
Kuhnenа а суд га је осудио за извршење кривичног дела ширење пропагандног материјала противуставних организација из параграфа 86
Кривичног законика СР Немачке. Цитираћемо инкриминацију кривичног дела прописаног параграфом 86 КЗ СР Немачке 9 .

ШИРЕЊЕ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТИВУСТАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
(1) Ко на подручју важења овог закона шири и ради ширења на
том подручју сачињава, држи у залихи или увози пропагандни материјал:

9

Кривични зaконик СР Немaчке “Центaр мaркетинг”, Беогрaд, 1998.године.
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1. за странке које је савезни уставни суд неоспорно прогласио
противуставним, или за странке и удружења за које је неспорно утврђено да настављају деловање таквих странака,
2. за удружења која су забрањена због тога што делују против
уставом утврђеног поретка или против идеја међународног споразумевања, или за која је неспорно утврђено да настављају деловање таквих забрањених удружења,
3. за владе, удружења или установе које изван подручја важења
овог закона раде на остваривању циљева странака и удружења наведених у тачки 1. и 2. и
4. који је по свом садржају опредељен да настави деловање бивших националсоцијалистичких организација,
казниће се лишењем слободе до 3 године или новчаном казном.
(2) Пропагандни материјал у смислу става 1. представљају само
списи ($11. став 3) чији је садржај управљен против основа слободног
и демократског поретка или против идеје међународног споразумевања.
(3) Одредба става 1. не примењује се ако пропагандни материјал
и радње служе потребама државних просветних установа, уставом
утврђених мера одбране, потребама уметности или науке, истраживања и проучавања, као и за извештаје који се односе на савремена збивања или на збивања из прошлости или у сличне сврхе.
(4) Ако је кривица учиниоца незнатна, суд може одустати од кажњавања по овој законској одредби.
Након спроведеног поступка, национални суд Немачке је
Kuhnenа огласио кривим и осудио на казну затвора. 10 Треба приметити да су се немачки судови определили за тежу врсту прописане казне
за ово кривично дело што указује да је Kuhnen-ова делатност степенована као већа количина криминалне опасности.
Kuhnen је поднео апликацију Комисији износећи у њој тврдње да
су немачки судови у овом, његовом случају прекршили право на слободу
изражавања
10

Зa ово кривично дело у КЗ СР Немaчке прописнa је кaзнa лишењa слободе до 3
године или новчaнa кaзнa.
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Комисија је, разматрајући цео предмет са одговором на апликацију који је поднела Влада Немачке, нашла да у конкретном случају нема повреде права слободе изражавања зајемчене чланом 10 Конвенције.
У одлуци Комисија је, полазећи од принципа да свако ограничење слободе изражавања мора бити "неопходно у демократском друштву",
нашла да је апликант заговарао политички систем - национални социјализам који је усмерен на погоршање основног поретка слободе и
демократије као и да је његов говор био у потпуној супротности са
основним вредностима Конвенције прописаним у Преамбули исте. У
Преамбули Конвенције је наведено да се фундаменталне слободе зајемчене и наведене у Конвенцији најбоље чувају ефикасном демократијом.
Комисија у одлуци констатује да је говор апликанта неприхватљив јер
садржи елементе расне и верске дискриминације. Овакво деловање
апликанта оцењено је као злоупотреба права слободе изражавања ради промовисања политичких ставова који су у супротности са текстом и суштином Конвенције у целини. Комисија се посебно позвала и
на члан 17 Конвенције који под насловом "Забрана злоупотребе права"
(који смо већ цитирали) наводи јасно да се забрањује свака злоупотреба права.
Комисија је у закључку навела да је у конкретном случају мешање
у право слободе изражавања подносиоца апликације било оправдано,
односно "неопходно у демократском друштву".
У још једном предмету немачки судови су добили потврду стручног - законитог рада. Предмет D.I. против Немачке 11 окончан је закључком Комисије да није било кршења Члана 10 Конвенције.
Подносилац жалбе - апликант у овом предмету је историчар који је у својој објављеној публикацији тврдио да за време Другог светског
рата није било гасних комора у логору Аушвиц. Пронађене гасне коморе по завршетку рата према овом аутору биле су лажне јер су саграђене одмах по завршетку рата: "у првим послератним данима". За изградњу лажних гасних комора, према апликантовој тврдњи, немачки
порески обвезници исплатили су 16.000.000 ДМ. У спроведеном кривичном поступку национални судови су апликанта огласили кривим и осудили на казну затвора.
11

D.I.U.Germany ,report, 1996.
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Апликант се жалио Комисији тврдећи да су немачки судови
повредили његово право слободе изражавања зајемчено Чланом 10 Конвенције.
Бранећи одлуку националних судова о забрани публикације и осуди
на казну апликанта, Влада је објаснила да су забрана и осуда на казну извршене са циљем и интересом да се заштите: "национална безбедност и
територијални интегритет"; "углед и права других" и "спрече нереди и
криминал".
Оцењујући да ли постоји принцип пропорционалности, Комисија је
у овој одлуци навела: "јавни интерес за спречавање криминала и нереда
код немачког народа услед увредљивог понашања према Јеврејима, и сличне увреде, као и захтеви за заштитом њиховог угледа и права, превазилази, у демократском друштву, слободу подносиоца жалбе да шири публикације којима негира убијање Јевреја у гасним коморама у време Нацистичког режима". Из цитираног дела образложења одлуке комисије, видљиво је на први поглед, да се иста није бавила истинитошћу изнетих
тврдњи апликанта.
У још две одлуке и то Honsik против Аустрије - предмет из 1995.
године и Ochenberger против Аустрије, предмет из 1994. године, апликанти су негирали у својим радовима постојање Холокауста. Кажњени су због подстрекавања расне мржње.
Обе апликације оцењене су неоснованим јер је Комисија, као и у
случају D.I. против Немачке, нашла, са врло сличних разлога, да нема
кршења права на слободу изражавања.
Предмет Gаrаudy против Француске (предмет бр. 6383/01 одлука
донета 24.6.2003. године) се, такође, односи на утврђивање непостојања повреде слободе изражавања.
У овом случају апликант Gаrаudy, као француски држављанин,
пред националним судовима оглашен је кривим за изнето расно клеветање и подстицање мржње и кажњен је јер је, између осталог, негирао постојање Холокауста у Другом светском рату.
Сматрајући да судске одлуке представљају ограничење права зајемченог чланом 10 Конвенције апликант се жалио.
Суд је случај прогласио неприхватљивим према члану 10 у вези са
чланом 17 Конвенције. Мере француских судова и кажњавање за расно
клеветање и подстицање мржње су законите, јер су тежиле оправда201
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ним циљевима и као такве биле су "неопходне у демократском друштву".
Из напред изнетих случајева уочљиво је да су судови: Немачке,
Аустрије и Француске подједнако реаговали у сличним, односно скоро
истоветним случајевима.

4. ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДЕ ИЗРАЖАВАЊА
РАДИ ОЧУВАЊА АУТОРИТЕТА СУДСТВА
Углед судства или његов ауторитет у једној држави или средини
је резултат испуњења бројних принципа или начела на којима почива
рад ове, у демократским земљама посебне и независне гране власти.
Тродиобом државне власти, судска власт припада судовима и судијама
који исту врше на начин који је доступан јавном мњењу, држећи се
прокламованих начела. Судска власт припада судовима који, као органи државне власти, штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост. Судска власт је независна у односу на законодавну и извршну.
Судске одлуке преиспитују само судови и свако је дужан да их поштује
и да им се повинује. 12 Судску власт врше судије, који се у вршењу исте
морају придржавати начела независности и непристрасности. Важност друштвеног посла који врше судови, као независни државни органи, указује на неминовност да ауторитет ових државних органа или
углед носилаца судске функције - судија, мора бити на највећем могућем нивоу. Овим проблемом се баве и држава и професионална удружења из ове области. Углед се дакле ствара и одржава дуго времена, а
врло брзо урушава. Међутим, неспорно је да углед ове врло важне државне власти и њених носилаца, треба заштити од злонамерних
увреда и клевета, али тако да се на тај начин не угуши добронамерна
и неопходно потребна демократска критика судства и судија. Слобода изражавања носи у себи право на примање и саопштавање информација и идеја, али само у складу са обавезом појединца да се држи својих дужности и одговорности - чл. 10. ст. 2. Конвенције.

12

Зaкон о уређењу судовa "Службени глaсник" бр. 63/01;42/02; 27/03 и 44/04.
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У предмету Prаger и Oberschlick против Аустрије 13 Суд је размотрио апликацију једног новинара и једног издавача који су осуђени због
кривичног дела клевете извршеног према једном судији. Они су написали и објавили критичке коментаре са врло оштрим критикама изреченим на рачун личног и професионалног интегритета дотичног судије. Суд је оценио да упркос "истакнутој улози" штампе коју она има у
правној држави да и она (штампа) мора поштовати одређене границе.
Оштре критике упућене дотичном судији преко штампе нису биле добронамерне и нису поштовале правила новинарске етике. По мишљењу Суда осуда за клевету представља такво мешање у слободу изражавања које, с обзиром на околности у овом случају и слободу процене коју уживају државе, није се показало несразмерно циљу заштите угледа
других и очувању ауторитета судства. Сходно напред изнетом, интервенција у слободу изражавања извршена осудом за клевету новинара и издавача може се сматрати неопходном у демократском друштву.
У необјављеној пресуди Jааskelаlnen и други против Финске 14
представка је оцењена као неприхватљива. Апликанти су се жалили
на одлуку националних судова због јавно изречених и више пута поновљених оптужби на рачун једног судије и више државних службеника.
Суд је нагласио већ своје познате ставове да судије и државни
службеници да би адекватно могли обављати своје службене дужности морају уживати поверење јавности и заштиту од непотребног
узнемиравања. Зато је потребна заштита истих од увредљивих и погрдних вербалних напада везаних за вршење њихових дужности. Суд је
у овом случају констатовао да су осуде подносилаца представке засноване на веома погрдном карактеру оптужби. Сходно томе, Суд оцењује да је мешање у право подносиоца представке у њихову слободу изражавања у виду осуде за клевету било сразмерно легитимним циљевима
којима се тежило - очувању ауторитета и непристрасности судства
и заштити угледа.
Комисија за људска права (1983.) решавала је две апликације чији
подносиоци су били из области правосуђа - судија и адвокат. Адвокат се
13
14

Пресудa од 26.4.1995.године, серијa A, број 313
Aпликaцијa 32051/96, одлукa од 4.5.2000.године.
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жалио на дисциплинску казну коју је добио због "увредљивих и тендециозних изјава " (апликација бр. 10414/83). Судија је био дисциплински кажњен јер је делио летке чија садржина су били политички коментари
неких оптужница (апл. Бр. 10279/83). У оба случаја Комисија (тада првостепени орган) је утврдила да су њихове апликације - жалбе основане и да
је у њиховим случајевима повређен чл. 10. ст. 2. Конвенције. Овакав став
произилази из посебних професионалних дужности и одговорности адвоката и судија.15
Председник Удружења адвоката Молдавије Cheorhe Аmihаlаchioаie
критиковао је, у том својству, одлуку Уставног суда своје земље који је
прогласио неуставним законске одредбе које су од сваког адвоката ове државе тражиле да буде члан Удружења адвоката. У интервјуу новинама,
апликант је у критици такве одлуке, између осталог навео да ће као последица такве пресуде, "у правној професији завладати потпуни хаос" и
да се за то, по мишљењу апликанта, поставља питање да ли је Уставни
суд уставан. Као инкриминисана радња стављена му је на терет и тврдња да судије Уставног суда Молдавије: "вероватно не сматрају Европски
суд за људска права ауторитетом". Казна у овом случају је била симболична и износила је 36 еура. Апликант је сматрао да је Уставни суд осудом и казном угрозио његову слободу изражавања што представља кршење чл. 10 Конвенције.
Молдавија је у одговору на апликацију тврдила да је осуда и казна
апликанта која свакако представља мешање у слободу изражавања,
предузета у оправданом циљу - очувању ауторитета и независности
судства.
Суд у Стразбуру усваја апликацију и налази да мешање није било
"неопходно у демократском друштву". Ово са разлога што се радило о
теми од општег интереса, па без обзира што изјаве апликанта можда
показују известан недостатак обзира према Уставном суду, оне не могу
бити сматране озбиљним или увредљивим за судије тог суда. Није било
"хитне друштвене потребе" да се ограничи апликантово право на слободу изражавања. Власти Молдавије, према судском мишљењу, нису "обезбедиле релевантне и довољне основе да би оправдале мешање".16 Зашти15
16

Donna Gomien: Ибид, стрaнa 62 и 63.
Људска права у Европи, Правни билтен број 53, Земун 2004.год, страна 9 i 10.
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та угледа, као неоспорно битне људске вредности, како кривична, тако и
грађанскоправна и друге и то, како јавних личности из свих области живота, тако и обичних - јавно неекспонираних појединаца, није како се види искључена чланом 10 Конвенције. Напротив, Суд овакву заштиту дозвољава, али истовремено тражи да национална законодавства и судови
у конкретним случајевима, захтеве за заштитом угледа морају одмеравати са интересима отворене дискусије по свим општим питањима, а посебно о томе да информације од јавног интереса буду доступне. Ако се
ради о саопштавању преко средстава информисања мора се имати у виду
да је "вест" врста робе која има специфична својства па и то да се лако
губи. Одложити објављивање важне вести макар и за кратко може је лишити "њене целокупне вредности и занимљивости". 17
У вези са судским поступком и дозвољеним и недозвољеним извођењем доказа у кривичном поступку, интересантан је случај: "Nikulа
против Финске" 18 .
Адвокат Аnne Nikulа као бранилац заступала је свог клијента окривљеног пред градским судом. Поступак је вођен због кривичних дела помагања и подстрекавања на превару и злоупотребу положаја. Током суђења Јавни тужилац је позвао једног од бивших осумњичених да
сведочи. Бранилац Аnne Nikulа се успротивила извођењу овог доказа, а
суду приложила поднесак у коме је изнела тврђење да тактика тужиоца Т. Представља: "злоупотребу положаја и незаконито изношење
доказа" и "повреду његових званичних дужности". Фински суд није
прихватио приговор браниоца, дозволио је извођење доказа, а браниочев клијент је осуђен. У поступку по жалби Апелационом суду првостепени јавни тужилац је обавестио тужиоца који поступа пред Апелационим судом за клевету која му је нанета од стране браниоца. Тужилац пред Апелационим судом је нашао, да је апликант кривац за
клевету, али да се ради о кривичном делу мале тежине, па против
исте није поднео тужбу. Тужилац Т. је након тога поднео приватну
тужбу Апелационом суду. Апелациони суд Аnne Nikulu оглашава кривом за кривично дело клевете "без лоше намере", што је значило да се
ради само о изношењу мишљења а не за приписивање кривичног дела
17
18

Monica Macovei: Ибид, стрaнa 46.
Људскa прaвa у Европи, Прaвни билтен бр. 28, стрaнa 10-14.
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другом лицу, иако се зна да није почињено. Аnnе је осуђена на новчану
казну и обавезана на накнаду штете тужиоцу и накнаду трошкова
кривичног поступка. По жалби браниоца, Врховни суд Финске је потврдио закључке Апелационог суда, али је окривљену адвокатицу ослободио од казне, потврђујући пресуду у делу накнаде штете и трошкова
поступка.
Бранилац Аnne Nikulа је поднела апликацију Суду уз тврдњу да је
потврђен чл. 10 Конвенције.
Разматрајући апликацију, Суд између осталог налази да правним
заступницима њихов посебан положај посредника између јавности и
судства даје централно место у примени правде. Овакав положај захтева уобичајено регулисање понашања чланова адвокатске коморе.
"Шта више, судови - јемци правде, чија је улога кључна у државни заснованој на владавини права - морају уживати поверење јавности".
Правни заступници су, према ставу Суда, дужни и од њих се очекује да
допринесу одговарајућој примени правде и да тиме одржавају јавно поверење.
Слобода изражавања (чл. 10) штити не само суштину идеја информација које се изражавају, већ и облик у коме се преносе. Правни
заступници имају право на јавни коментар примене правде, али њихове критике не смеју прекорачити извесне друштвено дозвољене и
оправдане границе. Зато је у предметима овакве природе, нужно водити рачуна о друштвеној потреби да се успостави друштвено користан однос - равнотежа између права јавности на информацију о раду
судова и о пресудама и да та иста јавност захтева стручну примену
закона - правде и достојанства судске професије. У овом случају Суд
прави разлику у кривичној заштити политичара и других државних
службеника и налази да границе прихватљиве критике могу и треба
да буду шире код политичара и државних службеника, него приватних појединаца. Суд прихвата и наводи: "напротив може се показати
неопходном заштита државних службеника од увредљивих и непријатних вербалних напада, када су на дужности". У напред наведеном
случају Суд налази да је апликант критиковао тужиоца у поступку
као странку, дакле критика је процесног карактера и не представља
личну увреду. Суд налази да ограничење слободе изражавања браниоца
у кривичним поступцима може бити дозвољено само у изузетним слу206
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чајевима. Суд је нашао да ти изузетни разлози за мешање судова државе Финске у конкретном случају у слободу изражавања браниоца
нису постојали. Пресуда Врховног суда Финске:"није била сразмерна
оправданом циљу чијем се постизању тежило". Апликанту је Суд доделио нематеријалну, материјалну штету и трошкове поступка.
Однос слободе изражавања, средстава информисања и новинара
с једне стране и кривичног поступка који је у току и права и обима извештавања о "живим" судским случајевима с друге стране, Суд је разматрао у случају Wоrm 19 .
Један аустријски новинар од националних судова обавезан је да плати казну зато што је објавио чланак који је могао да утиче на исход кривичног поступка у који је био умешан и један бивши министар. Након што
је исцрпео све правне лекове пред националним судовима поднео је апликацију. Суд је размотрио апликацију у којој је заузео један важан став који
гласи: "Под условом да не прекорачује границе постављене у интересу адекватног спровођења правде извештавање о судским поступцима, укључујући и коментаре, доприноси да се јавност упозна са њима и стога је компатибилно са захтевом из члана 6. став 1 Конвенције који предвиђа да саслушања буду јавна".
Суд је мериторно одлучио да је чланак подносиоца представке својом укупношћу пре свега садржином и циљем прекорачио границе постављене у интересу адекватног спровођења правде, пошто је постојала могућност да утиче на исход суђења. Новчана казна је дакле тежила оправданом легитимном циљу очувању ауторитета и непристрасности судства.
У предмету Du Roy Mаlаurie 20 размотрена је представка два
француска новинара односно директора једног недељника и новинара
који су написали и објавили новинарски чланак који се односи на поднету кривичну пријаву и захтев за укључивање у поступак као "приватна страна". У овом чланку су нападнуте француске политичке
личности и њихово понашање. И директор и новинар су осуђени због
наведеног чланка.
19

Пресудa Worm против Aустрије од 27.8.1997.године – V.
Пресудa Du Roy Malaurie против Фрaнцуске донетa 28.9.2000.године, није
објaвљенa.
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Разматрајући њихову апликацију Суд потврђује свој већ заузети
принцип да новинари не смеју да прекораче постављене границе када је
реч о адекватном спровођењу правде, као што је право оптуженог на
претпоставку невиности. Но, у овом случају мешање државних органа
Француске је значило потпуну забрану објављивања информација која је
још имала и опште дејство. Суд указује да Влада Француске интервенцију правда заштитом угледа других и ауторитета и непристрасности
судства али таква интервенција би могла да стоји само у односу на
кривичну пријаву и захтев за мешање у поступак у својству приватне
странке али никако не и на цео поступак који је покренут по захтеву
државног тужилаштва или на основу поднете жалбе. Суд наводи : "изгледа да се оваква разлика у третману права на информацију не заснива
ни на каквом објективном разлогу, иако је она у потпуности осујетила
право штампе да информише јавност у темама које би, мада су се односиле на кривичну пријаву са захтевом да се мешају у поступак као приватна странка, могле да буду од јавног интереса".
Суд је посебно нагласио да постоје други механизми заштите
права дотичних особа који не подразумевају апсолутну забрану објављивања. Сходно томе, оцењено је да је осуда подносиоца представке
несразмерна циљевима којима се тежило и супротна Члану 10.
Врло специфичан је случај - апликација Zihlmаnnа21 који се жалио
на дисциплинску новчану казну изречену због издатог саопштења за
штампу. Саопштење је садржало критику адвоката у односу на услове
притвора једног његовог клијента, као и на квалитет вођења поступка
против истог.
Без обзира на истакнуту улогу браниоца у кривичном поступку,
Комисија је апликацију оценила неоснованом налазећи да је изречена
дисциплинска мера била сразмерна легитимном циљу очувању ауторитета и непристрасности судства.
У предмету K.Lindner 22 суд је решавао апликацију адвоката који
се жалио на изречену дисциплинску меру зато што је противно прави-

21

1.Предстaвкa бр. 2186/93 P.Zilhmann против Швaјцaрске, одлукa од
28.6.1995.године, Д.Р. 82.
22
K.Lindner против СР Немaчке, предстaвкa бр. 32813/96
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лима професионалних норми и закона рекламирао своје адвокатске
услуге.
Одлучујући о апликацији Суд је поново потврдио свој став о томе
да адвокати као браниоци и заступници имају специфичан статус који их ставља у централни положај када је реч о спровођењу правде.
Адвокати су посредници између јавности и судова што оправдава потребу за постојање кодекса понашања који их мора обавезивати. Суд
је у овом случају дао предност националним органима наводећи да су
надлежна тела адвокатских комора и националних судова увек у бољем положају од једног међународног суда када у датом тренутку
треба да одлуче како да успоставе правичну равнотежу између различитих интереса. Суд је како произилази из напред реченог оценио да
мере националних органа Немачке нису биле несразмерне и представку
је прогласио неприхватљивом.
Пример покушаја злоупотребе коришћења права слободе изражавања од стране лица које се налазило пред лишењем слободе, Суд је решавао у предмету Ch Debbаsch 23 против Француске.
Подносилац представке је, знајући да му по легалном налогу предстоји непосредно хапшење, заказао конференцију за штампу и покушао да је одржи. Пошто је у кривичном поступку који је вођен против
њега био издат налог за његово хапшење ради неометаног вођења истраге, национални органи су га лишили слободе пре одржавања заказане конференције за штампу. Хапшење је дакле извршено на основу законских разлога и правно ваљаних одлука националног суда.
Суд је нашао, одлучујући по апликацији, да је лишавање слободе хапшење и самим тим онемогућавање одржавања конференције за
штампу било оправдано и да није било кршења Члана 10, па је представка оцењена неприхватљивом.
Однос коришћења слободе изражавања адвоката у својству браниоца и дисциплинских казни струковног удружења Суд је решавао у
предмету Schopfer 24 У овом предмету адвокатска комора свом члану адвокату изрекла је дисциплинску казну зато што је на одржаној конференцији за штампу изнео коментаре о притвору једног свог клијен23
24

Предсaвкa бр. 49392/99,одлукa од 27.4.2000.године,необјaвљенa.
Пресудa Schopfer против Швaјцaрске од 20.5.1998. Зборник, 1998-III.
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та. Подносилац представке је "на општи и озбиљан начин" изразио
притужбе на рачун правилности вођења кривичног поступка. Све ове
притужбе изречене су јавно и у току трајања кривичног поступка, дакле, пре него је адвокат написао жалбу на одлуку националног суда.
Тек после конференције за штампу поднета је жалба националном
апелационом суду.
Суд је поново истакао важну улогу адвоката с обзиром на њихово
централно место у поступку спровођења правде где посредују између
јавног мњења и судова. Без обзира на чињеницу да адвокати имају
"кључну улогу" на пољу остваривања правде од њих се према ставу суда очекује:
"да доприносе адекватном спровођењу правде и тако одржавају поверење јавности у њу. (.....). Такође се подразумева да је слобода изражавања осигурана и адвокатима, који су свакако позвани да јавно коментаришу спровођење правде, али њихова критика не сме да прекорачи одређене
границе. С тим у вези, мора се узети у обзир потреба да се успостави права равнотежа између постојећих различитих интереса, који укључују
право јавности да добије информације о питањима која се тичу судских
одлука, захтеве адекватног спровођења правде и достојанства правне
професије (став 33)."
Суд је закључио да је дисциплинска казна изречена подносиоцу
представке била неопходна у демократском друштву и да се у овом
случају није радило о кршењу зајемченог права на слободу изражавања.
Однос слободе изражавања и неовлашћено објављивање фотографија осумњиченог размотрено је кроз забрану објављивања фотографије уз
текст о току кривичног поступка. Ради се о случају News Vаrlаgy GmbH i
CoKG25 против Аустрије у ком је једном часопису наложена забрана објављивања фотографија осумњиченог у оквиру чланака везаних за кривични
поступак покренут против њега. Спорне фотографије осумњиченог су
биле пропраћене новинарским коментаром којим је директно и индиректно сугерисано да је осумњичени учинио кривична дела за која се води
поступак. Радило се о осумњиченом за нападе путем писама - бомби. Фотографије су, дакле, објављене после читавог низа напада слањем писама
- бомби, што је био доказ да је реч о питању (случају) од јавног интереса.
25

Пресудa од 11.1.2000 године,Зборник 2000-I.
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Подносилац представке иначе осумњичени у кривичном поступку је био
познат као аткивиста екстремне деснице и поред истраге за нападе слањем писма бомби био је осумњичен за покушаје подривања демократског
друштва. Подносилац представке је тврдио да фотографије нису откриле ништа ново из приватног живота осумњиченог и ни на који начин нису повредиле његово право на поштовање приватног живота, коју тврдњу је Суд прихватио.
Суд је посебно утврдио да је забрана објављивања фотографије
дата и ако су оне представљале претњу легитимним интересима
осумњиченог не саме по себи него због пропратних коментара. Посебно је Суд указао да се забрана односила само на компанију - апликанта
а не и на остале медије у Аустрији који су фотографије осумњиченог
објављивали за све време трајања кривичног поступка. Суд је оцењујући цео случај закључио да је мера забране била несразмерна легитимним циљевима којима се тежило, заштити права других и да је супротна Члану 10.
Данас, ни правна теорија, ни судска пракса, ни национална законодавства, ни међународни правни акти, не споре потребу да судство
ужива посебну - нарочиту заштиту. Ноторна је чињеница да се спорови решавају само пред судом и да се у судску власт нико не може мешати. Она мора бити независна и самостална, што не значи да судови раде у безваздушном простору и да њихов рад треба обавити велом
тајанствености. Напротив, рад судова, због њихове изузетне важности за друштво и појединца, мора бити јаван. Јавност у раду суда значи да се о споровима који су пред судом, или су били, може водити
стручна расправа, па чак и претходна дискусија како у стручним часописима тако и у средствима информисања. Сви учесници расправа и
дискусија, а посебно средства јавног инофмисања су дужни водити рачуна да не пређу границе које су постављене ради правилног вођења поступка. Давање информација о споровима који долазе пред суд, мора
бити учињено на начин којим се пласирају информације од јавног интереса. Јавни интерес значи да средства иноформисања имају задатак обавештавања јавности о свим стварима од јавног интереса, али
и грађанско право на примање таквих информација. Осетљивост извесних чињеница које су предмет информисања не може бити разлог за
забрану извештавања о поступању суда. Напротив, њихово јавно пу211
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бликовање и осветљавање може бити брана шпекулацијама и притисцима на необавештену јавност. Информације пласиране у средствима информисања су најбоље средство за јачање угледа судства, јер се
јавност упознаје са законитим, непристрасним, самосталним и праведним радом суда, чиме се ствара позитивно или у обратном случају
негативно мишљење о судској власти или судији појединцу, као носиоцу исте. Наравно, рад судова треба и мора бити подвргнут стручној и
објективној јавној критици. Прихватајући се да врши судијску функцију, судија прихвата да његов рад буде изложен не само оцени виших
судских инстанци, него се истовремено излаже пажљивом надзору
странака, адвокатуре, стручне јавности, али и широке публике посебно преко новинара. Када је реч о негативној критици суда или судија,
треба правити разлику између чињеница које се износе и заузетих
вредносних судова по неком конкретном питању. Суд заузима став да
се: "постојање чињеница може доказивати, али не и истинитост
вредносних судова која није подложна провери". 26 Како скоро сви национални закони траже од окривљеног да код клевете докаже истинитост својих тврдњи, то се према ставу Европског суда код изнетих
вредносних судова - заузетих ставова не може радити о клевети.
Изложићемо једну, по нама, дискутабилну пресуду суда у случају
Bаrfod против Данске. 27
Апликант пред Европским судом је новинар који је у једном листу
објавио новинарски чланак у којем је изложио критици судску пресуду којом је остављена на снази једна одлука општинских власти. У судском
поступку против општинске одлуке учествовали су двојица судија поротника који су били запослени у општинској управи - код туженика.
Новинар је у чланку изразио мишљење "да се од двојице судија - лаика могло очекивати да испуне дужности, тј. да гласају у корист свог послодавца". Због овог чланка Влада је оптужила новинара и исти је од националних судова Данске оглашен кривим за увреду. После овог чланка и судског
спора против новинара, други дански судови су заузели став да судије лаици запослени код једне од странака не би требали учествовати у таквим
поступцима.
26
27

Donna Gomien: Ибид стрaнa 58.
Пресудa Barfod од 22.2.1989.године, серијa A.
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Одлучујући по апликацији, Суд је нашао да није било кршења члана 10 Конвенције. Између осталог у образложењу одлуке суд каже:
"Легетимни интерес државе да штити углед двојице непрофесионалних судија није био у сукобу с интересом апликанта да учествује у слободној јавној расправи по питању структуре непристрасности вишег
суда". И у овој пресуди Суд је истакао потребу "да треба водити рачуна да се грађани не обесхрабрују, да из страха од кривичних или других
санкција износе своје мишљење о проблемима од јавног интереса". Поређења ради истичемо да по нашим законима (ЗКП и ЗПП) и заузетој
судској пракси, судија поротник не може вршити судијску дужност
ако постоје околности које изазивају сумњу у његову непристрасност,
што би свакако била чињеница запослења код туженика. Но, Европски суд је очигледно апликације разматрао у ужем, са гледишта кршења слободе изражавања апликанта не шире - уопштено. Налазимо, да
би апликант Bordof пред нашим судовима био ослобођен јер је основ за
вредносни суд постојао.
Судску праксу Белгије и Европског суда поводом извештавања о
"живом" судском спору - спору у току, сагледаћемо кроз изношење случаја De Hаes и Cijsels против Белгије. 28
Овај случај је пред постојеће судове ставио задатак да, руководећи се друштвеном потребом здравог односа између интереса са заштитом угледа судства и права носилаца судске власти и интереса да
се заштити слобода штампе, изнађу правилно и потпуно решење.
Апликанти су као новинари писали о судском спору који је у току. У
пет чланака они су, употребљавајући тешке речи, критиковали судије
Апелационог суда који су у једном бракоразводном спору одлучили да деца
остану да живе код оца. Истакнута је чињеница да је отац деце врло познати јавни бележник и да је претходно од своје супруге и њених родитеља био оптужен за сексуално злостављање двоје деце. У време развода,
истрага против бележника: "била је затворена без пресуде". На писање
новинара, приватном тужбом реаговали су тројица судија и јавни тужилац, оптужујући новинара за накнаду штете због клевете. Клевета је извршена тврдњом у чланцима да је намерно донета погрешна пресуда, јер
су судије и тужилац били у блиским политичким односима са јавним бе28

Monica Macovei: Ибид, стрaнa 55.
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лежником. Грађански суд је нашао да су двојица новинара изнели чврсту
сумњу у непристрасност, чиме су извршили клевету па су осуђени да плате одштету у симболичном износу и да пресуду грађанског суда о свом
трошку објаве у шест новина.
Разматрајући апликацију осуђених новинара о вршењу гарантоване слободе информисања, Суд је нашао да повреда стоји и да одлука
Националног суда није била "неопходна у демократском друштву".
Образлажући овакву одлуку, Суд је у овој пресуди изнео став да судије морају уживати јавно поверење што изискује њихову заштиту од деструктивних напада који немају основе - подлогу у чињеничном стању
конкретног случаја. Судије су дужне да одрже дискрецију, што онемогућава њихове јавне одговоре на увреде и клевете и разне нападе какво право
припада другима (нпр. политичарима). Решавајући конкретан случај Суд
се упознао са садржином чланака који су објављени, детаљима у истима,
па и мишљењем експерата из те области. Упознавањем са предметом
Суд је стекао утисак да су новинари добро проучили и испитали цео случај пре објављивања чланка. Чланци су били део велике расправе о проблему инцеста и поступању судства у таквим случајевима. Суд је нашао да
је било важно да јавност буде обавештена. Суд је такође у овом предмету нашао да спровођење правде представља предмет од јавног интереса,
што не искључује потребу и могућност јавне провере у виду новинарског
интересовања, критике чињеница и одговарајућих судских одлука.
Према нашој оцени апликација бр. 39084/97 је и чињенично и
правно специфична, па ћемо је нешто шире обрадити. 29
Бугарски држављанин Тодор Антимов Јанков из Пловдива поднео
је апликацију против своје државе Бугарске због повреда права загарантованих члановима 3, 5, 6, 10 и 13 Конвенције. Апликант је доктор
економских наука и бивши професор на факултету. Пре притварања,
обављао је функцију извршног директора Фонда за привредне инвестиције и финансијска предузећа. Притворен је од стране бугарских власти због сумње да је учествовао у незаконитим финансијским пословима и да је злоупотребио свој службени положај. Притвор против њега
до почетка суђења трајао је две године и више од 3 месеца.
29

Пресудa Тодор Aнтимов Jaнков против Бугaрске.Пресудa је донетa у првом
степену ,још увек није прaвоснaжнa
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Притвореник Јанков жалио се по више основа- више угрожених
права и то да је противно члану 3 мучен; да је противно члану 5 кршено његово право на слободу и сигурност, да је кршено његово право на
правично суђење противно члану 6, да му је угрожено право на слободу
изражавања чланом 10 и да није имао право на делотворни правни лек
загарантован чланом 13 Конвенције.
Пресуду против Јанкова анализираћемо само у делу који се односи на утврђивање постојања кршења права слободе изражавања из
Члана 10.
За време трајања притвора Јанков је написао у рукопису дужи
текст описујући трајање притвора и цео дотадашњи ток
преткривичног и кривичног поступка. Пишући о запосленим у затвору у
ком је био притворен, затворске чуваре је називао: "добро ухрањеним ленчугама"; "простим сељацима", а једног полицајца "провинцијалним скоројевићем", тужиоце и истражног судију, односно истражитеље је у рукопису оквалификовао као: "моћне бескрупулозне људе". Рукопис је сакривен, однео у собу за разговоре са својим браниоцем али му је исти приликом претреса одузет од стране затворских чувара. Притвореник Јанков
је приликом одузимања рукописа и касније тврдио да је само хтео да свог
браниоца упозна са неким деловима рукописа, а не да му исти преда како
би га овај саопштио јавности.
Против Јанкова је, као притвореника, поведен дисциплински поступак по налогу управника затвора. У дисциплинском поступку су напред изнете тврдње из рукописа оцењене као "увредљиве и клеветничке
изјаве против службеника, судија, тужилаца и државних институција".
Изречена му је дисциплинска мера смештаја у самицу у трајању од 7 дана
и обријана му је глава. Не дуго после одлежане самице, упућен је у болницу, а затим му је због здравственог стања укинут притвор. Кривични поступак пред Окружним судом у Пловдиву окончан је у првом степену проглашењем Јанкова кривим за налагање незаконитих преноса новца у иностранство и исти суд га је осудио на казну затвора у трајању од 5 година.
Првостепена пресуда је укинута и предмет враћен на поновно суђење првостепеном суду.
Када је реч о апликацији у делу који се односи на повреду права слободе изражавања, изнета је тврдња Јанкова да су изречене дисциплинске
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мере због писања књиге представљале кршење његове слободе изражавања.
Суд је прво утврдио да су бугарске власти казниле подносиоца
представке а да у дисциплинској одлуци није наведено зашто су наводи
Јанкова сматрани клеветничким. Суд налази да су описи службе и
службеника свакако погрдни, али да су далеко од тога да се могу оквалификовати "веома увредљивим". Даље, је оцењено да се ради о наводима изнетим у рукопису који употребљеним стилом и речником асоцирају да се ради о мемоарима или сличном књижевном облику. Суд
налази да су државне власти Бугарске у конкретном случају у контексту суштинског критиковања примене правде и службеника који у томе учествују, морале показати уздржаност у својој реакцији. Посебно
је Суд нашао да је неприхватљиво да подносилац представке - апликације буде кажњен због тога што је писмено у рукопису бележио своје
мисли а рукопис до заплене није ником био показан. Јанков није изговорио, саопштио другом или уопште "ширио" било какве клеветничке
изјаве. Ни затворске власти, ни Влада Бугарске у одговору на апликацију нису изнели чак ни тврдњу да је Јанков рукопис делио другим затвореницима.
Одлуком Суда није негиран осећај увређености припадника затворске управе који су рукопис читали кад је реч о извесним тврдњама
и примедбама које су се односиле на њих. Но, осећај увређености припадника затворске управе није довољан разлог за кажњавање Јанкова.
Суд налази да "да није била успостављена довољна равнотежа између
права на слободу изражавања подносиоца представке, и потребе за
одржањем ауторитета судства и заштите угледа јавних службеника".
Кажњавањем Јанкова као притвореника са 7 дана боравка у самици и бријањем главе због изношења умерено увредљивих примедби у
приватном рукопису који критикује цели судски систем и који није
био доступан другим лицима па ни затвореницима, власти су прекорачиле границу слободе одлучивања, па су то разлози на основу којих се
утврђује да је дошло до повреде права слободе изражавања из члана 10
Конвенције.
У овом предмету констатоване су - утврђене и повреде других
права из Конвенције.
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Специфичан је случај Weber30 . Национални судови Швајцарске осудили су на новчану казну новинара који је на конференцији за штампу открио информације у вези са судским поступком који је био у току. Наиме,
Законом о кривичном поступку кантона Vold загарантована је тајност
истраге. Одлучујући по апликацији Суд је посебно имао у виду да је и пре
конференције коју је одржао подносилац представке одржана такође
конференција за штампу од стране других лица. На тој претходној конференцији за штампу објављене су све информације које је објавио и подносилац представке. Дакле, није постојао интерес да се сачува тајност
чињеница које су јавности већ биле познате. Суд је у овом случају закључио да је одлука о кажњавању новинара представљала кршење Члана 10 и
довела до ограничења слободе изражавања које није било неопходно у демократском друштву.
Напред наведени предмети Европског суда дају довољно аргумената да изнесемо неке опште оцене о увреди и клевети судства, тужилаштва и судија у штампи. Може се рећи да јавност судског посла
мора бити изражена и дозвољена и путем дебата у штампи о неправилностима у судском систему власти, али и у делу изражавања
основних сумњи у независност, самосталност и непристрасност судија. Друштвени значај ових питања не дозвољава њихово аболирање
од јавне расправе. Оваква потреба добија на снази у земљама транзиције каква је наша, где су нажалост многе вредности, међу којима и
професионални морал, руиниране. Јавна расправа и критика су нужне
у борби за независно и ефикасно судство - за правну државу. У напред
наведеном контексту национални судови морају бити на висини задатка кад је предмет главног претреса или расправе критика која је
упућена њиховим колегама судијама. Судови морају да нађу прави душтвено потребни баланс између потребе да се штити углед, част и
достојанство судије и слободе штампе и њене обавезе да извештава о
свим питањима од јавног интереса. Један од критеријума код одлучивања мора бити оцена да ли је јавна критика пре свега усмерена на
вређање и клеветање чланова судства и као таква не доприноси јавној
расправи у вршењу судске власти. У оваквим случајевима интервенција
у коришћење слободе изражавања мора бити рестриктивна.
30

Пресудa Weber од 22.5.1990 године, Серијa A. Бр. 177.
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Наша свакодневница обилује разноразним оценама правноснажних
судских одлука па се поставља питање целисходности и дозвољености
истих. Да ли су негативне оцене правноснажних судских одлука непоштовање судства и да ли се тиме аутоматски руши његов углед. Како је
то приметио Европски суд, судови не раде "у вакуму", дакле, нису изван
или изнад друштва, већ његов саставни део који врши једну врло важну
државну - друштвену функцију. Као такви они не могу у демократском
друштву бити изузети од критике, па критичка расправа и о правноснажним пресудама не може бити забрањена. Дозвољеношћу критичке, наравно стручне и на чињеницама утемељене расправе, само се може подићи одговорност судија и стручност у њиховом раду. Правноснажна судска одлука мора почивати на чврстим доказима, а не на доказима које је
лако оспорити и довести у сумњу. Наравно, са гледишта дозвољености
критике, образложење побијане пресуде није апсолутна истина, већ релативна и оборива. Уосталом, дозвољено је понављање поступка код
правноснажних пресуда. Критику правноснажне пресуде као предмет
клевете треба процењивати и са гледишта намере њеног аутора, објективности и оцене доказа, чињеница на којима је критика заснована, а не
само да је пресуда правноснажна.
У овом делу обрадићемо и једну врло важну пресуду која се односи
на право судија на слободу изражавања.
Подносилац представке као судија високог ранга у држави Лихтенштајн је на једном предавању о уставу изнео своје гледиште о питању тумачења устава те државе.
Након ових иступања уследила је и одлука принца Лихтенштајна да овог судију више не поставља на јавну функцију. Принчева одлука
да овог судију више не поставља не само на функцију судије већ ни на
једну јавну функцију према ставу Суда означава: "прекор због начина
на који је подносилац представке претходно искористио своје право
на слободу изражавања; тај прекор је шта више имао обесхрабрујући
ефекат на остваривање тог права, пошто је постојала вероватноћа
да ће га одвратити од давања изјава те врсте у будућности". 31

31

Пресудa Wille против Лихтенштaјнa од 28.10.1999.године, Зборник 1999-VII
стaв 50.
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Оцењујући да ли је принчева мера била неопходна у демократском друштву Суд подсећа да се од судија с правом може очекивати да
буду уздржани у коришћењу права слободе изражавања увек кад се на
тај начин може довести у питање ауторитет и непристрасност судства. Но, то што је спорно мишљење имало политичке импликације
није истовремено испуњавало легитимни циљ спречавања апликанта
да изнесе своје мишљење. Мишљење је изнето јавно а са истим су се
саглашавале односно исто мишљење заступале и друге особе и то у већем броју. Суд је истакао да судија у својој дебати није коментарисао
"живе" судске предмете (у току) није оштро критиковао институције система, високе функционере или принца. Суд је такође утврдио да
нема утицаја из речених мишљења на обављање дужности судије подносиоца представке.
Суд је нашао да је принчево мешање било неоправдано и није било
неопходно у демократском друштву па самим тим представља кршење Члана 10.
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Владимир Тамаш,
судија Врховног суда Србије

ТРАЈАЊЕ ПОСТУПКА - СТАРИ ПРЕДМЕТИ
И СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Смањење броја нерешених предмета, побољшање ажурности рада
судова, а посебно решавање старих предмета били су трајни задаци у
претходном периоду који су недовољно успешно решавани. Узроци томе
су били објективне и субјективне природе, како се то раније објашњавало, а последица је садашње стање које није задовољавајуће и које се мора
променити. Обавеза промене садашњег стања добила је на значају након
приступања државне заједнице Србија и Црна Гора Савету Европе и након ратификације Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода 2003. године, што је створило могућност да странке
траже заштиту и пред Европским судом за људска права у Стразбуру а
посебно у случају неоправдано дугог трајања поступка. Све то захтева
хитну промену стања у правосуђу, а нарочито смањење броја нерешених
предмета, приоритетно решавање предмета у којима поступак дуго
траје и побољшање ефикасности пружања правне заштите поштовањем стандарда суђења у разумном року.
Ради илустрације постојећег стања указаће се на неке оцене изнете у Прегледу рада Врховног суда Србије са освртом на рад подручних судова опште надлежности за 2004. годину. У 2004. години код
свих судова опште надлежности било је у раду 1.704.616 предмета (од
којих код општинских судова 1.559.566, код окружних судова 112.156 и
код Врховног суда Србије 32.894 предмета). Од наведених предмета у
раду било је 507.996 нерешених предмета из ранијих година. Подручни
судови опште надлежности обављајући своје функције у отежаним
условима, пре свега због непопуњености судијских места и повећаног
прилива предмета, гледајући у целини, нису успели да савладају годи223
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шњи прилив нових предмета, тако да је број нерешених предмета на
крају године повећан у односу на претходну годину и ажурност је погоршана. Констатовано је да су код већег броја судова постигнути добри резултати у реализацији програма решавања старих предмета,
али нису наведени конкретни подаци, нарочито о броју нерешених
старих предмета.
Обавеза приоритетног и што хитнијег решавања старих предмета произилази из потребе да правосуђе оправда и обезбеди своје место у
систему поделе власти као и због прихватања наше земље да јемчи свакоме у својој надлежности права и слободе одређене Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту Конвенција).
Закон о ратификацији наведене Конвенције Скупштина Србије и
Црне Горе је донела 26. децембра 2003. године ("Службени лист СЦГМеђународни уговори", бр. 3/2003).
Кроз анализу одредби Конвенције и унутрашњег права указаће се
на садржину и значај права на правично суђење током одлучивања о
грађанским правима и обавезама, посебно имајући у виду право на суђење у разумном року регулисано одредбама новог Закона о парничном
поступку Републике Србије.
ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Према члану 6. став 1. Конвенције, свако, током одлучивања о
његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби
против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном року
пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона.
У одлукама Европског суда за људска права у Стразбуру није дата
дефиниција грађанских права и обавеза, али су из судске праксе произашле
смернице према којима је код утврђивања да ли се неки случај односи на
одређивање грађанских права релевантан само карактер тог права, да је
кључна ствар да ли је исход поступка одлучујући за приватна права и
обавезе, те да ли се неко право може третирати као грађанско право
треба одређивати позивањем на материјалну страну и последице које
произилазе из тог права.
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Кључна карактеристика права на правично суђење је јавна расправа. Право на јавну расправу укључује право на рочиште, али ако се
јавна расправа не одржи у првостепеном поступку, то може бити исправљено одржавањем јавне расправе пред другостепеним судом.
Суђењем у разумном року гарантује се странкама заштита код
неоправданих одлагања и одуговлачења поступка, а донетим судским
одлукама обезбеђује делотворност и кредибилитет.
Код одлучивања о грађанским правима и обавезама рок почиње
тећи покретањем поступка, а престаје да тече извршењем донете одлуке. Код оцене да ли је суђење завршено у разумном року Европски суд
за људска права узима у обзир сложеност случаја, понашање подносиоца, понашање судских и управних органа и какво је право у питању.
Прама Уставној повељи државне заједнице Србија и Црна Гора,
одредбе међународних уговора о људским правима и грађанским слободама који важе на територији Србије и Црне Горе непосредно се примењују (члан 10) а ратификовани међународни уговори и опште прихваћена правила међународног права имају примат над правом Србије
и Црне Горе и правом држава чланица (члан 16).
ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРЕМА НОВОМ
ЗАКОНУ О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Закон о парничном поступку ("Службени гласник Републике Србије" бр. 125/2004 од 2. новембра 2004. године) - који је ступио на снагу
23. фебруара 2005. године, садржи одредбе које су у потпуности у складу са принципима правичног суђења прописаног чланом 6. став 1.
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и
другим релевантним документима Савета Европе. Може се констатовати да се неким одредбама отишло и преко стандарда прописаних
Конвенцијом, а што је у складу са овлашћењима домаћег законодавства. Принципи права на правично суђење регулисани су одредбама о
праву на усмено, непосредно и јавно расправљање са стриктно одређеним изузецима.
Посебну новину у Закону о парничном поступку представља регулисање права на суђење у разумном року. Ово право је прописано одред225
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бама члана 10. према којима странка има право да суд одлучи о њеним
захтевима и предлозима у разумном року, а суд је дужан да настоји да
се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова. Имајући у виду одредбе члана 491. новог Закона о парничном поступку, обавеза суђења у разумном року односи се и на старе нерешене предмете у
којима првостепена одлука није донета до ступања на снагу наведеног
Закона.
Право на суђење у разумном року конкретизовано је заоштравањем процесне дисциплине парничних странака, али и обавезивањем суда да поступа у прописаним роковима. Закон о парничном поступку не
садржи одредбе у којима би се регулисале ситуације када суд не испоштује неки од утврђених рокова. Ипак, поставља се оправдано питање да ли непоштовање прописаних процесних рокова може бити основ
за остваривање права на накнаду штете због повреде права на суђење
у разумном року.
Право на суђење у разумном року везано за процесне активности суда конкретизовано је одредбама законских рокова прописаних чланом
178. (решавање спорног правног питања), чланом 281. (достављање тужбе на одговор), чланом 286. став 2. (рок за заказивање припремног рочишта), чланом 328. став 4. (рок у коме се мора заказати рочиште за главну расправу уколико странке нису решиле спор путем посредовања), чланом 339. став 4. (рок одређен за доношење пресуде), чланом 334. став 1.
(рок за израду донете пресуде), чланом 367. став 1. (рок за достављање
списа ради одлучивања о изјављеној жалби), чланом 383. (рок у коме је
другостепени суд дужан да врати списе првостепеном суду након дана
доношења одлуке), чланом 384. став 1. (заказивање рочишта пред првостепеним судом о пријему решења другостепеног суда), чланом 392. став
4. (рок за доношење одлуке Врховног суда Србије о директној ревизији),
чланом 402. став 4. (достављање списа ревизијском суду ради одлуке о ревизији), чланом 436. став 2. (доношење одлуке о одређивању привремене
мере по предлогу странке у парницама из радних односа), чланом 448.
став 2. (доношење одлуке у парницама због сметања државине), чланом
449. став 2. (рок за доношење одлуке о предлогу за одређивање привремене
мере) и чланом 448. (рок за заказивање новог рочишта у случају одлагања
поступка у привредним споровима).
Право на суђење у разумном року везано за процесне активности
странака конкретизовано је чланом 112. став 2. и 3. (рокови за подно226
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шење предлога за враћање у пређашње стање), чланом 343. став 1. и 3.
(рок за подношење предлога за доношење допунске пресуде), чланом
355. став 1. (рок за изјављивање жалбе), чланом 366. став 1. и 3. (рок за
подношење одговора на жалбу и условима њеног разматрања од стране другостепеног суда), чланом 389. став 1. (рок за изјављивање жалбе
са алтернативним предлогом за ревизијско одлучивање), чланом 394.
став 1. (рок за изјављивање ревизије), чланом 402. став 3. (рок за достављање одговора на ревизију), чл. 413, 414. и 418. (рокови за подизање
захтева за заштиту законитости) чланом 424. и чланом 426. (рокови
у вези предлога за понављање поступка), чланом 444. (рок за изјављивање жалбе поводом колективних уговора), чланом 450, чланом 451. и
чланом 452. (рокови у парницама због сметања државине), чланом 455.
(рокови за подношење приговора против платног налога), чланом 478.
(рокови у споровима мале вредности) и чланом 489. (рокови у привредним споровима).
Ефикасности суђења, а тиме и бржем решавању старих предмета, требало би да допринесу и одредбе новог Закона о парничном поступку којима је елиминисана могућност да се судски рокови продужују, укинуто мировање поступка, те су створене могућности да се у фази припремног рочишта мериторно одлучи о основаности тужбеног
захтева, те кроз омогућавање суду да ефикасније управља поступком и
ограничењем могућности вишеструког укидања првостепене одлуке и
проширењем могућности и обавезе заказивања расправе пред другостепеним судом.
Убрзању решавања предмета требало би да допринесу и одредбе новог Закона о парничном поступку којима су прописане казнене одредбе и
установљено право на накнаду штете због непоштовања процесне дисциплине.
Закон о извршном поступку ("Службени гласник Републике Србије" бр. 125/2004), такође, установљава право на поступање у разумном року кроз одредбе члана 5. према коме је у поступку извршења и
обезбеђења суд дужан да поступа хитно и у прописаним роковима, а
поступање противно овим одредбама сматра се несавесним и нестручним поступањем судије, у смислу одредаба Закона о судијама.
Ефикасније решавање старих предмета требало би да омогуће и
одредбе новог Закона о парничном поступку којима је регулисан посту227
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пак решавања предмета посредовањем, а нарочито одредбе Закона о
посредовању - медијацији ("Службени гласник Републике Србије", бр.
18/2005).
Није сувишно указати и на одредбе члана 55. Закона о судијама,
према коме судија несавесно врши дужност ако одуговлачи решавање
предмета, занемарује прописане рокове у вођењу поступка или изради
одлука или на други начин поступа противно мерилима које одреди
Врховни суд Србије и да се нестручним сматра недовољно успешно вршење судијске дужности, сходно мерилима које пропише Врховни суд
Србије, те на одредбе члана 40-б) истог Закона, према којима је Надзорни одбор овлашћен да, по притужби или самоиницијативно, контролише судске предмете и начин увида у њих, те да по окончаној
контроли судског предмета може пред Великим персоналним већем
покренути поступак за разрешење судије због несавесног или нестручног вршења дужности или предложити изрицање дисциплинске мере
судији. У том смислу треба указати и на постојање Мерила за оцену
минимума успешности вршења судијске дужности која ће се привремено примењивати до дана почетка примене одредаба члана 21. до 28.
Закона о уређењу судова.
СУДСКА ЗАШТИТА ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА
НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Конвенцијом је прописана заштита људских права кроз подношење представке од стране појединца, невладине организације или групе или кроз покретање међудржавног спора ако једна чланица сматра
да је друга држава чланица прекршила Конвенцију или усвојене протоколе. За разматрање о одлучивање о појединачним и међудржавним
представкама надлежан је Европски суд за људска права у Стразбуру.
Овај суд утврђује да ли је у конкретном случају прекршено неко право
из Конвенције или протокола, те утврђује на који ће начин оштећени
добити задовољење или одговарајућу накнаду због штете коју је претрпео због повреде права.
У случају повреде права на правично суђење оштећени појединац
се може представком обратити Европском суду за људска права у
складу са правилима Конвенције. Исто тако, Европски систем заштите људских права претпоставља и обавезу држава чланица Савета
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Европе да усагласи своје законодавство са начелима и стандардима
Конвенције и да се у унутрашњем законодавству и пракси исправе повреде права. Из тог разлога поставља се питање и могућности појединачне заштите пред домаћин судом код повреде права на правично суђење, а посебно остваривање права на накнаду штете у случају повреде права на суђење у разумном року.
Европски суд за људска права изградио је стандарде за суђење у
разумном року, а нови Закон о парничном поступку прописао је релативно кратке и строге рокове за поступање суда код одлучивања о грађанским правима и обавезама. Непоштовање прописаних рокова од
стране суда представља повреду права на правично суђење, а нарочито
на суђење у разумном року што може бити разлог за подношење представке Европском суду за људска права ради утврђивања повреде права
и ради остварења права на правично суђење у смислу одредби члана 41.
Конвенције. Већ је поднето неколико стотина представки код Европског суда за људска права у Стразбуру против држава чланица.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Ради остварења преузетих обавеза заштите људских права и
основних слобода, а самим тим и избегавање бројних обраћања странака Европском суду за људска права у Стразбуру, потребно је предузети
мере за приоритетно и што ефикасније решавање старих предмета. У
том смислу треба строго поштовати рокове прописане одредбама новог Закона о парничном поступку (након испуњења услова прописаних
чланом 491.), а и независно од тога. Исто тако, доследна примена одредби новог Закона о парничном поступку које се односе на стандарде
суђења у разумном року допринеће томе да се предмети у грађанским
стварима ефикасно решавају, што ће смањити број предмета који временом постају стари нерешени предмети.
Извршеном ратификацијом Конвенција је постала саставни део
нашег унутрашњег права са приматом у односу на унутрашње право, а
право на правично суђење прописано чланом 6. Конвенције инкорпорисано је у домаће право и кроз одредбе новог Закона о парничном поступку којим су прописани рокови за суђење у разумном року. Као што
је већ наведено, одредбама Закона о парничном поступку нису одређене
санкције због непоштовања прописаних рокова за суђење у разумном
року, али непоштовање ових рокова може представљати незаконити
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или неправилан рад суда као државног органа. Овај закључак се заснива
на одредбама члана 25. Устава Републике Србије, члана 172. Закона о
облигационим односима и на одредбама члана 6. став 1. Закона о судијама, према којима за штету коју судија проузрокује незаконитим или
неправилним радом одговара Република Србија. Ову одредбу треба повезати и са одредбама члана 55. став 1. и 2. Закона о судијама, према
којима судија несавесно врши дужност ако одуговлачи решавање предмета, занемарује прописане рокове у вођењу поступка или изради одлука или на други начин поступа противно мерилима која одреди Врховни суд Србије.
Закључак да непоштовање прописаних рокова за поступање суда
представља незаконити или неправилан раду суда као државног органа заснива се на цитираним прописима међународног и унутрашњег
права. У том смислу су и одлуке Врховног суда Србије, а из периода кад
су постојали само инструктивни рокови за поступање суда у грађанским предметима. То даље значи да је одређивањем рокова за суђење у
разумном року новим Законом о парничном поступку пооштрена одговорност државе у случају незаконитог или неправилног рада суда као
државног органа.
Ефикаснијем раду судова, а посебно решавању старих предмета,
требало би да допринесе и рад Надзорног одбора који по притужбама
странака или самоиницијативно кроз контролу судских предмета контролише рад судија, нарочито у погледу поштовања прописаних рокова
у вођењу поступка и изради одлука. Уграђивање стандарда међународног права у домаће законодавство, те непосредна примена ратификованих уговора и давање примата међународном праву омогућавају домаћим судовима да ефикасно заштите људска права и основне слободе. Да
ли ће тако и бити показаће будућа пракса, јер су за делотворно суђење
осим адекватних прописа потребни и други услови који не зависе само
од правосудних органа.
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Соња Бркић,
судија Врховног суда Србије

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК - ПРОБЛЕМИ
У ПРИМЕНИ
УВОД
Ратификацијом Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода и њених Протокола (Скупштина Србије и Црне Горе је
на седници 26. дец 2003. г. донела Закон о ратификацији Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода и њених Протокола) ,
и ступањем у чланство Савета Европе, наша земља је прихватила обавезу да јемчи свакоме у својој надлежности права и слободе одређене Конвенцијом. Одредбе међународних уговора о људским правима и грађанским
слободама које важе на територији Србије и Црне Горе непосредно се
примењују, а ратификовани међународни уговори и опште прихваћена
правила међународног права имају примат над правом Србије и Црне Горе и правом држава чланица (чл. 10 и чл. 16 Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора).
Усаглашавање нашег законодавства са законима Европске уније
подразумевало је и промене ЗПП, које треба да доведу до унапређења
ефикасности и функционисања парничне процедуре што би за последицу или резултат имало поправљање стања у правосуђу, смањење
броја нерешених предмета и повишење ефикасности у пружању правне заштите. То су услови за придруживање Европској унији.
Закон о парничном поступку (сл. Гласник Републике Србије бр.
125/2004, од 2. новембра 2004. г.) који је ступио на снагу 23. фебруара 2005. г.
у складу са принципима које прокламује чл. 6 Европске конвенције о људским правима, а које говоре о праву на правично суђење, прописао је у основним одредбама да странке имају право на закониту, једнаку и правичну заштиту и да странка има право на то да суд одлучи о њеним захтевима у
разумном року.
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ПРАВО НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ
Право на правну заштиту као једно од основних људских права је
новим ЗПП изричито признато и загарантовано (чл. 2). Сваком лицу
које сматра да има потребу за правном заштитом, које је покренуло
поступак или је поступак покренут против њега, признато је право на
закониту, једнаку и правичну правну заштиту. Правну заштиту треба да пружи суд у парничном поступку. Суд мора да познаје процесна
правила, да се стара о правилној примени права, да поступа по правилима процесног права, да поштује правне норме и спречи несавесно коришћење и злоупотребу права и да пресуди на основу правила материјалног права.
СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
Као ново правило изричито је прокламовано суђење у разумном
року. Странка има право да суд одлучи о њеним захтевима и предлозима у разумном року, а суд је дужан да настоји да се поступак спроведе
без одуговлачења и са што мање трошкова (чл. 10). Праву странке да
јој се правна заштита пружи ефикасно, да се спроведе поступак и донесе судска одлука одговара обавеза суда да искористи сва процесна
овлашћења и поступак спроведе без одуговлачења.
Ово може да се постигне ако странке користе процесна овлашћења савесно, а суд активно и ваљано управља поступком и користи сва
овлашћења како би парничне радње биле предузете благовремено, без кашњења и ако настоји да открије и спречи сваку злоупотребу процесних
овлашћења.
У основним одредбама Закон обавезује странке да савесно користе права која су им призната у парничном поступку, и обавезује
странке, умешаче и законске заступнике да пред судом говоре истину.
Прописана је и обавеза суда да спречи сваку злоупотребу права (чл. 9).
Ради спречавања евентуалне злоупотребе процесног права ЗПП је
предвидео низ превентивних мера (обавезу суда да открије и спречи сваку
злоупотребу процесних овлашћења, прописани су рокови за предузимање
низа парничних радњи, укинута је могућност да се продужиће судски роко232
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ви, неке парничне радње могу се предузети само ако постоји оправдан разлог, управљање парницом поверено је суду итд), а за случај да до злоупотребе процесних овлашћења дође закон је предвидео одређене репресивне мере.
Да се спречи несавесно коришћење процесних овлашћења преуређена су
правила о враћању у пређашње стање, појачана је процесна дисциплина и
предвиђене санкције у виду губитка појединих права, уведена је пресуда због
пропуштања.
РОКОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ ПАРНИЧНИХ РАДЊИ
Рокови за страначке парничне радње
Законски рокови који су прописани за страначке парничне радње
су по правилу непродуживи и преклузивни. Пропуштање ових рокова
доводи до губитка права да се парнична радња накнадно предузме.
Предлог за враћање у пређашње мора се поднети у року од 8 дана,
а после протека 60 дана од пропуштања рока или рочишта, не може
се тражити враћање у пређашње стање (чл. 112 ст. 2 и ст. 3).
Тужени је дужан да поднесе суду одговор на тужбу року од 30 дана од
пријема тужбе са прилозима (чл. 282), а последица пропуштања овог
рока је доношење пресуде због пропуштања (чл. 338).
Предлог за доношење допунске пресуде странка може да поднесе у
року од 15 дана од пријема пресуде, ако странка то не учини сматраће
се да је тужба повучена у том делу (чл. 334 ст. 1 и ст. 3.)
Жалба се мора изјавити у року од 15 дана (или у року од 8 дана у
меничним и чековним споровима), а неблаговремену жалбу ће суд одбацити (чл. 355). Исте су последице и за друге правне лекове ако су неблаговремено поднети суду.
Одговор на жалбу се подноси у року од 8 дана од пријема жалбе, а
последица пропуштања рока је неразматрање одговора (чл. 366). Рок за
подношење одговора на ревизију је 15 дана, а пропуштање рока има
исту последицу (чл. 402).
За подизање предлога за понављање поступка рок је 30 дана, неблаговремен предлог се одбацује (чл. 424 и чл. 426).
Рокови за парничне радње суда
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За бројне парничне радње суда прописани су рокови. Пропуштање тих рокова, по правилу, не изазива непосредне последице у самој
парници. Суд може предузети ту радњу и по истеку рока, јер су ови рокови инструкциони, а не преклузивни. Али, последице непоштовања и
пропуштања инструкционих рокова за парничне радње суда могу да
настану изван текуће парнице. Непоштовање тих рокова представља
неблаговремено вршење радних дужности, а то може бити разлог за
покретање поступка за одговорност судије, председника суда и запослених у суду. Непоштовање прописаних рокова од стране суда представља повреду права на правично суђење и на суђење у разумном року,
што може да буде разлог за подношење представке Европском суду за
људска права ради утврђивања повреде права и ради остварења права
на правично задовољење.
Рокови који су прописани за радње које предузима суд су заправо
конкретизација права на суђење у разумном року
Биће наведени само неки рокови.
Врховни суд је обавезан да реши спорно правно питање у року од
90 дана од пријема захтева (чл. 178 ст. 1).
Суд је дужан да у року од 30 дана од пријема тужбе достави тужбу на одговор (чл. 281).
Припремно рочиште је суд дужан да закаже и одржи у року од 30
дана од дана када је истекао рок за подношење одговора на тужбу, а
нема услова за доношења пресуде због пропуштања. (чл. 286 ст. 2).
Судски рокови
Ако рокови за предузимање неке парничне радње нису одређени
законом, а у закону се предвиђа само овлашћење суда да може одредити рок, онда је такав рок судски рок.
У оваквом случају остављено је суду да, према околностима случаја, одреди дужину рока. Ови рокови се, према новом ЗПП, не могу
продужавати (чл. 105), јер закон то не прописује. (Стари закон је у чл.
111 изричито прописао да се рок који суд одреди може продужити ако
за то постоје оправдани разлози, а ту одредбу нови ЗПП нема ). Када
протекне рок који је суд одредио за предузимање страначке радње,
странка не може више да предузме ту радњу.
Судски преклузивни рокови су, поред осталих, и:
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Рок за уклањање процесних недостатака у погледу страначке
способности и заступања из чл. 78 ст. 1, 2 и 5, чије пропуштање има
за последицу обавезу суда да тужбу одбаци.
Рок за уређење поднеска који треба допунити или исправити одређује
суд када га враћа странци, а ако поднесак не буде враћен суду у одређеном року сматраће се да је поднесак повучен (чл. 103 ст. 2, 3 и 4). Рок
за допуну, односно исправку непотпуне жалбе има за последицу одбацивање жалбе (чл. 358).
Остали судски рокови који нису преклузивни су на пример:
Рок у коме се мора поднети исправа у изворнику или овереном препису, као и рок у коме ће се исправа прегледати (чл. 102 ст. 3); рок за постављање пуномоћника за пријем писмена (чл. 141) и рок у коме ће супарничари одредити заједничког пуномоћника за пријем писмена (чл. 142), а
уколико се радња не предузме у року који суд одреди, ту радњу ће учинити
сам суд, на терет странака. Ако износ који је потребан за извођење неког
доказа не буде плаћен у року који је суд одредио, суд ће одустати од извођења тог доказа (чл. 148 ст. 4 и 5). Суд ће одредити рок у коме јавни тужилац може да пријави своје учествовање у парници и застати са парницом до истека датог рока (чл. 207 ст. 4). Суд одређује рок до кога ће чекати извођење доказа, а по протеку рока спровешће расправу без тог доказа (чл. 226).
Суд одређује рок вештаку за достављање писменог налаза и
мишљења, а кад вештак не достави налаз у том року суд ће одредити
новог вештака (чл. 256 ст. 1 и 3 и чл. 258).
Неке парничне радње могу се предузимати само ако за то постоје
оправдани разлози. Пример за то је враћање у пређашње стање и одлагање расправе.
Враћање у пређашње стање (чл. 111 до чл. 116) је могуће ако се испуне одређени услови. Први услов је да је пропуштање рока или рочишта имало такве штетне последице да је странка лишена могућности да предузме пропуштену радњу која је била везана за рок или која
се имала предузети на рочишту. Други услов је да су постојали оправдани разлози за пропуштање. Постојање оправданих разлога цени суд у
сваком конкретном случају. Разлог ће бити оправдан ако га странка
својим понашањем није скривила, ако се може приписати случају који
јој се догодио.
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Закон даје овлашћење суду да одложи рочиште кад је то потребно ради извођења доказа и или кад за то постоје други оправдани разлози. Да ли постоје законом предвиђени разлози за одлагање расправе,
цени суд у сваком конкретном случају. Такав разлог је болест странке,
њеног пуномоћника, неодложан посао, неуредно и неблаговремено достављање позива за рочиште (чл. 110). Рочиште се може одложити и
кад сам закон предвиђа одлагање. Пример за то је код преиначења тужбе.
Управљање парницом
Суд одлучује о свим питањима која се тичу управљања поступком
у току припремања главне расправе до рочишта за главну расправу (чл.
275). Управљање поступком поверено је суду, али није дефинисано које
су то парничне радње којима се управља поступком. Ту се ради о одлукама којима се регулише сам ток припремања главне расправе и о овлашћењима која су управљена на прибављање чињеничног материјала за
главну расправу (нпр. достављање поднеска једне стране другој ;судски
рокови , спајање и раздвајање парница, исправљање поднеска, одлагање
рочишта и сл.). На главној расправи то је: извођење доказа (одлуку о извођењу доноси веће), настојање да се изврши концентрација доказа, да
се расправљање усредсреди на утврђивање битних чињеница, да се не
допусти да се расплине у ширину. Суд ће применити и принудне мере
да спречи радње странака које имају за циљ одуговлачење поступка.
Управљање поступком је од нарочитог значаја за постизање
основног правно политичког и правно техничког циља закона. Да ли ће
бити мање или више успешно зависи од тога да ли судија познаје правна правила, да ли је савестан и свестан функције коју обавља.
Репресивне мере због непоштовања
процесне дисциплине
За непоштовање процесне дисциплине у ЗПП су предвиђене репресивне мере. То су новчане казне, осуда на плаћање трошкова парничног поступка и на накнаду причињене штете.
Закон је прописао да ће суд изрећи новчану казну у одређеним
случајевима, дакле обавезао је суд да то учини. За неке случајеве непоштовања процесне дисциплине прописао је могућност, или право суда
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да под одређеним условима изрекне новчану казну до 30.000 дин. физичким лицима, а до 100.000 дин. правним лицима.
У одредбама чл. 104, чл. 181, чл. 183 и чл. 184 Закон је предвидео
изрицање новчане казне до 30.000 дин. Изрицање казне је обавеза суда, а
не могућност.
Суд може казнити физичко или правно лице које не поступи по
наредби суда којом је обавезан, да поднесе исправу која се код њега налази (чл. 235 у вези чл. 234).
Против сведока се могу применити санкције због неоправданог
неодазивања на позив суда, или због ускраћивања сведочења односно давања одговора на поједина питања суда (чл. 247). Циљ санкција је да
наведу сведока да изврши своју грађанску дужност. Чињеница је да је
сведок често незаменљив, па је због тога предвиђена чак и могућност
да буде лишен слободе. Суд није обавезан да изрекне казну сведоку. Да
ли ће то учинити или неће, зависи од оцене суда који увек треба да
има на уму властиту обавезу да, поред осталог, одржава дисциплину у
поступку, да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са
што мање трошкова. Ако се судија одлучи да изрекне казну, препоручљиво је да решење о кажњавању достави сведоку са позивом за наредно
рочиште.
Ако сведок накнадно оправда изостанак, суд је дужан да опозове
решење о кажњавању, а ако накнадно пристане да сведочи суд није дужан да опозове своје решење о кашњавању, али може то да учини. Суд
не сме да допусти да оправдање изостанка које сведок понуди буде про
форма и да се на тај начин изиграва и суд и странака. Сведок треба да
пружи заиста оправдавајуће разлоге за неодазивање на позив суда ради
сведочења, такве да у њих верује и суд, да су уверљиви и прихватљиви и
за друге учеснике у поступку. Зато разлоге које сведок нуди као оправдање треба савесно ценити, на погодан начин проверити и оценити у
светлу осталих чињеница, и тек након тога одлучити о опозиву изречене казне. Одлуку о опозиву казне суд ће по правилу донети на главној
расправи, а решење уписати у записник. Образложење није обавезно,
али је корисно. Суд треба да образложи своју одлуку усмено, у неколико
прикладних реченица. Сведок може бити приведен, може бити и лишен слободе, може бити обавезан да плати трошкове поступка које је
изазвао, а поред тога и обавезан да надокнади штету која је настала
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као последица његовог понашања. Ако сведок и после изречених казни
не мења свој став, суд може одредити рок до кога ће чекати извођење
тог доказа, а по истеку рока спровести расправу без обзира што доказ
није изведен. И суд може променити своју одлуку и одустати од саслушања сведока. Важно је да суд добро процени шта је корисно чинити
а шта не, шта је интерес парнице.
Једина санкција коју суд може да изрекне вештаку који се не одазове позиву на рочиште или одбије без оправданог разлога да вештачи
је новчана казна (чл. 254). То је последица чињенице да је вештак заменљив. Казну и позив за главну расправу вештаку суд може да понови,
али суд може и да одустане од поновног позивања и да одмах одреди
новог вештака. Изречена казна у односу на вештака може се опозвати, као и казна која је изречена сведоку.
Због вређања суда и других учесника у поступку, због ометања рада
или због непридржавања наређењима суда за одржавање реда , могу бити
кажњени новчаном казном: странке, умешачи, тумачи, законски заступници, пуномоћници, сведоци и лица која као слушаоци присуствују расправи
(чл. 319). Суд најпре опомиње лица која вређају или нарушавају ред и ометају рад, да ће у случају поновног недозвољеног понашања бити удаљени
из суднице, или кажњени новчаном казном. Ако се не придржавају упозорења суд ће изрећи једну од могућих санкција. Због ауторитета суда оно
што је запрећено мора се без одлагања и без нових упозорења и спровести.
Поднесак је парнична радња коју предузима странка и други учесници у поступку који се предаје у писаном облику у току припремања главне
расправе и у току главне расправе између рочишта, а који садржи неку
изјаву, предлог и саопштење учесника у поступку. То су захтеви, предлози, саопштења, који се дају суду ван расправе у писаном облику. Иако није
изричито прописано, из самог закона, његових основних одредаба, јасно
произилази да поднесак треба да садржи само оно што је битно за парницу на коју се односи да садржина изјаве, саопштења и предлога буде јасна, а излагање кратко. Понављања и препричавања, савети и упозорења,
поучавања суда и противне странке, анализа судског предмета и поступка, анализа рада судије и суда, коментарисање поступака и предлога друге
стране и слични садржаји поднесака, честа су појава у нашој судској
пракси. Суд је дужан да се упозна са садржином сваког поднеска, а и да
реагује на несавесно предузимање ове парничне радње или злоупотребу
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права која имају странке и други учесници у поступку а то је да се суд
обрате у писаном облику.
Закон изричито налаже суду да казни лице које у поднеску вређа
суд, странке или другог учесника у поступку (чл. 104). Вређање суда постоји када се вређа суд као институција, државни орган, поједини судија, судија поротник, записничар или други службеник запослен у суду. Није предвиђена минимална казна, па је препуштено суду да казну
одмери у зависности од тежине дела, а казна не може бити преко
30.000 дин. Као минимум новчане казне у овом случају требало би узети износ који је предвиђен за кривично дело. Казну изриче парнични
суд, без обзира да ли је увредљив поднесак упућен том суду или вишем
суду.
Новина у ЗПП је посебна глава која се односи на непоштовање
процесне дисциплине (чл. 181 до чл. 185). Садржи одредбе о процесним
казнама. Поред странака, законских заступника и пуномоћника странака, умешача и вештака могуће је казну изрећи и трећем лицу које
омета предузимање парничних радњи ван рочишта. Могуће је казнити
и пуномоћника за пријем писмена и лица која ометају достављање или
отежавају или онемогућавају примену правила о достављању.
Овде је прописана обавеза суда да казни због злоупотребе
процесних овлашћења странку, умешача, законског заступника, пуномоћника и вештака.
Свако ненаменско коришћење процесних овлашћења са циљем да се
поступак одуговлачи и да се непотребно повећавају трошкови поступка
је злоупотреба процесног права. Странка злоупотребљава процесна права
кад их не користи да би постигла заштиту свог субјективног права, односно одбране од неосноване тужбе, већ у сврху развлачења поступка и
шиканирања противне странке. Готово свако процесно право може да се
злоупотреби. Чини се да је код нас у пракси честа појава да се процесна
овлашћења користе ненаменски и несавесно, а да је ретка појава да такво понашање наиђе на реакцију суда. То штети угледу суда, доводи у
сумњу објективност суда, проузрокује судску неефикасност, па је појава
која се не сме дозволити. Суд је дужан да злоупотребу процесних овлашћења онемогући, а то значи да препозна понашање које води злоупотреби и да не дозволи да радња којом се процесно право злоупотребљава постигне сврху. За злоупотребу процесних овлашћења суд је дужан да казни
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странку, умешача, законског заступника, пуномоћника и вештака. Физичком лицу може да изрекне казну до 30.000 дин, а правном лицу до 100.000
дин (чл. 181).
Истом казном суд ће казнити пуномоћника за примање писмена
који не обавести суд о промени адресе (чл. 183) и лица која ометају достављање писмена или списа, као и лица која свесно онемогућавају или
отежавају примену одредаба овог закона о достављању (чл. 184) .
Када суд открије да је предузета радња која има за циљ да се злоупотреби процесно право донеће одлуку да то лице које је такву радњу
предузело плати трошкове који су настали предузимањем те радње,
без обзира на дужност коначног сношења трошкова поступка. Ови
трошкови се издвајају из осталих трошкова парничног поступка и о
њима се може донети одлука у току поступка.
Кривица за настале трошкове и друге околности одређене у закону
могу бити разлог да се једна странка обавеже да другој странци накнади
трошкове без обзира на исход парнице(чл. 151 ст. 1). Ови трошкови нису
били потребни и због тога се они досуђују на терет странке која их је
изазвала својом кривицом или случајем који јој се догодио. Осим странке
и законски заступник странке или пуномоћник странке могу бити обавезани да противној странци накнаде трошкове који су проузроковани њиховом кривицом (чл. 151 ст. 2). Законски заступник или пуномоћник
странке је обавезан да заступање у парници обавља савесно и брижљиво
па из те дужности произилази његова обавеза да противној странци надокнади трошкове које је скривио.
На накнаду трошкова који су скривљени или су резултат несврсисходних радњи и злоупотребе процесних овлашћења могу се поред
странака, њихових законских заступника и пуномоћника, обавезати и
умешачи, сведоци (чл. 247), вештаци (чл. 254), тумачи, пуномоћник за
примање писмена (чл. 183 ст 2), као и лица која ометају достављање
писмена или списа или свесно онемогућавају или отежавају примену
одредаба ЗПП о достављању (чл. 184 ст. 2).
Oви трошкови се могу досудити странкама, њиховим умешачима, сведоцима, вештацима и тумачима.
О накнади парничних трошкова суд никада не решава по
службеној дужности, већ само на захтев странке. Одлуку доноси без
расправљања и извођења доказа. На основу података у спису и по својој
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слободној процени суд ће утврдити да ли су парничне радње биле сврсисходне, потребне и сл. и колико су трошкова проузроковале, а за поједине трошкове потребно је приложити доказе, ако у спису нема података о томе.
Обзиром да је злоупотреба процесних овлашћења у парници противправна, ЗПП је изричито предвидео могућност да странка оствари права на накнаду штете ако јој је штета нанета злоупотребом
процесних овлашћења (чл. 182). Захтев за накнаду штете странка истиче у парници у којој је дошло до злоупотребе права. Тај захтев могу
да истакну и тужилац и тужени у истој парници. О захтеву за накнаду штете одлучује се по правилима материјалног права и по општим правилима парничног поступка. Из разлога целисходности , суд
ће поступак по захтеву за накнаду штете одвојити, примењујући прописе из судског пословника и ЗПП.
По прописима материјалног права сведок је одговоран за штету
коју је странкама проузроковао тиме што је због његовог неодазивања
позиву суда, односно одбијања да сведочи, осујетио или одуговлачио доказивање, а овакав захтев може остварити само у посебној парници.
И вештак може бити одговоран за штету коју је проузроковао странци одуговлачењем поступка, али захтев може остварити у посебној
парници.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Законом о парничном поступку уређују се правила поступка за
пружање правне заштите по којима се поступа и одлучује у решавању
грађанскоправних спорова. У парничном поступку тужилац, тужени
и суд предузимају парничне радње које за непосредну сврху имају заснивање, развој и окончање парнице. Предузимајући парничне радње
странке се руководе свака својим интересима. Парничне радње суда
као неутралног, самосталног и независног државног органа имају за
циљ да пруже закониту, правичну и једнаку правну заштиту странкама у разумном року. То ће се постићи ако учесници поступка поштују
прописана правила, ако поштују процесну дисциплину. Непоштовање
процесне дисциплине има за последицу неефикасан рад суда, а то штети угледу суда, па је непожељна појава коју треба спречити. У ЗПП
постоје довољно ефикасни механизми да се то и постигне.
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Мр Љубица Јеремић,
судија Врховног суда Србије

СПОРНО ПРАВНО ПИТАЊЕ
1. ПОЈАМ И ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
У намери да се оствари циљ предвиђен чл. 6. Европске конвенције о
људским правима и што потпуније поштовање обавезе суђења у разумном
року, предвиђен је поступак за решавање спорног правног питања у Законо о
парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004 /глава 14, чланови 176180).
У питању је улога и деловање суда трећег степена у складу са
Препоруком бр. Р/95/5, глава IV, члан 7, тачка д) Комитета министара Савета Европе, која гласи:
"Државе чланице Савета Европе треба да размотре увођење система где ће трећестепени суд моћи директно да узме у разматрање
одређени предмет, на пример тако што ће му се проследити за решавање о претходном правном питању или путем поступка којим се заобилази другостепени суд. Овакви поступци могу бити погодни за правне ствари које се тичу правних питања у којима је вероватно жалба
трећој инстанци".
Нови ЗПП је уградио обе могућности из цитиране препоруке, прво у форми решавања спорног правног питања где се предмет прослеђује Врховном суду Србије на заузимање правног схватања о спорном
правном питању, и друго у форми директне ревизије у ком поступку се
заобилази (прескаче) другостепени суд (глава 28 ЗПП-а). Битно је нагласити суштинску разлику ова два поступка а која се односи на околност да у првом случају Врховни суд Србије не пресуђује, дакле не доноси одлуку него правно схватање по правилима поступка за усвајање
правних ставова, док у другом случају код директне ревизије суди.
Сагласно теми, задржаћемо се на одредбама ЗПП-а које регулишу спорно правно питање.
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Члан 176. ст. 1. гласи:
"Кад у поступку пред првостепеним судом у већем броју предмета постоји потреба да се заузме став о спорном правном питању које
је од прејудицијелног значаја за одлучивање о предмету поступка пред
првостепеним судовима, првостепени суд ће по службеној дужности
или на предлог странке покренути поступак за решавање спорног
правног питања".
Услови предвиђени цитираном одредбом Закона морају бити кумулативно испуњени а своде се на следеће:
Први услов изражен је у већем броју предмета, други да је питање спорно, трећи да се ради о правном питању и четврти да је питање од значаја за одлучивање пред првостепеним судовима.
1. Већи број предмета је фактичко питање. Дилема се може поставити везано за питање да ли је реч о већем броју предмета и у случају да је поднета једна или неколико тужби али са већим бројем тужилаца. Сматрамо да је одговор позитиван. Дилема је и случају када
се ради о једном предмету или неколико предмета код којих постоји
потенцијална могућност да већи број лица у својству тужилаца покрену поступак зависно од исхода спорног правног питања. Одговор је
позитиван уколико је то у захтеву наглашено и ако се може са већим
степеном вероватности таква могућност предвидети што је фактичко питање.
2. Даље, питање мора бити СПОРНО. Неће бити испуњен овај
услов ако нема дилеме у погледу примене и тумачења материјалног
права обзиром да је у том случају задатак првостепеног суда да суди.
Такође неће бити испуњен овај услов ако је о том питању Врховни суд
Србиће већ заузео правни став.
3. Услов да је спорно питање ПРАВНО а не чињенично и мора
бити од прејудицијелног значаја за одлучивање пред првостепеним судовима. Покренуто питање по квалитету и садржају треба да је од
значај за тумачење и примену права.
Уколико ови услови нису испуњени Врховни суд Србије ће одбити
да заузме став о спорном правном питању (чл. 178. ЗПП-а).
Цитирана међународна конвенција - Европска конвенција о људским правима, Цитирана Препорука Комитета министара Савета
Европе, одредбе главе четрнаест ЗПП-а су основни извори права везано за
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предметни правни институт, међутим навешћемо и Закон о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 63/01, 42/02, 27/03) који у чл. 40. ст. 2. предвиђа
да се седница судског одељења сазива и ако између појединих већа настане
несагласност у примени прописа или ако једно веће одступи од правног
схватања које су прихватила сва већа а у вези чл. 178. ст. 4. ЗПП-а који
прописује да Врховни суд Србије одлучује о захтеву за решавање спорног
правног питања по правилима поступка за усвајање правних ставова. Са
тим у вези правна регулатива садржана је и у подзаконским актима а везано за питање које се обрађује и то у Пословнику о уређењу и раду Врховног суда Србије чл. 17., чл. 18. ст. 2, 3, и 4. и чл. 20. ("Сл. гласник РС", бр.
5/02, 46/02) као и у Судском пословнику чл. 13., 15., и 19. ("Сл. гласник РС",
бр. 65/03).
2. ПОСТУПАК ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ
ПРАВНОГ ПИТАЊА
Поступак се покреће ЗАХТЕВОМ у писменој форми који се подноси
Врховном суду Србије од стране првостепеног суда по службеној дужности или на предлог странке. Суд који је покренуо поступак дужан је да
застане са поступком док се не оконча поступак пред Врховним судом
Србије. Сматрамо да суд није дужан да покрене поступак на предлог
странке ако оцени да нису испуњени услови предвиђени ЗПП-ом чиме се
спречава и евентуална злоупотреба процесних овлашћења кроз одуговлачење поступка. У погледу садржине, захтев мора да садржи, сходно чл.
177. ЗПП-а:
1. кратак приказ утврђеног стања ствари
2. аргументе странака
3. разлоге због којих се суд обраћа са захтевом.
Приказ стања ствари не треба тумачити да чињенично стање
мора бити утврђено јер Врховни суд Србије не пресуђује, а супротно тумачењу значило би да се спорно правно питање може поставити тек након потпуно спроведеног доказног поступка на основу којег се утврђује
чињенично стање што није интенција нити је циљ овог поступка пребацивање одлучивања на Врховни суд Србије. Међутим не може се ићи ни у
другу крајност те поднети захтев одмах након подношења тужбе јер
захтев мора да садржи аргументе странака о спорном правном питању
што упућује да се пре одговора на тужбу захтев не би могао поднети. Из
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формулације текста произилази да захтев мора да садржи аргументе
странака да би суд могао да упути захтев, међутим, странке нису дужне
да доставе аргументе па се намеће закључак да би првостепени суд морао
пре подношења захтева позвати странке да у примереном року доставе
аргументе што је и у њиховој диспозицији. Довољно је да је странкама
дата могућност да изнесу своје аргументе. Аргументе странака у захтеву формулише суд из тужбе и одговора на тужбу те навода странака.
Захтев треба да садржи како је већ наведено разлоге због којих се суд
обраћа са захтевом за решавање спорног питања при чему може али није
дужан да изнесе и сопствено тумачење спорног правног питања.
А) Ток поступка
Кад Врховни суд Србије прими захтев дужан је да реши спорно правно питање у року од 90 дана (чл. 178. ст. 1. ЗПП-а). Врховни суд Србије одлучује у две фазе. Прва фаза обухвата поступак у коме Врховни суд Србије
......ОДБИЈА да заузме став о спорном правном питању ако оно није од значаја за одлучивање у већем броју предмета или одлучује да решава спорно
правно питање. Ако одлучи да решава спорно правно питање одлуку о томе објавиће у Билтену Врховног суда Србије или на други погодан начин,
поставља се питање шта је сврха објављивања одлуке Врховног суда Србије да решава спорно правно питање. Оно има вишеструки циљ. Издвајамо
општи циљ да сви судови застану у свим предметима где се то питање
појављује а уједно и страначки циљ да им се да могућност да и накнадно
доставе своје аргументе. Друга фаза следи у случају када је Врховни суд Србије одлучио да решава спорно правно питање а након што одлуку о томе
објави у којој фази заузима правно схватање по правилима поступка за
усвајање правних ставова. Правно схватање садржи образложење и објављује се у Билтену Врховног суд Србије.
Б) Запажања из праксе
Обзиром на кратко време примене новог ЗПП-а, не може се говорити
о знатној пракси решавања спорног правног питања. Оно што се евидентно може уочити је да је претежан број поднетих захтева упућен Врховном суду Србије решен тако што је одбијен захтев да се заузме став о
спорном правном питању закључивши по спроведеном поступку да нису
испуњени услови прописани законом .. заузимање правног става. Разлози су
околност да о истом питању већ постоји правни став или изражено прав245
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но мишљење кроз одлуке Врховног суда Србије, мали број предмета у којима се спорно правно питање јавља, околност да не постоји спорно правно
питање, да нису у захтеву садржани аргументи странака и разлози због
којих се питање поставља. До краја јуна 2005. године Врховни суд Србије је
у пет случајева одлучио да решава спорно правно питање и заузео правне
ставове о њима.
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Љубица Милутиновић,
судија Врховног суда Србије

МЕДИЈАЦИЈА КАО АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИН
РЕШАВАЊА СПОРОВА МИРНИМ ПУТЕМ
"Обесхрабрите парничење. Убедите суседе да постигну компромис кад год је могуће. Објасните им да је победник на папиру заправо губитник у стварности, имајући у виду све судске трошкове и изгубљено
време" - говорио је Абрахам Линколн 1850. године.
Данас, бројне препоруке Комитета министара Савета Европе
упућене државама чланицама, у циљу побољшања ефикасности правосуђа и остварења судске заштите у разумном року 1 довеле су до уграђивања европских правних стандарда у домаће законе, као и до тражења нових путева за постизање тога циља. 2
Алтернативни начини решавања спорова, доживљавају своју
афирмацију кроз доношење одређених процесних закона који омогућавају решавање спорова мирним путем. 3

1

Члан 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
усвојене у Риму 4.новембра 1950. године
2
Препорука број R (98) 1 Комитета министара државама чланицама о породичној
медијацији Препорука број R (99) 19. Комитета министара државама чланицама
о медијацији у кривичним стварима
Препорука REC (2001) 9 Комитета министара државама чланицама о алтернативама за решавање спорова између органа управе и приватних лица
Препорука REC (2002) 10 Комитета министара државама чланицама о медијацији у грађанским стварима
3
Нови Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 125 од 22.11.2004.
године) у члану 11. промовише посредовање – медијацију као начин мирног решавања спорова, затим Закон о мирном решавању радних спорова, Породични закон
("Службени гласник РС", број 18. од 24.фебруара 2005. године) и слично
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ПОЈАМ МЕДИЈАЦИЈЕ
Медијација је један од алтернативних начина решавања спорова
који омогућава супротстављеним странама да спор реше мирним путем, ван суда, преговорима уз помоћ неутралне особе - медијатора, по
избору самих странака и без доношења судске одлуке - пресуде.
Медијатор помаже странкама да боље разумеју природу проблема, упознају бројне могућности које могу довести до решења њиховог
проблема у целини или делимично, с тим да медијатор странкама не
може наметнути решење.
Медијацијом се афирмише решавање спорова мирним путем
што води усаглашавању и разрешавању људских и пословних односа између странака и смањењу конфликата. Оно је хуманији, флексибилнији јефтинији и неупоредиво бржи поступак од судског.
АФИРМАЦИЈА МЕДИЈАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ПЛАНУ
Комисија европских заједница понудила је Зелени документ о алтернативном решавању спорова у грађанском и привредном праву 4 са
циљем иницирања широких консултација учесника о одређеном броју
правних питања у вези са алтернативним решавањем спорова у грађанском и привредном праву. Циљ Зеленог документа је да најширу јавност упозна са могућностима алтернативног решавања спорова, посебно имајући у виду чињеницу да су многе земље чланице Европске
Уније увеле новине у своје законодавство којим подстичу овакав начин
решавања спорова.
Савет Европе је више пута наглашавао значај алтернативног
решавања спорова, посебно у међународним привредним споровима,
споровима у вези са електронском трговином, споровима потрошача и
слично.
Комисија о међународном трговинском праву Уједињених Нација
(UNCITRAL) израдила је 2002. године модел Закона о трговинској медијацији (мирењу), којим уређује овај облик решавања спорова.

4

Брисел, 19.04.2002. године, број COM (2002) 196
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Алтернативно решавање спорова нуди широки приступ правди,
јер број спорова пред судовима расте, поступци су све дужи и скупљи,
а техничка застарелост законодавства отежава приступ правди.
Организација за европску сарадњу и развој такође афирмише алтернативно решавање спорова, посебно у области електронске трговине. Један број невладиних организација чији рад прати Комисија о
међународном трговинском праву Уједињених Нација, издале су препоруке о алтернативном решавању спорова. То су GBDE (глобални пословни дијалог о електронској трговини), TABD (трансатлантски пословни дијалог) и TACD (трансатлантски потрошачки дијалог).
МЕДИЈАЦИЈА У ПРАКСИ ПОЈЕДИНИХ ЗЕМАЉА
Многе земље Европе и Америке још од половине XX века па надаље упражњавају поступак медијације, а неке од њих су медијацију као
поступак алтернативног начина решавања спорова уредиле законом.
Посебно богато искуство у алтернативном начину решавања спорова
има САД а у Канади је у августу 2000. године започет рад на нацрту
једнообразног Закона о посредовању. У Јапану је у јуну 2001. године
усвојена препорука о увођењу алтернативног решавања спорова од
стране Савета за реформу правног система, а различити модалитети
алтернативног решавања спорова постоје у Белгији, Француској,
Шпанији, Италији, Шведској, Енглеској, Велсу, Немачкој, Грчкој и
другим земљама.
Неке од напред набројаних земаља у своје законодавство су унеле
одредбе о обавезном прибегавању алтернативном решавању спорова
пре изласка пред суд, а друге су алтернативно решавање спорова предвиделе као факултативно - опционо. Данас се у Америци мање од 10%
започетих спорова окончава у суду 5 .
Сви закони у Америци који регулишу медијацију као алтернативни начин решавања спорова предвиђају високе професионалне и моралне стандарде понашања медијатора, укључујући највиши степен личног интегритета, непристрасности и стручности. Напорима за регулисање понашања медијатора 1992. године у Америци су се придружи5

Bruce A. Blitman, Mediation in Florida: Newly Emerging CASE Lav, Florida, Bar
Journal, Oktobar 1996. godine, strana 44
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ли и Америчко арбитражно удружење (American Arbitracion Association), Америчка адвокатска комора (American Bar Association) и Удружење професионалаца у решавању спорова (Society of Professionals in
Dispute Resolution). Резултат њиховог двогодишњег рада је био доношење Модела страндарда за понашање медијатора, с циљем промовисања интегритета и непристрасности медијатора и спречавања конфликта интереса.
Пилот програми медијације спроведени у неколико америчких држава довели су до усвајања препорука за правну регулативу медијације
према којима је потребно: обезбедити гаранције поверљивости поступка; установити етичка правила за понашање медијатора; предвидети
строга правила за акредитацију медијатора; нагласити да је улога медијатора да олакша странкама да дођу до споразума, а не да их присили да
се споразумевају.
Квебечки Апелациони суд је 1998. године увео Прилог програм службе
мирења при Апелационом суду, чиме су судски правосудни систем и помиритељски начин решавања спорова интегрисани у један јединствен систем6 .
Алтернативни начини решавања спорова у оквиру државних
правосудних система не значе губитак легитимности правосудних
установа, већ њихову демократску обнову и афирмацију решавања спорова мирним путем у вансудској процедури.
ИСКУСТВО ТРГОВИНСКОГ СУДА У ЛОНДОНУ
Посебно значајно искуство у решавању привредних спорова је искуство Трговинског суда у Лондону. Према показатељима тога суда од
17.000 парница годишње које тај суд има, 12.000 парница се заврши поравнањем пре него што започне суђење, што значи да се 1/3 парница
завршава пред судом. Успех медијације се мери процентом од 50% а некада је то и 60 или 70%. На тај начин уштеди се 250 судећих дана.
У поступку пред Трговинским судом у Лондону у медијацији се
примењују правила грађанског законика, а странке бирају медијацију
као начин решавања свога спора или пре покретања парнице или у то6

Louise Otis, La justice conciliationn elle: L’ envers du lent droit, Ethique publikque,
Revue international D’ ethique societale etgouvernementale, Novembar 2001.
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ку парнице. Уколико су странке већ у спору, оне предлажу да се са парницом застане док не покушају да реше спор било којим алтернативним начином решавања спорова. Ако се договоре да покушају да реше
спор путем медијације, такав предлог ће изнети суду и суд ће га прихватити. Медијатори су овлашћена лица из круга четири професионалне асоцијације које их и предлажу. Медијација се обавља у згради
суда ван радног времена али не у судницама, већ у другим просторијама
суда. Медијатори са странкама воде прво одвојене, потом заједничке
разговоре. Судије нису медијатори, али су они лица која охрабрују
странке да уђу у поступак медијације, док поступак медијације спроводе професионални медијатори. Медијација се завршава четири до
шест недеља од подношења захтева за медијацију. Медијатор сачињава записник о томе и предаје га суду. Суд врши званичну судску оверу
постигнутог поравнања медијацијом.
Изложени модел трговинске медијације пред Трговинским судом у
Лондону, постао је у Енглеској узор и за друге судове, с тим да сваки суд има
свога менаџера који се стара да се ове процедуре спроведу. Судови не врше
контролу медијације док је она у току, већ се старају само да буде кратка,
ефикасна и да се што пре заврши. Чињеница што се медијација обавља у
просторијама суда, не значи контролу медијације у смислу процедуре која
се примењује.
У Лондону постоје четири професионалне организације које именују медијаторе. То су CEDR 7 , Организација за мирење, Центар за процедуру решавања спорова и Академија експерата. Академија експерата
усвојила је и кодекс понашања медијатора. У Енглеској је у припреми и
кодекс за вештаке који ће регулисати судска вештачења у целој европској заједници, као и сличан кодекс за медијаторе. Медијатори пре него што постану акредитовани медијатори иду на едукацију која траје
шест недеља, а потом након успешно положених испита добијају сертификате који им омогућавају да спроводе медијацију у пракси.
7

Центар за ефикасно решавање спорова – непрофитна организација која се бави
социјалним радом и промоцијом алтернативног решавања спорова. Она врши
обуку адвоката за процес медијације и бави се грађанско-правним и привредним
споровима. Центар има 600 до 700 акредитованих медијатора који су правници,
адвокати, банкари, инжењери и слично. У оквиру тог центра постоји одељење
које се бави едукацијом медијатора.
251

Огледи

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Закон о парничном поступку уважавајући препоруке Комитета
министара Савета Европе о потреби увођења медијације као начина
решавања спорова мирним путем у грађанским стварима, уводи медијацију као основно начело дефинишући је у одредби члана 11. ЗПП 8 .
Одредбе члана 327, 328. и 329. ЗПП у основним цртама регулишу
када ће странке бити упућене на поступак медијације, шта ће бити
са текућом парницом, начин избора медијатора и одређивања медијатора у конкретном предмету, заступање странака у поступку медијације и карактер одлука донетих у том поступку.
Закон о парничном поступку не дозвољава да парница траје дуго
због упућивања на медијацију, већ оставља парничном суду рок од 30
дана, као време потребно за застој текуће парнице и налаже наставак парничног поступка по протеку тог рока, уколико спор није окончан путем посредовања 9 . Посебно ваља нагласити да судија који поступа као медијатор у поступку медијације, никако не може бити и
судија у истој парници. Према одредби члана 66. став 1. тачка 6. ЗПП
судија не може вршити судијску дужност (искључење) ако је у истом
предмету суделовао у поступку посредовања (медијацији). Одлука донета у поступку медијације (споразум странака) по својој правној природи је вансудско поравнање. Само, ако га судија медијатор достави суду ради закључења судског поравнања, оно постаје судско поравнање.
Из чињенице да је у поступку медијације судија био медијатор (могуће
је да то буде и адвокат или стручњак друге врсте) 10 не произилази
овлашћење судије као медијатора да прима на записник постигнуто
вансудско поравнање, да би добило снагу судског поравнања тј. правоснажне судске одлуке. То може учинити само судија у текућој парници из које је медијација проистекла. Из истих разлога, у поступку медијације се не може доносити ни једна врста судске одлуке (нпр. пресуда на основу признања, пресуда због пропуштања, пресуда на основу од8

Странке и суд ће настојати пре и у току поступка да се грађанскоправни спорови решавају посредовањем (медијацијом) или на други миран начин.
9
Члан 328. став 4. ЗПП
10
Члан 327. став 2. ЗПП
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рицања и томе слично). Свака одлука која је пресуда или решење којим
се окончава судски поступак, резервисана је за суд, јер је медијација алтернатива и допуна судском поступку, а не замена за судски поступак.
Ако се у року од 30 дана не оконча поступак медијације, а странке би желеле да наставе са споразумевањем, то није сметња да се поступак медијације настави, али парница из које је дошло до посредовања - медијације, неће бити даље у застоју. Она ће се наставити, а ако
странке постигну споразум пре него што је окончана текућа парница,
парнични суд и даље може примити на записник постигнуто поравнање. У случају да странке у поступку посредовања закључе вансудско поравнање, али не желе да га изнесу пред судију ради примања на записник као судског, парница ће се наставити а вансудско поравнање из
поступка медијације биће цењено као сваки други уговор којим су
странке преузеле одређена права и обавезе. Тада ће се судски поступак
довршити било којом од судских одлука, која одговара конкретној
спорној ситуацији.
ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ - МЕДИЈАЦИЈИ
Наша земља донела је Закон о посредовању - медијацији 11 који на
општи начин регулише поступак посредовања - медијације. За разлику
о Закона о парничном поступку 12 . Овај закон регулише правила поступка посредовања - медијације у спорним односима, тачно набројаним у члану 1. цитираног закона и то независно од тога да ли се посредовање обавља пре или после покретања поступка за решавање спорног односа, са или без упута суда или другог органа.
Назив овог закона компатибилан је називу исте процедуре из Закона о парничном поступку, иако се често као синоними појављују и
речи мирење, концилијација и сл. Од бивших југословенских република
Хрватска је 2003. године донела Закон о мирењу 13 , што је учинила и

11

"Службени гласник РС", број 18/2005
"Службени гласник РС", број 125 од 15.новембра 2004. године – ступио на снагу 23.02.2005.год.
13
Објављен у "Народним новинама" број 163/2003
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Босна и Херцеговина доносећи Закон о поступку медијације 14 , а Словенија у пракси спроводи Пилот програм медијације, иако још није донела закон.
Закон садржи седам поглавља. Првим поглављем регулисане су
основне одредбе: подручје примене и појам посредовања. Други одељак садржи начела поступка: добровољност, једнакост и равноправност страна, приватност поступка, поверљивост и хитност. Трећи одељак регулише поступак посредовања од покретања поступка, преко спровођења поступка до окончања поступка и застарелост и преклузију. Четврти одељак регулише посредовање после покретања парничног поступка од упућивања на посредовање, преко трајања поступка до поступка посредовања по жалби и наставка поступка по жалби укључујући споразум страна. Пети одељак регулише појам посредника укључујући опште одредбе,
списак посредника, услове за обављање посредовања, одређивање посредника у предмету, искључење посредника, изузеће посредника, сходну примену других закона, дужност посредника, права посредника и одговорност посредника. Шести одељак регулише питање трошкова поступка
посредовања од споразума о трошковима преко предујмљивања трошкова
до коначног сношења трошкова. Седми одељак садржи прелазне и завршне одредбе остављајући министру надлежном за послове правосуђа рок
од 90 дана од дана ступања на снагу закона да донесе подзаконска акта за
спровођење закона.
Закон о посредовању садржи свега 32 члана и оквирно дефинише
области у којима је посредовање могуће, дефинишући појам посредовања као сваки поступак, без обзира на његов назив у којем стране желе
да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника - медијатора који странама помажу да постигну споразум. 15 Заснован је на начелима добровољности (члан 3) једнакости и
равноправности страна и неутралности медијатора (члан 4), приватности поступка (члан 5), поверљивости (члан 6) и хитности (члан 7)
Закона о посредовању. Стране су слободне да овај поступак покрену
пре и у току судског поступка, тј. независно од њега или да из њега
изађу на одређено време, као и да се врате у судски поступак без ика-

14
15

"Службени гласник БИХ", број 37/2004
Члан 2. Закона о посредовању
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кве штете за своја права и интересе, ако посредовање није успело или
га стране више не желе.
Посредовање проводи један или више посредника, по договору
страна, јер стране саме бирају посреднике и правила поступка. Стране су слободне да траже одвојени састанак са посредником, као и заједничке састанке и да својим изјавама воље овлашћују посредника
шта и колико може пренети другој страни од информација и ставова
које је од њих добио.
Поступак се окончава: споразумом страна; одлуком посредника о
обустављању поступка кад се за то стекну услови или изјавом страна о
одустајању од даљег поступка. У поступку посредовања стране могу износити све детаље спора, а изјаве, информације, предлози дати у току
посредовања у циљу измирења и решавања спорног односа, не могу се користити у парничном, арбитражном или другом поступку, нити саопштавати на други начин. Повреда тајности поступка повлачи обавезу
накнаде штете која би из тога проистекла као и друге импликације повреде тајности поступка.
ОДНОС ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ И ЗПП
Док Закон о парничном поступку садржи основно начело по коме
суд одлучује по тужбеном захтеву по правилу на основу усменог, непосредног и јавног расправљања, а јавност је искључена само у случају
предвиђеним законом 16 дотле Закон о посредовању гарантује приватност, предвиђајући да је у поступку посредовања јавност искључена 17 .
Јавност на суђењу не значи само присуство публике у судници, већ и
могућност разгледања и преписивања списа. Свега овога у поступку посредовања нема. Јасно је да приватност и поверљивост овог поступка,
уз његову флексибилност, представљају гарантије да ће странке бити
заштићене од често непотребног уплитања јавности што у неким врстама спорних међуљудских односа има веома велики значај.
За разлику од Закона о парничном поступку који медијацију предвиђа као процедуру у току трајања парничног поступка, одредбе овог
закона ће се примењивати независно од тога да ли се посредовање оба16
17

Члан 4. Закона о парничном поступку.
Члан 5. Закона о посредовању.
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вља пре или после покретања поступка за решавање спорног односа, са
или без упута суда или другог органа (члан 1. став 2. Закона о посредовању - медијацији). Правна питања је могуће решити само у судском
поступку. Медијација је допуна судском поступку, а не и његова замена.
Међутим, ако се у поступку посредовања не постигне споразум
због несагласности странака о правним питањима, странке могу постићи писмену сагласност о чињеничним питањима која их обавезују
у даљем току поступка, ако је сагласност оверио посредник или други
овлашћени орган и ако су се странке одрекле тајности података из те
сагласности 18 . Ова могућност је веома значајна, јер поступак посредовања задржава текући поступак за извесно време па уколико и не дође
до дефинитивног решења спорног односа, писмена сагласност о чињеничним питањима може представљати значајно растерећење суда у
утврђивању чињеничне грађе. Наравно, све ово уз апсолутно поштовање тајности поступка посредовања, због чега се та чињенична питања могу користити само ако их је оверио посредник или други овлашћени орган уз претходно одрицање странака од тајности података
из те сагласности.
ПРЕДНОСТИ МЕДИЈАЦИЈЕ
Уколико је могуће, посредовање је најбоље користити пре настанка спора или покретања било каквог судског или другог поступка.
Уколико је судски или други поступак већ почео, посредовање и даље
остаје као могућност решавања спорног односа, уз смањење трошкова
и спречавање настајања накнадних спорова. Посредовање је могуће чак
и у жалбеном поступку (члан 14. овог закона).
Кроз поступак медијације који је потпуно неформалан, стране воде
преговоре на бази интереса, а не на бази права. Медијатор и странке се
договарају о распореду рада и дужине трајања поступка медијације, правилима поступка, групи докумената које ће користити за решење спорног случаја, што доприноси смањењу тензија, превазилажењу сукоба и
обнове пријатељства и међусобне пословне и друге сарадње. У поступку
медијације ни једна странка не губи, обе добијају, јер нико није искључиво
победио, нити је било коме наметнута обавеза коју и сам није желео. Наравно, у поступку медијације који проистиче из парничног поступка, су18

Члан 16. Закона о посредовању
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дија има веома деликатан задатак, да оцени који је најпогоднији тренутак за упућивање странака на поступак посредовања, као и у којим предметима је то целисходно учинити. Судија не сме да дозволи да се посредовање претвори у начин пролонгирања поступка, а без озбиљне намере
да се поступак оконча мирним путем. Судија мора да зна да ако странке
желе да судски реше спорно правно питање, поступак посредовања није
одговарајући, јер то може учинити само суд у судском поступку и кроз
судску одлуку. Али, ако је спорна висина тужбеног захтева, удео у стицању имовине, регулисање одређених имовинских односа и томе слично ако
се ради о поверљивој врсти спорова где је јавност по закону или из других
разлога искључена, судија правилном проценом ситуације може подстаћи странке да свој спор реше на обострано задовољавајући начин - медијацијом. Понекад и сама странка каже да неке околности не жели да износи јавно, што уз добру вољу друге странке може бити и те како битан
моменат да се судија определи на упућивање странака у поступак мирног
решавања спора - медијацијом. Трговински спорови, брачна тековина, издржавања, спорови из уговора о грађењу, накнаде штете, радни спорови19 , спорови из односа родитеља и деце, из ортачких односа и уопште
спорови из стицања у разним врстама ортачких и других заједница, су често погодни за решавање у овој процедури. Чак и спорови у којима учествује већи број лица, ако та лица везује одређена породична или друга заједница, могу се решавати путем медијације. Посредник има законску
обавезу да посредовање води без одуговлачења, помажући странама у спору да схвате свој положај и интересе, открију своје циљеве и приоритете
и дођу до заједничког решења.
Накнаде штета због лекарске грешке, из осигурања, из деликтне радње, чине огромни број спорова, чијим решавањем у поступку медијације, наше правосуђе би било растерећено бројних предмета, странке би биле поштеђене великих издатака за трошкове поступка и вештачење а сви скупа бисмо били задовољнији. Не треба потцењивати искуство развијених
земаља које су кроз разне облике служби за поравнање и комисија за вештачење при лекарским коморама или при осигуравајућим заводима или у оквиру посебних колективних органа за решавање спорова, постигле запажене
резултате. Посебно, ако имамо у виду да се ради о земљама као што су Немачка, Швајцарска, Холандија, Америка, Француска, и томе слично. За19

У делу у коме нису обухваћени Законом о мирном решавању радних спорова
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штита пацијената, заштита потрошача, заштита оболелих од сиде, и
многе друге врсте спорова, првенствено се решавају у оквиру органа који су
алтернатива судском, а тек потом и када не постигну одговарајући споразум, излаз траже у редовном парничном поступку.
Да алтернативно решавање спорова - мирним путем код нас није
тренутна и пролазна појава, говори обилна законодавна активност где
мноштво закона који су у овом раду набројани или искључиво или у неким
својим сегментима регулише решавање спорова мирним путем. Поред
тога, надлежна министарства предузела су одговарајуће мере да се оформе органи који ће се овом проблематиком бавити, па је тако основана
Агенција за мирно решавање радних спорова, а министар правде је донео
спроводбене Правилнике о начину вођења списка посредника и програму
обуке за посредника у складу са овлашћењима и обавезама из члана 19.
став 4. и 20. став 4. Закона о посредовању - медијацији, који подзаконски
акти су објављени у "Службеном гласнику Републике Србије", број 44 од
27. маја 2005. године. Ваља напоменути, да је у току оснивање Центра за
медијацију који ће омогућити провођење медијације и у фази пре покретања судског или другог одговарајућег поступка, и постепено све веће измештање решавања ових спорова из окриља суда, где су за сада ти поступци уведени као судски анексирани.
ЗАКЉУЧАК
Алтернативни начини решавања спорова добијају пуну афирмацију у целом свету, јер постоје спорови који због своје природе нису најпогоднији за решавање у судском поступку. Са друге стране преоптерећеност судова, и бројност предмета који чекају и дужи низ година
на решавање, упућују на потребу да се изађе из судске процедуре и потражи бржи, јефтинији и поверљивији поступак ради њиховог решавања.
Судски поступак је по правилу усмени, непосредни, јавни, поступак који се окончава доношењем судске одлуке - која решење спорног
односа налази у строгој примени закона.
Поступак медијације као алтернативни начин решавања спорова омогућава странкама сусретање њихових интереса, који никако не
могу бити у супротности са јавним поретком, принудним прописима
и добрим обичајима, али могу бити засновани на узајамним попушта258
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њима и усаглашавањима у циљу бржег решења спорног односа и задовољавања обостраних интереса, уз мање трошкова и губитка у времену.
Начело приватности поступка медијације омогућава да се подаци и
информације изнети у току поступка медијације сачувају од јавности и
спречи њихова употреба у евентуалној парници и другом одговарајућем поступку.
Недостатак чврстих правила процедуре, (флексибилност медијације) омогућава странама да у истом поступку реше више спорних
правних односа уз мање формалну процедуру, или уз њено одсуство и
очување добрих људских и пословних односа.
Зато поступак медијације наилази и на одобравање код нас, а у
времену које нам предстоји верујем да ће доживети пуну афирмацију.
Председници судова треба да предузму прве кораке на доношењу
одлуке о установљавању посебног одељења медијације, уведу посебне
уписнике, са предузетим мерама упознају све судије, изврше одабир потенцијалних медијатора из редова судија, адвоката и других стручњака, организују едукативне семинаре, прибаве стручну литературу, одштампају брошуре и на други начин упознају јавност са могућношћу
коришћења ове вансудске процедуре.
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Снежана Андрејевић,
судија Врховног суда Србије

ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ - РАСПРАВА
ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ СУДОМ
Странке имају право на закониту, једнаку и правичну заштиту својих права
Странка има право да суд одлучи о њеним захтевима и предлозима у разумном року 1
Начела грађанског поступка за унапређење остваривања правде
из Препоруке бр. Р (84) 5 Комитета министара земљама чланицама
Савета Европе 2 прокламују да:
- поступак по редовном току ствари не би требало да траје дуже од два
рочишта, од којих прво може да буде припремног карактера, а друго да
служи прикупљању доказа, изношењу аргумената странака и, ако је могуће, доношењу пресуде. Суд треба да обезбеди да се на време предузму
сви кораци потребни за друго рочиште и, у начелу, не треба дозволити
никакво одлагање, осим у случају појаве нових чињеница или у другим
ванредним и важним околностима;
- тужбени захтеви странака, њихова одбрана и, у начелу, њихови
докази, треба да се представе у најранијој фази поступка, осим у
случајевима где закон налаже другачије;
1

Чл. 2 став 1 и 10 став 1 Закона о парничном поступку (објављен 22. новембра
2004. године у Службеном гласнику Републике Србије 125/2004, а ступио је на
снагу по протеку три месеца од дана објављивања – 23. фебруара 2005. године)
2
Збирка одабраних Препорука Савета Европе – Канцеларија у Београду, Београд
2004, стр. 52, 54
Према члану 30 став 1 тачка 5 Пословника Владе Републике Србије (Службени гласник Републике Србије С 6/2002, 12/2002, 41/2002, 99/2003, 113/2004) у припреми
нацрта закона, другог прописа и општег акта и предлога акта који доноси Влада, обрађивач, између осталих, обавезно прибавља и мишљење Канцеларије за придруживање Европској унији - кад је у питању усклађивање са прописима Европске уније.
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- у жалбеном поступку суд не треба да прихвати нове чињенице које
нису биле изнете у првом степену осим ако: ове нису биле познате за
време првостепеног поступка; лице које их износи није било странка
у првостепеном поступку; постоји посебан разлог за њихово прихватање;
- треба предузети мере за спречавање злоупотребе правних лекова.
У начелу, спорна питања у предмету треба дефинисати у првом
степену. Сви могући захтеви, чињенице и докази треба да се поднесу
првостепеном суду, а у циљу омогућавања странкама да процене да ли
да користе право на жалбу, као и у циљу смањења броја жалбених поступака, првостепени суд треба обавезати законом да даје јасна и исцрпна образложења својих одлука на лако разумљивом језику. Увођење
нових захтева, чињеница или доказа у другостепени поступак треба
ограничити, осим у случају настанка нових околности или других разлога који су изричито прописани законом и расправу ограничити на
образложене наводе жалбе 3 .
Имплементација ових начела, која је у функцији спречавања злоупотребе процесних овлашћења (у циљу одуговлачења поступка) и ефикаснијег вођења поступка, који треба да се оконча у разумном року 4 , и
3

Препорука бр. Р (95) 5 Комитета министара земљама чланицама Савета Европе о увођењу и унапређивању жалбених поступака у грађанским и привредним предметима,
Збирка одабраних Препорука Савета Европе – Канцеларија у Београду, Београд 2004,
стр. 60, 61, 62
4
Члан 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију за заштиту људских
права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и
основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у
Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за
заштиту људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима,
који је донела Скупштина Србије и Црне Горе (Закон о ратификацији ове Конвенције
објављен је у Службеном листу Србије и Црне Горе – Међународни уговори 9/2003
"Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном
року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. .."
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конкретизација ових начела извршена је и делимичним реформисањем
жалбене процедуре у новом Закону о парничном поступку (ЗПП).
Право на жалбу 5 - против пресуде првостепеног суда, као уставно право, није ограничено општим нормама овoг закона, а против решења - ограничено је само у случајевима прописаним законом.
И даље, странка може повући изјављену жалбу до доношења одлуке другостепеног суда, али не може опозвати изјаву о одрицању од
права на правни лек нити може опозвати изјаву о повлачењу жалбе.
Садржина жалбе (чл. 358 - 360) - остала је, у погледу прописаних
елемената иста. Кад се не може утврдити која се пресуда побија или
кад није потписана (непотпуна жалба), суд ће решењем наложити
жалиоцу да жалбу допуни или је исправи - поднеском, под условима из
члана 103 Закона о парничном поступку 6 , али жалилац то више не
5

6

Члан 355 Закона о парничном поступку Странке могу изјавити жалбу против пресуде донете у првом степену у року од 15 дана од дана достављања
преписа пресуде, ако у овом закону није одређен други рок. У меничним и чековним споровима овај рок износи осам дана.
Благовремено изјављена жалба спречава да пресуда постане правноснажна
у делу који се побија жалбом.
О жалби против пресуде одлучује другостепени суд.
Члан 357 Закона о парничном поступку
Жалба мора да садржи:
1) означење пресуде против које се изјављује жалба;
2) изјаву да се пресуда побија у целини или у одређеном делу;
3) разлог жалбе;
4) потпис подносиоца жалбе
Члан 358 Закона о парничном поступку
Ако се на основу података из жалбе не може утврдити која се пресуда побија или ако жалба није потписана (непотпуна жалба), првостепени суд
ће решењем, против кога није дозвољена жалба, позвати жалиоца да у одређеном року допуни или исправи жалбу поднеском под условима предвиђеним одредбама члана 103. овог закона.
Ако жалилац у одређеном року не поступи по налогу суда, суд ће решењем
одбацити жалбу као непотпуну.
Ако жалба по свом садржају има других недостатака, првостепени суд ће жалбу доставити другостепеном суду не позивајући жалиоца да је допуни, односно исправи.
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може учинити на записник код суда. Санкција за непоступање по налогу суда је и даље: одбачај жалбе. Остале недостатке жалбе суд не
отклања.
Ако је поднесак жалбе упућен телеграфским путем, сматраће се
да је дат у року само ако уредан поднесак накнадно буде предат суду
или буде упућен суду препорученом пошиљком у року од три дана од дана предаје телеграма пошти (члан 107 став 3). Ако поднеска нема, нема ни благовремене ни уредне жалбе.
Приговори - које жалилац може употребити у првостепеном поступку, као што је приговор застарелости, компензациони приговор
или приговор ради пребијања се у жалби не могу истицати. Приговор
застарелости и компензациони приговор су материјалноправни (перемпторни) приговори, који се односе на околност да је у време подношења тужбе потраживање већ било престало. Истицање противтражбине ради пребијања (као захтева за пресуду) врши се - приговором ради пребијања или противтужбом, када се истиче да узајамна
потраживања постоје и да њихово пребијање треба извршити пресудом.
У жалби се, у смислу члана 359 Закона о парничном поступку,
могу износити и нове чињенице и предлагати нови докази, али ће то бити релевантно само ако жалилац учини вероватним да их без своје
кривице није могао изнети, односно предложити до закључења главне
расправе. Жалилац који није учинио вероватним да је из оправданих
разлога пропустио да у првостепеном поступку положи износ потребан за подмирење трошкова поводом извођења предложеног доказа
(члан 148. став 4) не може у жалби предложити да се тај доказ изведе, а ако су услед изношења нових чињеница и предлагања нових доказа, настали трошкови у поступку поводом жалбе, ове ће трошкове независно од исхода спора накнадити онај жалилац који их је предложио.
Првостепена пресуда се и даље може побијати из сва три разлога, изузев пресуде због пропуштања која се не може побијати због погрешно и непотпино утврђеног чињеничног стања. Разлози побијања
пресуде на основу признања и на основу одрицања остали су исти.
Када су у питању битне повреде разлози који се односе на:
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- састав суда и судије спојене су у једну тачку и допуњене у
складу са институтима искључења и изузећа судије;
- изостављена је из списка апсолутно битних повреда погрешна
одлука о месној надлежности: ако је суд неправилно одлучио да је месно надлежан и ту одлуку унео у изреку, а странка се због тога жали
(зато је формулисан адекватно овој новини и члан 291 став 3 кад је у
питању одлука о приговору месне ненадлежности);
- право на употребу језика - заштићено је и даље апсолутно
битном повредом на коју жалилац мора указати али је сада одређено
као право странке да у поступку слободно употребљава свој језик и писмо. Ово право се према тзв. Малој Повељи 7 реализује под условима
прописаним овим конституционалним актом и законом;
- када су у питању битне повреде која се односи на својство
странке и заступање оне се сада морају односити на странку која се
жали;
Погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање и погрешна примена
материјалног права - остали су исто дефинисани, али је суштина разлога
кад је у питању чињенично стање измењена због ограничења у погледу новота у другостепеном поступку, терета доказивања и начина прикупљања чињеничне грађе, која је од значаја за одлуку о захтевима странака.
Наиме, треба имати у виду да је у новом Закону о парничном поступку "формулисан принцип утврђивања истине, уместо ранијег начела тзв. материјалне истине по коме је суд био дужан да потпуно и
истинито утврди спорне чињенице. Ово начело је у пракси из низа различитих разлога, а пре свега због поступања и праксе инстанционих
судова, било погрешно интерпретирано јер се сматрало да је суд дужан да у свакој прилици, по сваку цену, утврди објективну стварност" 8 .
Правила о терету доказивања и начину прикупљања чињеничне
9
грађе одређују да је:
7
8

Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама државне заједнице
Србија и Црна Гора (Службени лист Србије и Црне Горе 6/2003)

Др Гордана Станковић и Др Невена Петрушић, Новине у грађанском процесном праву, Удружење за грађанско процесно и арбитражно право, Ниш 2005,
стана 22
9
Чл. 7, 222, 223 и 229 Закона о парничном поступку
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- свака странка дужна да изнесе све чињенице и предложи доказе
којима се утврђују чињенице на којима заснива свој захтев или којим оспорава наводе и доказе противне стране. Зато странка која тврди да има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или
остваривање тог права, а странка која оспорава постојање неког права,
сноси терет доказивања чињенице која је спречила настанак или остваривање тог права или услед које је право престало да постоји, ако законом
није друкчије одређено.
Доказивање обухвата све чињенице које су важне за доношење одлуке, а суд одлучује које ће доказе извести ради утврђивања битних чињеница.
Суд је овлашћен да утврди и чињенице које странке нису изнеле и
изведе доказе које странке нису предложиле ако из резултата расправљања и доказивања произлази да странке располажу захтевима којима не
могу располагати (члан 3. став 3) или кад је то посебним прописима
предвиђено.
Не доказују се чињенице које је странка признала пред судом у
току парнице. Суд може одлучити да се доказују и признате чињенице
ако сматра да странка њиховим признањем иде за тим да располаже
захтевом којим не може располагати (члан 3. став 3).
Суд ће се постављањем питања и на други целисходан начин старати да се у току расправе изнесу све битне чињенице, да се допуне непотпуни наводи странака о важним чињеницама, да се означе или допуне доказна средства која се односе на наводе странака, и уопште, да се
пруже сва разјашњења потребна да би се утврдило чињенично стање важно за одлуку.
Радње које по пријему жалбе предузима првостепени суд - остале су
исте, али су за неке од њих сада прописани рокови, у складу са Препоруком
Комитета министара земљама чланицама Савета Европе Р (95) 5 члан 6
тачка ф, па је тако првостепени суд дужан да по пријему одговора на жалбу
или истеку рока за одговор на жалбу, спис достави другостепеном суду у року од 8 дана.
Новина је и да неблаговремено поднесен одговор на жалбу другостепени суд неће разматрати.
Судија известилац - у складу са нешто измењеном улогом другостепеног суда, припрема извештај већу ради разматрања предмета по
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жалби, а и даље је овлашћен да од првостепеног суда захтева достављање извештаја о повредама поступка или спровођење извиђаја.
Одредбе о одређивању судије известиоца од стране председника
жалбеног већа из ранијег ЗПП су изостављене у редакцији новог закона, јер су супротне опште прихваћеним начелима гарантија судске независности и праву на природног судију у смислу члана 21 Закона о судијама.
Правило је да другостепени суд одлучује о жалби без расправе - али
кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази и даље је овлашћен да закаже усмену расправу пред другостепеним судом, оцени их и донесе одлуку о жалби.
Обавезно заказивање расправе пред другостепеним судом - важи за
случајеве прописане чланом 369 став 3 ЗПП 10: када је у истој парници
првостепена пресуда већ једанпут била укинута по одредбама новог ЗППа; ако је побијана пресуда сада заснована на погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању или су у поступку пред првостепеним судом
учињене битне повреде одредаба парничног поступка. Тада другостепени
суд одлучује о жалби и о захтевима странака. На тај начин ограничено је
вишеструко укидање одлука о захтевима странака у истој парници која
тече између истих странака о истом захтеву у погледу кога је ранија одлука била укинута.
Другостепени суд, према општем пропису из члана 369 став 2
ЗПП, није овлашћен да заказује расправу ради извођења доказа који нису били изведени у првостепеном поступку, јер би то било супротно

10

Члан 369.
Другостепени суд одлучује о жалби, по правилу, без расправе.
Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени
докази, заказаће расправу пред другостепеним судом.
Другостепени суд ће заказати расправу и одлучити о жалби и захтевима странака кад је у истој парници првостепена пресуда већ једанпут била укинута по
одредбама овог закона, а побијана пресуда се заснива на погрешно и непотпуном утврђеном чињеничном стању или су у поступку пред првостепеним судом учињене битне повреде одредаба парничног поступка.
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новопрокламованом начелу временског ограничења изношења процесног материјала, а такво овлашћење није имао ни раније.
Ова забрана не важи за новоте из члана 359 став 1 ЗПП: нове чињенице и нове доказе за које је жалилац учинио вероватним да их без своје
кривице није могао изнети, односно предложити до закључења главне
расправе пред првостепеним судом.
Другостепени суд сам или преко првостепеног суда спроводи извиђај
ради провере истинитости навода жалиоца: да није кривица жалиоца због
пропуштања да изнесе чињенице и предложи доказе до закључења главне
расправе (што не важи и за неоправдано пропуштање полагања износа потребног за подмирење трошкова поводом извођења предложеног доказа члан 148 став 4).
Кад се извиђајем утврди истинитост навода жалиоца или кад то
произилази из садржине жалбе и предложених нових доказа приложених
уз жалбу, само се ти нови докази могу извести на расправи пред другостепеним судом, јер према члану 370 став 5 ЗПП странке могу износити
нове чињенице и предлагати нове доказе из жалбе само у смислу члана
359 став 1 ЗПП.
Расправа пред другостепеним судом 11 је усмена, на њу се позивају странке, односно њихови законски заступници или пуномоћници,
као и они сведоци и вештаци за које другостепени суд одлучи да се саслушају.
11

Члан 370.
На расправу се позивају странке, односно њихови законски заступници или
пуномоћници, као и они сведоци и вештаци за које суд одлучи да се саслушају.
Ако са расправе изостане једна или обе странке суд ће одлучити о жалби и донети одлуку узимајући у обзир нарочито оно што је изнето у жалби и у одговору на
жалбу.
Расправа пред другостепеним судом почиње извештајем известиоца, који
излаже стање ствари не дајући своје мишљење о основаности жалбе.
После тога прочитаће се пресуда или део пресуде на који се односи жалба,
а по потреби и записник о главној расправи пред првостепеним судом. Затим ће жалилац образложити своју жалбу, а противна странка одговор
на жалбу.
Странка може на расправи износити чињенице и предлагати доказе из жалбе у
смислу члана 359. овог закона.
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Расправа почиње извештајем известиоца, који излаже стање
ствари не дајући своје мишљење о основаности жалбе. Потом се чита
пресуда, цела или њен део на који се жалба односи, а по потреби чита
се и записник о главној расправи пред првостепеним судом. Жалилац
затим образлаже своју жалбу, а противна страна одговор на жалбу.
Следи саслушање појединих сведока или вештака, за које доказе
је другостепени суд одлучио да се понове, а затим и извођење нових доказа - ако су за њихово извођење испуњени услови из члана 359 став 1
ЗПП: за које је жалилац учинио вероватним да их без своје кривице није
могао изнети, односно предложити до закључења главне расправе што се,
наравно, односи и на доказе које је првостепени суд, због погрешне оцене,
одбио да изведе у току првостепеног поступка 12 .
У другостепеном поступку нема више могућности неограниченог
изношења новота (као института beneficium novorum), прописан је
изузетак само за нове доказе из члана 359 став 1 ЗПП, а странке могу
у току целе главне расправе, значи само пред првостепеним судом, да
износе нове чињенице и да предлажу нове доказе, у смислу члана 300
став 2 ЗПП.
Ius novorum није искључено у жалби, али је до сада ограничена његова употреба у поступку пред привредним судовима изгубила то својство и добила значење општеважећег правила осим еx lege изузетака.
Новоте се могу истицати само у жалби, али не и на расправи одређеној
пред судом жалбе. Да би биле узете у обзир потребно је да на страни
аутора њихове употребе не постоји кривица за пропуштање да се исте
искористе у поступку из кога потиче побијана судска одлука. То је
претходни услов да би се исте вредновале у поступку жалбене контроле.
Да би биле успешно употребљене новоте то још није довољно. Неопходно

12

Члан 293 Закона о парничном поступку: - Суд ће одлучити која ће доказна
средства извести на главној расправи; - Суд ће предлоге које не сматра битним
за доношење одлуке одбити решењем које ће образложити.
Против решења из става 2. овог члана није дозвољена посебна жалба.
У даљем току парнице суд није везан донетим решењима о управљању парницом.
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је да резултати њихове употребе буду повољни за жалиоца са становишта одлуке о његовом тужбеном захтеву 13.
Неограничено право на изношење новота у правном леку било би
у супротности са принципом о суђењу у разумном року и принципом
ефикасности. Осим тога неограничено право на изношење новота у
жалби могло би да подстакне абузивно понашање парничара који није
задовољан првостепеном одлуком и да доведе до злоупотребе процесних овлашћења. Из тог разлога нове чињенице и нови докази се само
изузетно и под одређеним условима могу износити у жалби. Пошто
инстанциони суд има задатак да испитује правилност у поступању
првостепеног суда, странке у правном леку могу да износе само онај
процесни материјал који се налазио пред првостепеним судом у моменту одлучивања. Жалилац има право да у жалби износи новоте које
се односе на основаност тужбеног захтева само ако их из оправданих
разлога није изнео до закључења главне расправе. Новоте се, значи, само изузетно могу износити у жалби јер се чињенична грађа која је неопходна за мериторну одлуку о тужбеном захтеву мора потпуно формирати до закључења главне расправе 14 .
Остало је, и даље, отворено питање да ли треба признати право
странци да се успротиви предлогу за извођење доказа које је супротна
странка противправно прибавила, без обзира да ли се такви докази
предлажу у првостепеном или другостепеном поступку као нови докази - и кад су за њихово прихватање испуњени сви законски услови. Чини се да ће то остати спорно - до потпуне реформе свих судских процедура по доношењу новог Устава Републике Србије.
Расправа пред другостепеним судом може се одвијати на једном или
на више рочишта и у тој фази странке могу суду упућивати припремне
поднеске.
На расправу пред другостепеним судом сходно се примењују одредбе ЗПП-а о главној расправи пред првостепеним судом:

13
14

Боривоје Живковић, Нове чињенице у другостепеном парничном поступку,
"Избор судске праксе" бр. 6/2003, ИП Глосаријум Београд 2005, страна 17
Др Гордана Станковић и Др Невена Петрушић, Новине у грађанском процесном праву, Удружење за грађанско процесно и арбитражно право, Ниш 2005,
стана 55
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- из чл. 295 до 321 о току главне расправе, јавности главне расправе, руковођењу главном расправом и одржавању реда на главној расправи
- из чл. 322 до 333 о судском поравнању и пресуди
- из чл. 343 до 345 и члана 349 о допунској пресуди и исправљању пресуде.
Рад у већу другостепеног суда уређен је и одредбама 179-186 Судског пословника ("Службени гласник РС", бр. 65/2003) којима је предвиђено да председник већа у споразуму са члановима већа може одредити да судија известилац у појединим сложенијим предметима изради
писмени реферат или нацрт одлуке и да га достави члановима већа
ради примене за седницу. Предвиђено је и да веће може одредити саизвестиоца ако то тражи известилац или веће нађе за потребно.
Према наведеним пословничким одредбама, приликом доношења
одлуке веће оцењује и да ли усвојено, правно становиште треба да се
упише у евиденцију судске праксе. У евидентирању се користе одредбе
Пословника који уређује праћење судске праксе.
Ако веће приликом одлучивања нађе да закон или други пропис
који би се имао применити треба мењати, саставља предлог који доставља председнику одељења у чији састав улази веће. Ако веће нађе да
по правном питању о коме решава треба утврдити правно схватање
ради обезбеђења јединствене примене прописа, обавештава о томе
председника одељења и застаје са радом на предмету док се ово питање не расправи у седници одељења, односно општој седници (члан 181
Судског пословника). Док одлука не буде отпремљена из суда о ствари
се може поново одлучивати, али само у истом саставу већа 15 .

15

Судски пословник (Службени гласник Републике Србије 65/2003)
Члан 183.
Писмено израђена одлука доставља се заједно са предметом и аналитичким листом одељењу писарнице.
На изворник одлуке ставља се доставна наредба (Дна) за препис (ако је потребан) и експедицију.
Члан 184.
Кад одељење судске праксе нема примедбе, писмено израђена одлука се предаје писарници ради преписа и отправљања.
Члан 185.
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Одредбе о расправи пред другостепеним судом не односе се на поступак по жалби против решења, осим у парницама због сметања државине. У другостепеном поступку по жалби против одлуке донете у
парници због сметања државине сходно се примењују одредбе о расправи пред другостепеним судом из члана 369 став 3, 370 и 371 ЗПП, што
значи да се у овом поступку расправа мора одржати и одлучити о жалби и захтевима странака кад је и у таквој парници првостепено решење
већ једанпут било укинуто по одредбама новог ЗПП-а, а побијана одлука
заснива на погрешно и непотпуном утврђеном чињеничном стању или
су у поступку пред првостепеним судом учињене битне повреде одредаба парничног поступка.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Другостепени суд ће на расправи извести нове доказе за које је жалилац
учинио вероватним да их без своје кривице није могао изнети, односно
предложити до закључења главне расправе што се односи и на доказе које је првостепени суд, због погрешне оцене, одбио да изведе у току првостепеног поступка.

Ако одељење судске праксе укаже да се у донетој одлуци одступило од
праксе суда, председник већа поново износи ствар на седницу већа. Ако веће
не промени одлуку, предмет се упућује председнику одељења ради изношења
на седници одељења.
Члан 186.
О свакој седници води се евиденција у посебној књизи седница већа, у којој
се уписују подаци о датуму седнице, саставу већа, предмету са ознаком
броја уписника и именика странака, правном средству поводом кога се одлучује и о кратком садржају одлуке.
У већу се води и књига кретања списа у коју се бележи пријем списа у већу,
предаја известиоцу, одељења судске праксе и слично.
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Споменка Зарић,
судија Врховног суда Србије

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ПОСТУПКА
У СПОРОВИМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УВОД
Правила поступка у парницама о споровима мале вредности су
од увођења института "спора мале вредности" у наше процесно право изазивала веће недоумице од правила осталих посебних поступака.
Разлог треба тражити вероватно у чињеници да посебну природу овог
поступка не одређује специфичност спорова који се по њему суде, већ
висина вредности предмета спора. Иста врста спорног односа може
бити суђена и по правилима редовног и по правилима посебног поступка. Постојање овог поступка у систему процесног права зато изазива
суштинско питање: да ли је оправдано да до одступања од одредби општег поступка дође само због вредности предмета спора о коме се у
парници одлучује. Доношење новог Закона о парничном поступку је, сасвим очекивано, продубило старе дилеме, али је настојало да их, у
знатној мери и отклони.
Зато је први циљ овог реферата осврт на решења преузета из ранијег Закона о парничном поступку, а која у пракси одавно изазивају
различита тумачења. Други циљ реферата је да подсети на, такође
неизмењене, али у пракси занемарене одредбе маличног поступка 1 , да
1

У Реферату ћемо уместо законског употребљавати термин "малични поступак"
кад год то буде редакцијски могуће. Прво, због његове сажетости. Друго, зато
што је то у нашој пракси уобичајен назив. Треће, ради избегавања полемике коју сам законски термин провоцира. Не може се употребити израз "мала вредност" а порећи да је тиме имплицитно исказан један вредносни суд. Наши вредносни судови су слободни и тиме нужно различити. Чини нам се да термин "малични поступак", преузет из наше предратне судске праксе, одражава посебну
природу овог поступка, а без изазивања непотребне расправе.
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бисмо увидели зашто закон на њима и даље истрајава, када их пракса
већ деценијама одбацује. Трећи циљ реферата је излажење у сусрет решењима која је усвојио нови Закон о парничном поступку а ради покушаја да се њихова примена у пракси олакша, будући да је већ дошло до
различитог поступања судова.
ЗАКОНСКО ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА СПОРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
И НЕКА ПРАКТИЧНА ПИТАЊА
Позитивно дефинисање појма - према вредности предмета спора
Позитивно дефинисање појма спора мале вредности садржано је
у члану 467. и члану 490. ЗПП, према којима је то: 1) спор о новчаном потраживању које не прелази износ од 100.000,00 динара, односно 300.000,00
динара када је у питању привредни спор мале вредности; 2) спор о неновчаном потраживању када је туженом дато алтернативно овлашћење
да обавезу испуни предајом новчаног износа који не прелази поменуту границу и 3) спор о тачно одређеном неновчаном потраживању - предаји покретне ствари чију је вредност тужилац означио износом који не прелази гранични. 2

2

У периоду од 3.6.1972. године, када су ступиле на снагу Новеле ЗПП којима је појам
спора мале вредности уведен у наш послератни поступак па до 23.2.2005. године када је ступио на снагу нови ЗПП, овај лимит је мењан 10 пута. Доказ наших специфичних привредних и друштвених прилика је да је прва измена извршена 10 година
од увођења института, да би у наредних 10 година била извршене све касније измене до доношења новог ЗПП. Њим је вредност овог спора измењена по десети пут.
Новелама ЗПП (''Сл. лист СФРЈ'' 23/72 од 4.5.1972. године) граница за спор мале
вредности је одређена износом од 1.000,00 динара (5.000,00 динара за привредни
спор); Следи: 5.000,00 (30.000,00) динара – Сл. СФРЈ 69/82 од 19.11.1982. године;
80.000,00 (450.000,00) динара – Сл. СФРЈ 74/87 од 14.11.1987. године; 800.000,00
(4.500.000,00) динара – Сл. СФРЈ 57/89 од 29.9.1989. године; 800.00 (4.500,00) динара – Сл. СФРЈ 20/90 од 13.4.1990. године; 8.000,00 (45.000,00) динара – Сл. СРЈ
27/92 од 14.8.1992. године; 8.000.000,00 (45.000.000,00) динара – Сл. СРЈ 31/93 од
18.6.1993. године; 80,00 (450,00) нових динара – Сл. СРЈ 24/84 од 18.3.1994. године;
500,00 (3.000,00) динара – Сл. СРЈ 12/98 од 6.3.1998. године; 30.000,00 (300.000,00)
динара – Сл. СРЈ 3/2002 од 18.1.2002. године.
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У сва три законом предвиђена случаја, ради се о кондемнаторним захтевима - захтевима за осуду на чинидбу. Спор по тужби за
утврђење неког права (деклаторној тужби) не расправља се по правилима маличног поступка без обзира на означену вредност предмета
спора. 3 У случају објективне кумулације тужбених захтева, ако се они
заснивају на истом чињеничном и правном основу, поступак треба
спровести по правилима маличног поступка ако збир вредности свих
захтева не прелази износ од 100.000,00 динара. Али, ако такви захтеви
произилазе из разних основа, па неки од њих прелазе износ од
100.000,00 динара, а неки не, поступке треба раздвојити. Код одређивања вредности спора у споровима мале вредности износи тужбе и
противтужбе се не сабирају. 4 Из разлога ефикасности и економичности, не би требало спајати парнице по тужби и противтужби у случају да се једна од њих може расправљати по правилима овог посебног
поступка. Правило је разумљиво, пошто се странке јављају у различитим процесним улогама. 5
3

Према једној судској одлуци, није спор мале вредности спор по тужби за утврђење да тужилац није дужан да плати доспело новчано потраживање чији износ
не прелази законски лимит за спор мале вредности. (Решење Окружног суда у
Ваљеву Гж.279/03 од 30.7.2003. године). Према једној другој одлуци из наше
старије судске праксе ''спором мале вредности сматра се и спор у којем је тужбени захтев усмерен на утврђење недопустивости извршења ради принудне
наплате износа који не прелази границу за спор мале вредности'' (Виши привредни суд у Загребу Сл.1641/74).
4
Одлука Вишег привредног суда у Београду Пж.3037/83 од 4.10.1983. године.
5
Питање утврђивања вредности предмета спора захтева посебан реферат. У немогућности да овај проблем размотримо како заслужује, напомињемо да треба
сагледати извесност великих проблема који ће настати ако судови и даље не буду посвећивали дужну пажњу општим правилима о начину и благовременом
утврђивању вредности предмета спора. Вредност предмета спора је врло озбиљно питање. За очекивати је да ће га нова законска решења о последицама изостанка странака са рочишта заоштрити до крајњих граница. Занемаривањем
ових правила, нижестепени судови директно утичу на обим заштите субјективних права странака, а то је одговорност коју нико не би требало на себе да преузме. У европским земљама постоје читави томови књига о томе како се израчунава вредност предмета спора. Поставља се питање и да ли је граница за ове
спорове код нас сувише високо постављена. У Немачкој спор мале вредности је
спор испод 600 евра, а просечна зарада износи 3.000 евра. Код нас, граница за
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Вредносна разлика између привредног спора мале вредности и
спора мале вредности пред судом опште надлежности је задржана и у
новом закону. Разуме се да за физичка лица граница вредности спора за
примену маличног поступка треба да буде нижа него за правно лице.
Ова намера се не може остварити у случају када се пред трговинским
судом као странке појављују и физичка лица или када се правна лица
појављују као странке пред општинским судом, али нема начина да се
то измени. 6 и 7
Промена вредности предмета спора у току поступка

спор мале вредности је 100.000,00 динара, код просечне месечне зараде од
15.000,00 динара. Стога нам се питање оправданости ове границе не чини неумесним. Свестан ове дилеме наш законодавац је за малични поступак задржао
веће гаранције него што оне постоје у поступцима земаља у којима је сама граница за овакав спор сразмерно нижа.
6
Сада више нема никакве разлике између маличног поступка пред општинским и
пред трговинским судом. Од привредника се по природи њихове делатности
очекује рационалност и економичност у трошењу средстава, па тиме и рационалан однос према судском поступку. Зато смо питања која се покрећу овим рефератом сагледали првенствено из угла странака које се појављују пред општинским судом, а чије деловање у свакодневном животу није прожето таквим разумом као што је то случај са њиховим трговачким потезима.
7
У спору мале вредности означена је само горња граница меродавног новчаног износа, не и доња. Не само занимљивости ради, навешћемо у судској пракси забележен
случај тужиоца који је поднетом тужбом тражио да се тужени обавеже да му плати
1,80 динара. Општински суд је одбио тужбени захтев, а окружни је по жалби тужиоца поступио lege artis, пресуду преиначио и обавезао туженог на исплату не само
износа од 1,80 динара већ и трошкова поступка у износу од 1.280,00 динара. Решавајући по ревизији, Врховни суд Србије је укинуо обе нижестепене пресуде и одбацио тужбу, с тим да свака странка сноси своје трошкове поступка. По схватању Врховног суда, иако је предмет спора новчано потраживање, ниједна парнична странка нема ни имовински ни правни интерес за вођење парнице, пошто трошкови сваке
поједине парничне радње вишеструко премашују вредност предмета спора. Како
циљ спора није остварење малог потраживања, него узајамно шиканирање странака, све уз ангажовање суда као државног органа, тужбени захтев не ужива судску
заштиту па тужбу треба одбацити. (Решење ВСС Рев.526/74 од 22.11.1974. године,
Зборник судске праксе број 17-18/75).
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Нови Закон о парничном поступку је у члану 474. задржао одредбу
по којој, ако тужилац преиначи тужбу 8 повећањем тужбеног захтева
изнад износа од 100.000,00 динара, поступак ће се довршити по правилима редовног поступка. Ако тужилац тужбени захтев о коме се расправљало по правилима редовног поступка смањи испод граничног износа за
спорове мале вредности, даљи поступак ће се спровести по правилима
маличног поступка.
Када спор због преиначења изгуби карактер спора мале вредности, парничне радње које су пре преиначења предузимане по правилима
маличног поступка, остају на снази. Странке не могу захтевати да се
оне понове по одредбама које важе за редован поступак. На исти начин, у
ранијој судској пракси, ако би после смањења тужбеног захтева тужилац изостао са рочишта, не би се сматрало да је тиме повукао тужбу,
јер се такво рочиште не може сматрати првим рочиштем за главну расправу (а када је, по одредбама ранијег ЗПП - члан 465. став 1. - једино наступала фикција повлачења тужбе). 9
Језичким тумачењем одредбе члана 474. ЗПП могао би се извући
закључак да се она односи само на случај када се вредност предмета спора промени вољом тужиоца. Међутим, ова правила су се у судској пракси
примењивала и у другим случајевима када током трајања парнице дође
до промене меродавног износа - када се, после делимичног укидања првостепене пресуде, у наставку поступка суди за преостали износ који је испод маличног новчаног износа; или после доношења делимичне пресуде,
када се спор наставља само у погледу преосталог износа који је пао испод
граничног и слично. Ако о овим питањима има спора и различитог поступања 10 , судска пракса је јединствена да после релевантне измене ЗПП,
не могу по странке аутоматски да наступе последице које собом повлаче
правила маличног поступка. Неопходно је странкама за рочиште доставити позив предвиђен за спор мале вредности или, ако је то пропуштено,
саопштити им на рочишту да ће се поступак убудуће водити као посту-

8

Коначно је исправљен вечити редакцијски пропуст – ''преиначење тужбеног захтева'' уместо ''преиначење тужбе''.
9
Виши привредни суд у Београду Пж.1/74 и Пж.3700/88 од 28.9.1988. године.
10
а задржана идентична редакција ове одредбе је доказ немања јединственог става о овом важном питању
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пак у спору мале вредности.11 Исто правило важи и ако спор због деноминације динара пређе у спор мале вредности.12 Ако је спор покренут, вођен
и првостепена одлука у њему донета по правилима редовног поступка,
околност што је у току жалбеног поступка дошло до промене ЗПП по
којој се тај спор суди по правилима маличног поступка, неће довести до
ретроактивне примене новог закона на тај спор (члан 491. ЗПП). То значи да другостепени суд не може у таквом случају да не испитује правилност утврђеног чињеничног стања позивајући се да то више није дозвољен жалбени разлог. 13 У погледу ревизије, Врховни суд Србије је стао на
становиште да ревизија није дозвољена у споровима који су после ступања на снагу Закона о изменама Закона о парничном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 3/2002 од 18.1.2002. године) постали спорови мале вредности. 14 Ако би се, и поред снижења тужбеног захтева, даљи поступак
спровео као редовни, судска пракса јединствено стоји на становишту да
тиме није учињена апсолутно битна повреда поступка, јер једине штетне последице су смањена ефикасност и брзина поступања суда.15 Било би
свакако нецелисходно укинути одлуку када је спор расправљен по правилима која пружају веће гаранције него правила маличног поступка. Али,
ако би суд, иако је тужбени захтев повећан, наставио поступак по правилима маличног поступка, последице би по странке могле бити озбиљне, и у случају када обе уредно приступају на рочишта, а због одступања у
маличном поступку од правила редовног жалбеног поступка. О овоме ће
више речи бити касније 16
11

Правно схватање Вишег привредног суда у Београду од 25.12.1987. године.
Седница Одељења за Привредне судове Вишег привредног суда у Београду од
22.6.1993. године.
13
Решења Врховног суда Србије Прев.80/03 од 20.11.2003. године и Прев.459/03
од 30.1.2003. године.
14
Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђено на седници од 30.11.2004. године. Врховни суд налази да изричита одредба о искључењу ревизије као ванредног правног лека у споровима мале вредности, спречава тај суд да одлучује и у ситуацији када је првостепена пресуда донета у режиму редовног поступка.
15
Виши привредни суд у Београду Пж.1262/74; Пж.3428/74 од 28.12.1974. године.
16
Закон изричито дозвољава да се диспозитивном радњом тужиоца утиче на промену правила поступка. Да ли суд, када из разлога целисходности доноси решења о управљању поступком, може променити врсту процедуре, или се у ру277
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Негативно одређење појма - према врсти спора
Закон не одређује који спорови могу бити расправљани по правилима маличног поступка, али зато одређује који не могу: спорови о непокретностима, спорови из радних односа и спорови због сметања државине.17 Значи, малични поступак се не може спроводити у овим споровима,
без обзира на вредност - стварну или означену, односно претпостављену.18
Правна наука већински стоји на становишту да се споровима мале вредности не сматрају сви спорови о непокретностима, било да је у
питању стварноправни или облигационоправни захтев. 19 Чини нам се да
негативно одређење појма спора мале вредности - да то није спор "о непокретности" није тако нејасно, да би се под споровима о непокретностима подразумевао сваки спор који се непосредно или посредно односи
на непокретност. Захтев за предају непокретности у државину јесте
спор "о непокретности". Али, да ли је спор о закупнини спор "о непокретности" или је то спор о новцу - покретној ствари? И зашто би новцу који потиче од непокретности требало придавати већи значај од новца стеченог на други начин? Па први заслужује да се о њему расправља уз
ковођењу поступком мора кретати само у оквиру исте врсте поступка, је питање које због његове сложености, са једне стране, а ограниченог простора са
друге стране, морамо оставити за неку повољнију прилику.
17
Члан 468. новог ЗПП.
18
Новелом ЗПП из 1972. године било је прописано да спорови мале вредности нису
спорови о непокретностима, спорови из радних односа и спорови о законском издржавању. Законом о парничном поступку ("Службени лист СРЈ'' 36/77) који је
усвојен као нови закон, прописано је да се споровима мале вредности, поред спорова о непокретностима и из радних односа, не сматрају ни спорови због сметања
поседа. Спорови о законском издржавању су тада изостављени, очигледно зато
што су услед уставних промена 1974. године ти спорови прешли у искључиву законодавну компетенцију република односно покрајина. Решење усвојено Законом
о парничном поступку из 1977. године до данас није мењано.
19
Тако Боривоје Познић сматра да као спор мале вредности ''не би требало узети не
само спор о власништву на непокретности, него и спор по тужби за плаћање куповне цене за непокретност'', Поводом измене и допуне ЗПП, Анали Правног
факултета у Београду, број 5-6/72, страна 969. Супротан став изражен је у Коментару ЗПП, Милка Јанковић и др., Привредна штампа, Београд, 1997. стр. 540.
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све гаранције које пружа редован поступак, а други не. Сматрамо да и
новчана потраживања у вези са непокретностима могу бити расправљана у
маличном поступку применом члана 467. став 1. ЗПП и да би то решење
било више у духу новог закона.20
Однос маличног поступка према другом посебном поступку, поступку издавања платног налога је јасно постављен чланом 469. ЗПП и
не захтева посебну пажњу. У наставку мандатног поступка, у случају
да је оспорен платни налог, поступак се претвара у малични ако оспорени износ не прелази гранични износ за спор мале вредности. Дакле,
ово правило важи и када је платни налог издат на већи износ, пошто
је релевантна само вредност оспореног дела.
Треба напоменути да се правила маличног поступка, под
истим условима, могу примењивати и у поступку настављеном после
приговора изјављеног против решења о извршењу на основу веродостојне
исправе, ако се то решење побија у целини или само у делу којим је одређено извршење. 21
Одредбе новог Породичног закона22 , и то како заједничка одредба
да поступак у вези са породичним односима у првом степену суди специјализовано веће, тако и одредбе о посебном поступку у спору за издржавање - о његовој хитности, о примени истражног начела и одступању од
начела диспозиције - чини се искључују могућност примене одредаба поступка у спору мале вредности, иако члан 205. Породичног закона у погледу поступка који није уређен тим законом прописује примену одредаба
ЗПП. Пошто се овим законом уређује само законско издржавање, сматрамо да би поступак у осталим споровима о издржавању (заснованом на
уговору) могао да се води по правилима поступка у споровима мале вредности.
Према ставу судске праксе, спорови из ауторског права могу бити спорови мале вредности, с обзиром да у делу Закона о парничном
поступку који уређује поступак о парницама у споровима мале вредно20

21
22

Узгред, у предратном праву само спорови о стварним правима на непокретностима нису сматрани споровима мале вредности, сходно параграфу 543 Законика о судском поступку у грађанским парницама.
Према члану 21. Закона о извршном поступку ("Службени гласник РС''
бр.125/2004).
"Сл.гласник РС" бр. 18/05
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сти није наведено да то не могу бити. 23 Без обзира на изнето, када се
ради о споровима о ауторским и сличним правима, а који су у надлежности судова опште надлежности (а не трговинских) они се не би могли водити по правилима маличног поступка, с обзиром да су у надлежности
окружног суда, како по Закону о судовима тако и по Закону о уређењу
судова. Како се поступак у споровима мале вредности спроводио и
спроводи се пред "нижим судовима првог степена" 24 а првостепени судови опште надлежности нижег степена нису окружни судови, већ
општински, то нема места примени правила маличног поступка у
овом случају.
Пошто смо појам спора мале вредности одредили и према врсти спора (ratione materiae), а и према његовој вредности (ratione valoris) oсврнућемо се на посебне одредбе овог посебног поступка а које
имају за циљ његово скраћење и убрзање.
КАКО СЕ ПОСТИЖЕ УБРЗАЊЕ ПОСТУПКА
Одговор на тужбу и припремно рочиште
По новом ЗПП-у тужба се у редовном поступку не шаље уз позив, него на одговор. Као последица овог решења, у малични поступак
пред судом опште надлежности је унета до тада непостојећа одредба, којом се од правила одступа: тужба се никада не шаље на одговор. 25
Ако на основу ових решења процењујемо ratio legis, морамо закључити:

23

На састанку Виших привредних судова и Одељења Врховних судова република и покрајина у Љубљани, 6.6.1985. године и у појединим судским одлукама
(Виши привредни суд у Београду Пж.5337/86 од 18.12.1986. године и
Пж.1053/85 од 14.3.1985. године) заузет је став да околност што се у ауторским и сличним споровима суди у већу без обзира на вредност спора и околност што је у тим споровима дозвољена ревизија, није правно одлучна. Овде
бисмо напоменули да је ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку ("Службени лист СРЈ'' 12/98) измењен тада члан
382. став 4. ЗПП тако да у споровима из ауторског права ревизија више и није
увек дозвољена независно од вредности предмета спора.
24
Члан 470. новог ЗПП
25
Члан 471. став 1. Закона
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усмено расправљање допринеће убрзању маличног поступка. Писмено
расправљање - убрзању редовног. 26
Иако је у малични поступак као нова унета и одредба да се припремно рочиште не одржава 27 , ово није ново решење у односу на претходно. Припремно рочиште се у поступку о спору мале вредности није
ни раније одржавало, а као последица правила да се припремно рочиште не заказује када је за суђење надлежан судија појединац. 28 Стога
је изричита одредба сада унета, не да би се истакла разлика у односу
на претходно решење - ње нема, већ као последица новог правила уведеног у општи поступак - правила о обавезном одржавању припремног
рочишта. 29
Садржина записника о главној расправи
Убрзање поступка треба да буде постигнуто и тиме што се садржина расправног записника ограничава на оно што је најнужније.
Поред основних података, записник би требало да садржи још само: изјаве странака од битног значаја, битну садржину изведених доказа, одлуке против којих је дозвољена жалба и које су објављене на главној расправи, те констатацију да ли су странке биле присутне објављивању
пресуде и да ли су поучене под којим условима могу изјавити жалбу.
Ова, наизглед једноставна одредба, се са много тешкоћа спроводи у
пракси. 30 Садржина расправног записника је у маличном поступку изри26

Правило да се тужба у маличном поступку не доставља на одговор није у њему
ново. Примењује се још од 3.6.1972. године, од дана ступања на снагу Новела
ЗПП, али само у погледу привредних спорова мале вредности Уведено је због
тога што је у редовном привредном спору одговор на тужбу био обавезан још
од доношења првог послератног Закона о парничном поступку. И тада је уведено из истог разлога као и данас – ради одступања од правила. Ова одредба о
недостављању тужбе на одговор је до доношења новог ЗПП, иначе, била једина разлика између привредног спора мале вредности и ''општег'' спора мале
вредности. Више ни ње нема.
27
Члан 471. став 2. Закона
28
Члан 284. став 2. бившег ЗПП.
29
Правило трпи изузетке – види члан 287. Закона.
30
''Овај записник требало би састављати рационалније него иначе, шкртије, сажетије, краће. Но закон не налази адекватних упутстава за постизање тог циља. Не
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чито прописана још од Новеле ЗПП из 1972. године, а по угледу на предратно право 31 . Одредба је изазвала велики интерес у теорији, као и одредба о објављивању пресуде и нуђени су детаљни рецепти како да се записник што сажетије саставља, да се куца одмах у најмање четири
примерка (за суд, странке, жалбени суд и сл.). 32 Битно је да је суд суверен у избору начина на који ће скратити време суђења, под чим не подразумевамо само време диктирања записника. Записник треба да садржи само оно што ће бити од одлучног значаја у случају евентуалне
жалбе. 33 Изјаве странака од битног значаја су, заправо, диспозитивни
акти којима странке располажу тужбеним захтевом (признање тужбеног захтева, повлачење тужбе, одрицање од тужбеног захтева и
слично).
Садржина позива за главну расправу
Садржина позива за главну расправу је од изузетног значаја за овај
поступак. Редактори су усвојили исто решење као и у претходним законима и одредба о садржини позива није издвојена у посебан члан, као што би
њен значај заслуживао. Суштина је да странке морају бити упозорене на
правила поступка која се примењују на спорове мале вредности. Значи морају бити упозорене да све чињенице и доказе треба да изнесу до закључења
главне расправе, да се правило beneficium novorum не примењује, те из којих
разлога се може изјавити жалба.34 Пропуст суда да у позиву за главну расбуде ли вештих судија, правило ће остати неостварена жеља'', др Синиша Трива,
Грађанско парнично процесно право, Народне новине, Загреб, 1983., страна 634.
31
Параграф 545. Законика о судском поступку у грађанским парницама.
32
Више о томе Крешимир Кузле, Прилог практичној примени неких одредби Закона о
парничном поступку у споровима мале вредности, Наша законитост, Загреб, бр. 3/73.
33
Тако суд не треба да диктира у записник мишљење странака или њихових пуномоћника о неком правном питању, о чињеничним наводима супротне странке, о основаности тужбеног захтева, о исказима саслушаних сведока и изведеним доказима. Из
исказа саслушаних сведока и странака унеће се само оно што се директно односи на
одлучне чињенице, дакле оне чињенице на које треба применити материјално право.
34
Одредба члана 475. ЗПП није срећно редигована. У позиву за главну расправу тужиоца треба упозорити да ће се сматрати да је повукао тужбу не само ако не дође на прво рочиште за главну расправу (како је у овој одредби наведено) већ ако не дође на
било које рочиште за главну расправу, а тужени ће се упозорити да се одлука може
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праву странке упозори на правила маличног поступка могао би да представља апсолутно битну повреду одредаба парничног поступка ако странка
због незаконитог поступања (пропуштања уредне доставе) није била у могућности да расправља пред судом.35
Одредбе о садржини записника о главној расправи и позива за
главну расправу представљају одредбе које прописују обавезе суда када
се спор расправља по правилима маличног поступка. Поред ових, суд
има и обавезу да пресуду објави одмах по закључењу главне расправе.
Све су ове одредбе старе, али "темељно" занемарене.
Објављивање пресуде као могућност убрзања поступка
Пресуда у поступку о споровима мале вредности се објављује одмах по
закључењу главне расправе36. Одступање од редовног поступка није у томе
што се пресуда одмах објављује. Она се одмах објављује и у редовном поступку. Одступање је утолико што ово правило у маличном поступку не трпи
изузетке.37
Да би се пресуда објавила, мора претходно бити донета, а пошто
се по слову закона мора одмах објавити, мора одмах бити и донета. Нема
у овом погледу супсидијарне примене члана 339. став 3, а по којој се донопобијати само због погрешне примене материјалног права и не ''због битне повреде
одредаба парничног поступка'' већ због ''битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тог Закона'' (апсолутно битне повреде поступка). Требало би
у позиву упозорити и туженог на последице његовог изостанка са рочишта (доношење пресуде због изостанка), а не само упозоравати тужиоца.
35
Члан 361. став 2. тачка 7. Закона.
36
Члан 477. став 1.
37
Сви Закони о парничном поступку, укључујући и предратни, садржавали су одредбу да се пресуда у редовном поступку објављује одмах по закључењу главне расправе. По члану 335. став 2. бившег ЗПП "одмах по закључењу главне расправе
суд доноси пресуду коју објављује председник већа". Како се одредба врло ретко примењивала, то је изузетак прописан ставом 3. овог члана да се "у сложенијим
предметима доношење пресуде може одложити", у пракси постао правило. Нови
ЗПП је задржао идентичну одредбу (члан 339. став 2.) али, rebus sic stantibus, судовима ће и даље бити тешко да је се придржавају. Биће већ огроман успех ако пракса објављивања пресуда заживи само и у маличном поступку, у коме је такође, а
нарочито последњих година, објављивање пресуде – када би до њега и дошло –
било доживљавано готово као – ексцентричност.
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шење пресуде у сложенијим предметима може одложити за осам дана, у
ком случају се пресуда неће објавити. Пошто је закон изричито прописао
време објављивања пресуде, а тиме нужно, имплицитно прописао и једино могуће време њеног доношења (одмах по закључењу главне расправе, а
непосредно пре објављивања), то суд не може одложити доношење пресуде за осам дана од дана закључења главне расправе, пошто не постоји
упућујућа норма за одлагање објављивања пресуде. Једини логички могућ закључак је да постојање у маличном поступку посебне одредбе о објављивању
пресуде искључује могућност необјављивања пресуде по правилима општег
поступка, а самим тим искључује и могућност одлагања доношења пресуде
после закључења главне расправе. Чини се да у извођењу овог закључка лежи и једини смисао понављања у маличном поступку опште одредбе о
објављивању пресуде одмах по закључењу главне расправе - да би се нагласило да ни у сложенијем предмету нема одступања од правила.
Међутим, у погледу израде писменог отправка пресуде, према одредбама закона нема препреке да се израда писменог отправка пресуде
одложи на начин на који се може одложити писмена израда пресуде
по правилима општег поступка из члана 341. став 1. ЗПП. Дакле, strictu iure, у маличном поступку не може се одложити доношење пресуде,
али се писмена израда пресуде може одложити.
Правило да се не може одложити доношење пресуде ипак није
апсолутно. У маличном поступку, по нашем мишљењу, има места
примени одредбе члана 305. став 2. ЗПП, по којој суд може одлучити
да главну расправу закључи и кад је остало да се прибаве извесни списи
или записници, а странке одустану од расправљања о доказима који се
у њима садрже или суд сматра да расправљање није потребно. Та пресуда се неће објављивати, а донеће се најдоцније у року од осам дана од
дана пријема списа (записника) - члан 339. став 4. ЗПП. Сматрамо да
је супсидијарна примена ове одредбе оправдана, зато што се њом уређује случај који није обухваћен одредбом члана 477. став 1. Одлука се
тада објективно не може донети ни објавити одмах након закључења
главне расправе. Сврха ове одредбе је поједностављење и убрзање процедуре и у редовном поступку, а то је управо интенција законодавца и
у маличном поступку. Стога би трећи закључак гласио: доношење пресуде у маличном поступку може се одложити само у случају примене одредбе члана 305. став 2. ЗПП.
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Приликом објављивања пресуде суд је дужан да усмено поучи
странке о условима под којима могу да изјаве жалбу 38 . У записник се
мора унети да су странке поучене да се пресуда може побијати само
због апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права, као и од када тече рок за жалбу. 39
Препис пресуде увек се доставља странци која није била присутна њеном објављивању, а присутној странци само на њен захтев, постављен најкасније на рочишту на коме се пресуда објављује. 40
ЖАЛБА И ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ
До доношења новог ЗПП, суштинска одступања у маличном поступку у односу на редовни су се налазила у области правних лекова.
Разлози због којих се одлуке (пресуде и решења) којима се окончава по38

Члан 477. став 3. ЗПП.
Ова поука је нарочито битна када се ради о неуким странкама. Пропустом да
странку у овом смислу поучи суд чини битну повреду поступка када странци
право на жалбу почиње да тече од тог дана. У реткој пракси објављивања пресуда у маличном поступку, догађало се да неуке странке тврде да такву правну
поуку нису добиле од суда, па би се због сумње на постојање апсолутно битне
повреде из члана 361. став 2. тачка 7. садашњег ЗПП спроводили извиђаји који
су били нужни пошто поука или није била уопште унета у записник, или је по
обичају у скраћеном (непотпуном) облику унета од стране записничара. И на
овом примеру се види колико недоследно примењивање правила маличног поступка може тај поступак да продужи, уместо да га скрати.
40
Неки практични савети да би се избегло одуговлачење поступка и избегла опасност
од укидања пресуде би били: 1) у случају када су обе странке присутне објављивању пресуде а одрекну се само писменог отправка пресуде, а не и права на жалбу,
онда у записник треба кратко унети разлоге суда о битним чињеницама. У супротном, ако се странка буде жалила, пресуда ће морати да се укине јер има недостатака због којих се не може испитати (нема разлога о битним чињеницама - члан 361.
став 2. тачка 12); 2) ако су странке присутне објављивању и не траже достављање
писменог отправка одлуке, не сме се пропустити да се то записнички констатује.
Ако би странка ипак касније одлучила да се жали у случају да рок за жалбу прекорачи, свакако ће тврдити да је суд није упозорио да јој рок за жалбу тече од дана
објављивања. Ако нема о томе констатације у записнику, постоји могућност да
пресуда буде укинута јер је незаконитим поступањем странци ускраћено право да
расправља пред судом (члан 361. став 2. тачка 7. ЗПП).
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ступак у споровима мале вредности могу побијати, су ограничени на:
апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка и погрешну примену материјалног права 41 . Жалба се не може изјавити због релативно
битне повреде одредаба парничног поступка и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. Изричито је искључено и право
странке да у жалби износи нове чињенице и предлаже нове доказе. Како је искључено побијање пресуде због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, то је предлагање нових чињеница и нових доказа у жалби беспредметно. Нема места примени одредбе члана 377. 42
Јасно је да овакво ограничење жалбених разлога утиче на брзину поступка. Циљ је да се могућност укидања одлука сведе на ону меру која одговара значају предмета спора.43 Несумњиво је да би детаљно утврђивање
чињеничног стања обезвредило институт спора мале вредности. Али,
основани су и приговори да немогућност побијања утврђеног чињеничног
стања садржи у себи опасност арбитрарног поступања суда. Зато ова
околност не би требало да значи ослобођење првостепеног суда од обавезе
да чињенично стање утврђује. Напуштање начела материјалне истине у
корист начела формалне истине, не значи да утврђивање чињеничног стања и даље није циљ парничног поступка. Формална истина има значење
релативне истине - оне која је достигнута у поступку. Терет одговорности за утврђивање чињеничног стања са суда прелази на странке које су,
према члану 7. став 1. Закона, дужне да изнесу све чињенице на којима заснивају своје захтеве и да предложе доказе којима се чињенице утврђују,
док суд, према другом ставу овог члана, утврђује све чињенице од којих зависи одлука о основаности захтева.44
41

Члан 478. став 1.
Одредба се односи на овлашћења другостепеног суда да првостепену пресуду
укине и врати предмет првостепеном суду на поновно суђење због нових чињеница и нових доказа, као и када је због погрешне примене материјалног права чињенично стање непотпуно утврђено.
43
У предратном праву, жалба је против одлука донетих у маличном поступку могла да
буде изјављена само због апсолутно битних повреда одредаба поступка. Ово решење
није никада било усвојено у послератном праву, јер се сматрало да би овакво ограничење жалбених разлога довело у питање уставом загарантовано право на жалбу.
44
Тако др Синиша Трива, Грађанско-парнично-процесно право, страна 636: "Овлашћење
првостепеног суда да дефинитивно суди о чињеничној основи спора извор је велике
моћи и разлог велике одговорности суда. Од начина како ће судови користити ову изу42
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У жалбеном поступку убрзање се постиже и осталим законским
решењима: да рок за жалбу износи осам дана (исто важи и за парициони рок, као и за рок за подношење предлога за доношење допунске пресуде), да се рок за жалбу рачуна од дана објављивања одлуке, а од дана достављања одлуке странкама само ако им је одлука достављена, као и
да је у споровима мале вредности посебна жалба дозвољена само против решења којима се окончава поступак. 45
Треба обратити пажњу на супсидијарну примену одредби општег поступка у жалбеном маличном поступку. Тако рецимо у маличном поступку
нема посебних одредаба о пресуди на основу признања и пресуди на основу одрицања, па би се доследном супсидијарном применом члана 360. став 3. из
редовног поступка, ове пресуде и у маличном поступку могле побијати због
свих битних повреда одредаба парничног поступка (дакле и релативно битних), поред побијања због мана воље. Али, како се према члану 478. пресуда у
маличном поступку може побијати само због апсолутно битне повреде, а
не и релативно битне повреде одредаба поступка, то значи да се одредба
члана 360. став 3. ЗПП има применити сходно, прилагођено осталим одредбама за спор мале вредности. Зато аргументом a majori ad minus морамо закључити да се пресуда на основу признања и пресуда на основу одрицања могу у
маличном поступку побијати само због апсолутно битне повреде одредаба
парничног поступка и мана воље.
зетну шансу зависи и судбина институције. Терен на коме ће се правосуђе у овој зони
кретати изузетно је клизав. Закажу ли моралне кочнице које треба да спрече арбитрарност, ова мера за убрзање и поједностављење поступка може нанети више штете него
донети користи. У својој суштини у суђењу нема "малих" ствари. И тако се, опет,
основни проблем доброг правосуђа своди на проблем човека. А формирање добрих
судијских кадрова тежи је и мукотрпнији посао од израде добрих закона".
45
Усвојена решења у погледу жалбеног маличног поступка допринеће пуној афирмацији
начела ефикасности само ако, као што је указано, не буду компромитована у пракси.
Сву животну разноликост је немогуће ставити у херметичке законске оквире. Странкама које се суде у спору мале вредности, излажући се трошковима нарочито због увођења нових института у овај поступак, спор очигледно много значи. Првостепени суд
би требало да има у виду да је поступак у споровима мале вредности само убрзан. Не
и хитан. Посредна, иако ограничена могућност побијања првостепене пресуде и због
недостатака у утврђеном чињеничном стању постоји у жалбеном маличном поступку
на исти начин на који постоји у ревизијском редовном поступку – због апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП.
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Нема посебних правила ни о разлозима због којих се може побијати пресуда због изостанка, па би се применом одредбе члана 478. Закона она могла побијати само због апсолутно битне повреде одредаба
парничног поступка и погрешне примене материјалног права. У погледу
ове пресуде нема места примени аналогије са пресудом на основу пропуштања из редовног поступка (пошто се ради о различитим правним
институтима) а ако би се то и учинило, извукао би се погрешан закључак, будући да се пресуда на основу пропуштања (као и некадашња
пресуда због изостанка из бившег ЗПП) може побијати не само због
апсолутно битне повреде поступка, већ и релативно битне повреде
поступка.
Закон "ћути" и у погледу могућности одржавања расправе пред другостепеним судом у маличном поступку али је јасно да нема супсидијарне
примене одредбе члана 369. став 2. ЗПП (по којој се та расправа може заказати када је то потребно ради правилног утврђења чињеничног стања). Али чини се да постоји - више теоријска - могућност држања главне
расправе пред другостепеним судом применом члана 369. став 3. новог закона, а и то сходно. Дакле, када је првостепена пресуда већ једном била
укинута по одредбама новог закона, а у поступку пред првостепеним судом
су учињене апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка.
Иако у посебним одредбама о маличном поступку нема одредбе која
уређује овлашћења другостепеног суда у погледу могућности преиначења
првостепене пресуде, не би требало да има спора око тога да се ни одредба члана 380. не може у целини супсидијарно применити. Од четири
таксативно наведена случаја у којима другостепени суд у редовном поступку може преиначити првостепену пресуду, на малични поступак би
се могла применити само тачка 4. и пресуда преиначити само ако је првостепени суд погрешно применио материјално право на утврђено чињенично
стање.
Ревизија није дозвољена. 46
ПОСЛЕДИЦЕ ИЗОСТАНКА СТРАНАКА СА РОЧИШТА
- Увођење нових процесноправних института Изостанак тужиоца са рочишта
46

Осим већ споменутог изузетка код спора о ауторском и сличном праву.
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Према одредбама новог Закона о парничном поступку које важе за
редован поступак, изостанак тужиоца са рочишта ће за последицу имати повлачење тужбе само ако је у питању "квалификовано" рочиште припремно. Уз то мора бити испуњен и други услов: сагласност присутног
туженог са таквом последицом.47 Да би се у стадијуму главне расправе у
редовном поступку тужба могла сматрати повученом, потребно је да са
рочишта изостану обе странке, и то обе неоправдано.48 У случају изостанка једне (било које) странке са рочишта за главну расправу, суд ће расправљати са присутном странком.49
Према томе, изостанак само тужиоца са рочишта за главну
расправу у редовном поступку неће бити санкционисан. У маличном хоће.
Цитираћемо члан 475. став 1. новог ЗПП: "Ако тужилац не дође на
прво рочиште за главну расправу или на неко доцније рочиште, а уредно је
позван, сматраће се да је повукао тужбу". Услов "уредни позив" неће бити
испуњен уколико странка у позиву није била изричито упозорена на последице изостанка.
Када је Новелама ЗПП из 1972. године појам спора мале вредности уведен у наш послератни поступак, једини нови процесноправни
институт унет главом 29 - а тог Закона је био: фикција да се тужба
сматра повученом ако уредно позвани тужилац не дође на прво рочиште за главну расправу. Сва остала предвиђена решења, као што је то
фикција да се тужба сматра повученом услед узастопног изостанка
обе странке са рочишта, немогућност наступања мировања поступка, решења која се могу побијати само жалбом против пресуде, па чак
и одредба да се правним леком покреће само правно, а не и чињенично
питање (аналогија са ревизијом), било је од раније познато у нашем
процесном праву. 50 Ни све касније измене ЗПП нису суштински мењале
правила маличног поступка 51 .
47

Члан 289. Закона
Упореди члан 289. и члан 296. став 2. Закона. Треба напоменути да, и када није
изричито наведено, кад год закон предвиђа санкцију која треба да погоди изосталу странку, подразумева се да та странка мора бити уредно позвана.
49
Члан 296. став 1. Закона
50
Весна Ракић, Нека питања поступка у споровима мале вредности, Анали Правног
факултета у Београду, 1976/3. Аутор у том реферату критикује ово одступање од
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Нови Закон о парничном поступку сада уноси и нови процесноправни институт: фикцију да је тужба повучена ако уредно позвани
тужилац не дође на било које рочиште за главну расправу. Одредба о
повлачењу тужбе је когентна норма. Воља туженог не може спречити наступање предвиђене последице, чак и када би он имао интерес да
тражи пресуђење. Одредба члана 475. став 1. Закона је језички јасна.
И не само да тужени својом вољом не може спречити наступање последице повлачења тужбе, него ни тужилац својом. Иако у основи овог
законског решења стоји претпоставка да пасивни однос тужиоца
према спору значи или његову намеру да одустане од тужбе, или да је
спор у међувремену решен на други начин, систематским тумачењем
одредби новог Закона о парничном поступку, закључићемо да тужилац
не може спречити наступање предвиђене последице, ни у случају да је
молио одлагање рочишта. Оправданост разлога за изостанак може
бити од значаја једино за основаност предлога за враћање у пређашње
стање. По новом ЗПП, у одсуству тужиоца, суд у маличном поступку
никад не расправља. 52
Изостанак туженог са рочишта
Нови Закон о парничном поступку је и у погледу последица које у
маличном поступку производи изостанак туженог са рочишта усвојио
другачије решење него до сада. Према члану 476. став 1. Закона, ако тужени не дође на рочиште за главну расправу, а уредно је позван, донеће се

51

52

одредаба општег парничног поступка и сматра да се увођењем тада новог института ремети равноправност странака у поступку, те да за то нема ни политичког
оправдања, а ни оправдања које би лежало у природи спорова мале вредности.
Једино је Новелом ЗПП (''Службени лист СФРЈ'' 27/90) управо ова одредба измењена утолико што се тужба сматрала повученом ''осим ако се тужени на том
рочишту не упусти у расправљање''. У овом измењеном облику одредба је постојала све до доношења новог Закона о парничном поступку, који се, као што
примећујемо вратио на првобитно решење.
Ово решење којим законодавац брже окончање парнице жели да постигне пооштравањем процесне дисциплине, има и лошу страну – поскупљење поступка. Тужилац који има пребивалиште или седиште ван места суда, биће приморан или да
путује или да у том месту ангажује пуномоћника. А један од разлога сажетости
маличног поступка јесте смањење, а не повећање парничних трошкова.
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пресуда којом се усваја тужбени захтев (пресуда због изостанка). Другим
ставом овог члана је прописано да ће суд пресудом из става 1. овог члана
одбити тужбени захтев ако су чињенице на којима се он заснива у супротности са доказима које је тужилац поднео или са општепознатим
чињеницама. Према 3. ставу овог члана, суд ће пресудом из става 1. тог
члана одбити тужбени захтев ако се ради о захтеву којим странке не
могу располагати (члан 3. став 3.).
Одредба је, већ на самом почетку њене примене, изазвала како недоумице у погледу њеног правог значења, тако и различито поступање у пракси
судова. Чини се да није у питању само априорни отпор према новом институту, већ да је у питању и искуствено опирање да "пресуда због изостанка"
трајно реши један спор.53 Првостепени судови доносе различите одлуке.
53

За разлику од пресуде због пропуштања, пресуда због изостанка је термин који је
познавао и ранији Закон о парничном поступку. Но, без обзира на терминолошку
истоветност, ради се о два потпуно различита правна института. Да бисмо лакше
направили дисконтинуитет, подсетићемо се правне природе пресуде због изостанка према ранијим процесним законима. Према члану 332. бившег Закона о парничном поступку пресуда је могла бити донета само ако су, уз изостанак туженог са
припремног односно првог рочишта за главну расправу (а са чим је изједначавано
и његово пасивно држање на том рочишту) били кумулативно испуњени и следећи услови: да је тужени био уредно позван, да поднеском није оспорио тужбени
захтев, да је тужилац предложио доношење ове пресуде, да основаност тужбеног
захтева произлази из чињеница наведених у тужби и да чињенице на којима се заснива тужбени захтев нису у супротности са доказима које је сам тужилац поднео
или са ноторним чињеницама. Имајући у виду прописане услове за њено доношење, чини се да назив ове пресуде ''због изостанка'' није био примерен. Тужени је
могао и да изостане са рочишта, а да се ова пресуда не донесе – у случају да је
поднеском оспорио тужбени захтев. Могао је и да приступи на рочиште, али ако
на њему ћути или се са њега удаљи пре него што је оспорио тужбени захтев, пресуда би ипак била донета. Дакле, имала је елементе садашње ''пресуде због пропуштања''. У теорији се назива контумациона пресуда (од латинске речи contumax,
што значи: тврдоглав, непокоран, пркосан, самовољан). Занимљиво је уочити да
се, према теоретичарима, пркошење суду врши пасивним начинима. У пракси, ова
пресуда је доживљавана више као процесна могућност да се тужени примора да се
следећи пут одазове позиву суда, а што је доказивао благонаклон однос судија
према предлогу туженог за повраћај у пређашње стање. Између некадашње пресуде због изостанка по члану 332. ранијег ЗПП и садашње пресуде по члану 476.
ЗПП, разлика није само у стадијуму поступка у којој могу бити донете – некада291
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Приметно је ослањање на институт бившег ЗПП или повезивање са пресудом због пропуштања из новог ЗПП-а у погледу услова који треба да буду испуњени за њено доношење. Другостепени судови оклевају са одлучивањем по
жалби. Изашли су из штампе већ и коментари ЗПП-а који промовишу виђење својих аутора. Врховни суд није био у прилици да заузме став. Како није
заузет став ни о томе да ли уопште има места заузимању става, то аутор
реферата не сматра умесним да се о овоме лично изјасни. На основу до сада
донетих судских одлука и на основу питања достављених Врховном суду од
стране нижестепених судова54, искристалисало се да се суштинско размимоилажење своди на дилему: да ли је одредба чл. 476. ЗПП јасна и недвосмислена правна норма која се примењује без изузетка или у закону постоји
правна празнина која захтева додатно тумачење.
Аргументи у прилог првог става могли би бити: одредба је језички јасна. Не треба је тумачити на друге начине - ни логички, ни систематски,
ни историјски а ни циљно. Не постоји правна празнина, па нема шта да се
попуњава, ни путем аналогије ни применом аргумента a contrario. Једини
услови да изостанак уредно позваног туженог са неког рочишта на које је
тужилац приступио, не доведе до аутоматског усвајања тужбеног захтева
су: 1) да су чињенице на којима се тужбени захтев заснива у супротности са
доказима које је сам тужилац поднео или са општепознатим чињеницама
или 2) да се ради о захтеву са којим странке не могу располагати. Нема дру-

54

шња само на припремном рочишту или на првом рочишту за главну расправу ако
припремно није одржано, садашња на било ком рочишту за главну расправу – већ
и у томе што за њено изрицање више није потребан предлог тужиоца, нити да тужени није оспорио тужбени захтев. Пресуда због изостанка у новом Закону није у
глави 25 предвиђена као посебан облик пресуде, и под називом ''пресуда због изостанка'' изричито се помиње само у првом ставу члана 476. Закона, а и тада, само у
загради. Јасно је да су редактори и на овај начин желели да укажу на дисконтинуитет са претходним институтом нашег процесног права.
Да ли ће се пресудом усвајати тужбени захтев и у ситуацији када га је тужени
писменим поднесцима оспорио? Шта ће се учинити ако је тужени, не само
поднеском оспорио тужбени захтев, већ је предложио и извођење конкретних
доказа, а изостао је са рочишта? Да ли се ова пресуда ипак доноси само на првом рочишту за главну расправу? Да ли ће се усвојити тужбени захтев који није у супротности са доказима које је тужилац поднео, али јесте у супротности
са другим доказима? Како изгледа образложење пресуде када се усваја а како
када се одбија тужбени захтев пресудом због изостанка?
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гих услова. Да их има, били би унети у законски текст. Ако тужени не дође
на рочиште, само пропуст тужиоца може спречити прописану санкцију.
Не тражи се потпуна пасивност туженог - без значаја је да ли је писменим
поднеском или на неком претходном рочишту оспорио тужбени захтев. Не
тражи се од туженог да оспори захтев и стави доказне предлоге, него да дође на свако заказано рочиште. Небитно је да ли су по његовом предлогу докази извођени и који је резултат доказивања. Довољно је да тужени једном изостане па да се усвоји захтев. Својим недоласком тужени је на себе преузео
одговорност што истина није утврђена. Сам је пресудио спор. Сваки разуман човек би се одазвао позиву суда ако је тужбени захтев неоснован. Суду,
који је дужан да поступа по сваком захтеву за који је надлежан - па и кад је
његова вредност мала - се мора омогућити да што пре пресуди. Усвајање тужбеног захтева без даљег расправљања и без оцењивања већ изведених доказа, је најбржи вид окончања спора. У маличном поступку строгост је неопходна. Циљ који је постављен увођењем посебних правила поступка може се
постићи само на овај начин. Ако би околност што је тужени на почетку
парнице оспорио захтев била довољна да спречи доношење пресуде због изостанка, тужени ће почети са опструкцијом поступка. То се мора спречити. Пројектовани циљ је да се у маличном поступку одрже највише два до
три рочишта, сразмерно незнатној вредности предмета спора. Ако се законодавац у маличном поступку определио за доследну примену начела усмености а не писмености, то је зато што је проценио да ће се тако сврха тог
поступка најбоље остварити. Уосталом, ако је тужени пре изостанка са
неког каснијег рочишта, збиља активно учествовао у поступку и довео у разумну сумњу наводе тужбе, суд ће имати благонаклон став према његовом
предлогу за враћање у пређашње стање, па донета пресуда због изостанка не
мора да буде и коначно решење спора.
Аргументи у прилог другог става могли би бити: постоји правна
празнина. У другом ставу члана 476. ЗПП није прописано шта ће урадити
суд ако чињенице на којима се заснива тужбени захтев нису у супротности са доказима које је тужилац поднео или са ноторним чињеницама,
али јесу у супротности са доказима које је поднео тужени, или са већ изведеним доказима. Језичка стилизација текста даје основа за сумњу о циљу
прописа. Термин "докази које је тужилац поднео" указује да се под њим
подразумевају писмене исправе поднете уз тужбу. Из овога би се могло закључити да санкција аутоматског усвајања тужбеног захтева погађа туженог само у почетном стадијуму поступка, пре него што је дошло до
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расправљања о тужбеном захтеву и пре извођења доказа од стране суда.
Ако су докази изведени, како би могао суд да усвоји тужбени захтев ако се
до првог изостанка туженог са рочишта, већ показала разумна сумња у
његову основаност? Тако се неће остварити циљ који законодавац жели да
постигне. Ако је циљ јачање процесне дисциплине и сузбијање злоупотребе
процесних права, тужени који је оспорио захтев, и у поднесцима и на
претходним рочиштима стављао доказне предлоге, није спречио да се поступак води. Допринео је утврђивању битних чињеница. Дао је суду процесни материјал на основу кога суд може да пресуди. Како да суд донесе процесну пресуду (пресуду не на основу расправљања), кад је већ расправљао? У
поступку је достигнута истина до мере до које је достигнута пре изостанка туженог и суд треба да је узме у обзир приликом доношења одлуке.
Није тужени тај који је покренуо државни апарат ради заштите свог
"малог интереса", него тужилац. Ако је суд већ стекао сазнање да је захтев неоснован, вероватно ће усвојити предлог туженог за враћање у пређашње стање. То неће убрзати поступак, па ово није практично решење. Да
се желело омогућити суду да усвоји захтев који је у супротности са већ изведеним доказима, онда се морало прописати да се пресуда из члана 476.
Закона може побијати само због апсолутно битних повреда парничног поступка. А и то само оних на које суд по новом закону пази по службеној дужности - дакле искључујући повреду из члана 361. став 2. тачка 12. Међутим, и ова пресуда се може побијати како због свих апсолутно битних повреда поступка, тако и због погрешне примене материјалног права.
Ако је први став исправан, онда је одговор на сва постављена питања врло једноставан. Суд ће усвојити пресудом због изостанка тужбени захтев, чим тужени у било којој фази поступка изостане са
рочишта (осим у врло ретком случају предвиђеном чланом 476. став 2.
и 3). То значи да после момента када су се испунили услови за доношење ове пресуде, суд ће се понашати као да се пре тога ништа није догодило. Пресуда није донета на основу расправљања, није контрадикторна, већ има строго процесну природу. Самим тим је и одговор на
питање каква треба да буде њена садржина врло једноставан. Образложење треба да садржи само констатацију да су законски услови
испуњени. Саму пресуду би требало насловити "због изостанка" јер
тиме суд јасно ставља до знања да пресуда није резултат промишљене
одлуке суда, већ је последица понашања странака. Ако суд и дође у ситуацију да усваја тужбени захтев за који је, према до тада изведеним
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доказима, јасно да није основан, онда суду треба дозволити да се од
такве одлуке огради њеним означававањем "због изостанка".
Ако је правилан други став, онда одговор на постављено питање
није тако једноставан. Када је у питању изостанак туженог са првог
рочишта за главну расправу (у маличном поступку нема припремног
рочишта), а тужени је само поднеском оспорио захтев и предложио
доказе, то неће спречити усвајање захтева. Институт који се примењује у маличном поступку је "пресуда због изостанка" а не "пресуда
због пропуштања" из редовног поступка. Нема сумње какву обавезу суд
прописује за туженог - не да оспори захтев, него да дође на рочиште.
Чим тужени изостане са рочишта, првог или неког доцнијег, настаје
за суд обавеза да донесе пресуду. Нема одлагања рочишта. Суд пресуђује према постојећим доказима, а обе странке су, од момента изостанка уредно позваног туженог, преклудиране у погледу могућности да
предлажу нове доказе. Постојеће доказе суд ће ценити по правилима о
терету доказивања. 55
Оно што је несумњиво то је да закон не дозвољава да се рочиште
одлаже ако тужени изостане ("донеће се пресуда" каже закон). Постоји
још једна могућност да суд због изостанка туженог ипак не усвоји тужбени захтев и када нису испуњени услови из члана 476. став 2. и 3. за
његово одбијање. То ће бити случај ако је и сам тужилац изостао са рочишта (према члану 475. став 2. тужба се тада сматра повученом).
Стога би закључак био да нема места примени члана 476. ЗПП када су испуњени услови из члана 475. став 2. ЗПП односно када су са рочишта изостале
обе странке.
Одбијање тужбеног захтева у случају изостанка туженог по члану
476. став 2. ЗПП не би требало да изазове веће недоумице. И по ранијем закону суд је био овлашћен да одбије тужбени захтев (чл. 332. став 4) ако из
чињеница наведених у тужби не произилази његова основаност, а тужба
на рочишту није преиначена. Једина разлика је што је по бившем закону до
55

Ако је тужени изостао са неког каснијег рочишта за главну расправу, а поднети
писмени доказ је приватна исправа, суд приликом пресуђења ову приватну исправу не би требало да узме у обзир, пошто терет доказивања њене истинитости лежи на туженом, а он је са рочишта изостао. Ако поднети доказ представља јавну исправу, суд не може сумњати у њену истинитост јер она има јасну
доказну снагу коју закон претпоставља.
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те последице долазило због инсистирања тужиоца да се пресуда због изостанка ипак донесе, а по новом закону пресуда из члана 476. - било усвајајућа било одбијајућа - се доноси по службеној дужности. Тужилац и по новом закону може лако да избегне одбијање тужбеног захтева - довољно је
да уз тужбу не достави доказе.
Међутим, иако у члану 476. став 2. Закон није прописао да ће се
тужбени захтев одбити и у случају да његова основаност не произлази из чињеница наведених у тужби, ипак нам се чини да није интенција законодавца била да се такав захтев усвоји. Основаност тужбеног
захтева је врста материјалноправне претпоставке за доношење пресуде одређеног садржаја. Другостепени суд би због погрешне примене
материјалног права овакву пресуду морао да преиначи. Дословно језичко тумачење одредбе довело би до доношења неразумне одлуке. Тужба
као и сваки поднесак не сме имати унутрашњу противречност и мора
бити логична према стандарду просечног човека. Зато мислимо да изостављање овог услова није израз принципијелног става законодавца.
До тог закључка бисмо, уосталом дошли и тумачењем: ако је суд овлашћен да учини више (да одбије захтев зато што је у супротности са
доказима поднетим уз тужбу), то значи да је овлашћен да учини и мање (да одбије захтев који је у супротности са самом тужбом). Стога
бисмо предложили закључак да ће суд пресудом из члана 476. став 2.
ЗПП одбити тужбени захтев и у случају да његова основаност не произилази из чињеница наведених у тужби.
Питање које се често поставља је и да ли се пресудом због изостанка тужбени захтев може само делимично усвојити. Ово није било спорно ни у ранијој судској пракси у погледу пресуде због изостанка
из члана 332. бившег ЗПП 56 . Ако су за усвајање тужбеног захтева услови испуњени само у погледу једног дела предмета спора, пресудом због
изостанка се може усвојити мање него што се тужбом тражи, а у
56

"Кад се ради о тужби са више посебних тужбених захтева, може се о појединим
захтевима донети пресуда због изостанка" – Пресуда Врховног суда ВСС, Гзз.
55/74 и "Код доношења пресуде због изостанка суд је обавезан да води рачуна
о томе да ли је захтев могућ и дозвољен основом одговарајућег материјалноправног прописа, па је у вези са тим овлашћен да евентуално донесе делимичну пресуду због изостанка, а да у осталом делу тужбени захтев одбије." (Окружни суд у Сремској Митровици Гж. 1397/91).
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осталом делу тужбени захтев се мора одбити ако је у супротности са
принудним прописима, јавним поретком и правилима морала, или ако његова основаност у том делу не би произилазила из навода тужбе.
ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
Циљ увођења посебних правила поступка у споровима мале вредности није био да се угрозе процесна права странака, већ да се пошаље
јасна порука да ће суд пружити заштиту субјективном праву странке
без обзира на његов мали значај, али да се степен те заштите ставља
у директну зависност од понашања странке. Одговоран однос странке
према сопственом интересу, манифестован кроз савесно коришћење
правима која јој стоје на располагању 57 очуваће тај интерес и у донетој судској одлуци. Неодговоран однос неће бити толерисан. Биће
санкционисан повлачењем тужбе, пресудом због изостанка и преклузијом, како изношења нових доказа у жалби тако и оспоравања већ изведених.
Правила поступка у споровима мале вредности почивају на
претпоставци да ти спорови за странке имају малу вредност. Ако
странка изостане са рочишта, она ту законску претпоставку само
потврђује.
Али, мала вредност предмета спора не сме да послужи као
оправдање за кршење правила поступка од стране судија. Кад судија
крши право, спор мале вредности прераста у спор од великог значаја.
Укидање такве пресуде не значи више само заштиту малог интереса
странке, већ заштиту јавног интереса оличеног у нужности очувања
поверења грађана у суд, а тим и у државу у којој живе.
Погрешно је уверење да је циљ увођења посебних правила маличног
поступка, брже остварење права странака. Брже остварење права
странака је циљ и редовног поступка, тамо чак и пречи јер се решава о
правима која за странке имају већи значај од права која остварују у маличном поступку.
Циљ увођења посебних правила маличног поступка је смањење оптерећења судова. Начело ефикасности поступка у њима постаје доми57

А има право да присуствује рочиштима, да прелаже доказе, да се упознаје са предлозима и доказима супротне стране, а у новом Закону јој је очувано право на жалбу
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нантно начело зато што се једино тако ослобађа простор да судови у
парницама већег значаја буду у могућности да у пуном обиму остварују
остала процесна начела.58 А ако је циљ смањење оптерећења судова, средство за остварење тог циља је брзо окончање поступка. Начин на који се
циљ путем тог средства може остварити а да то не буде привремено, је
доношење правилне и законите одлуке. Само таква одлука ће остати непромењена и тиме коначна, било као неожалбена, било као неукинута.
Правила поступка о споровима мале вредности данас имају много већи
значај него када су у наш правни поредак уведена. Услед наглог осиромашења грађана, велики број спорова биће суђен по правилима овог поступка. 59 Отуда велика важност законите примене правила овог посебног поступка, претежно заснованог на начелу диспозиције, расправном начелу,
начелу економичности, концентрације поступка и јединства главне расправе и начелу савесног коришћења процесним правима.
Уочава се да су правила маличног поступка одувек била нека врста "пилот пројекта" за повећање ефикасности поступка. Неки институти, стидљиво најављивани у овом посебном поступку, постајали су временом стандардизована правила и у редовном поступку. Да ли
ће и у којој мери то бити случај са правилима поступка о споровима
мале вредности која прописује нови Закон о парничном поступку показаће време. Свестан снаге традиционалних решења, законодавац је можда негде остао и недоречен, препуштајући пракси да стандардизује
новоуведене институте. Утврђивање граница треба препустити искуству.

58

59

Види Препоруку бр. Р (84) 5 Комитета министара Савета Европе земљама чланицама о начелима грађанског поступка за унапређивање остваривања правде
(усвојена 28.фебруара 1984. године).
Према подацима једног београдског општинског суда од 643 тужби које су у суд
пристигле јуна 2005. године, 357 ће бити суђено по правилима маличног поступка.

298

Грађанско право

Oгледи

Миломир Николић,
судија Врховног суда Србије

ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ ЗАКОНА У ИЗВРШНОЈ СУДСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Савезна скупштина на седници Већа грађана и Већа република
од 04. фебруара 2003. године, донела је Одлуку о проглашењу Уставне
повеље Државне заједнице Србија и Црна Гора, коју је усвојила Народна скупштина Републике Србије на седници од 27. јануара 2003. године
и Скупштина Републике Црне Горе на седници од 29. јануара 2003. године, ("Сл. лист СЦГ" бр. 1/03 од 04.02.2003. године - у даљем тексту
Уставна повеља). На основу чл. 67. Уставне повеље, Савезна скупштина на истој седници оба већа, донела је одлуку о проглашењу Закона за
спровођење Уставне повеље Државне заједнице Србија и Црна Гора,
који су усвојиле Народна скупштина Републике Србије на седници од
27. јануара 2003. године и Скуштина Републике Црне Горе на седници
од 29. јануара 2003. године ("Сл. лист СЦГ" бр. 1/03 од 04. фебруара
2003. године).
Одредбом чл. 9. ст. 1. Уставне повеље, је предвиђено да државе
чланице уређују, обезбеђују и штите људска и мањинска права и грађанске слободе на својој територији, одакле произилази искључива законодавна компетенција држава чланица у погледу поступака за остваривање и заштиту субјективних права. Према одредби чл. 20. ст. 4. Закона о
спровођењу Уставне повеље, државе чланице дужне су да ускладе своје
законе и друге прописе са Уставном повељом, ратификованим међународним уговорима Државне заједнице Србија и Црна Гора и Законима
државне заједнице.
Да би се у правном систему држава чланица спречила правна
празнина због насталих промена у домену законодавне компетенције
држава чланица, Законом о спровођењу Уставне повеље утврђен је од299
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нос према Законима који су били на снази у моменту ступања на снагу
Уставне повеље. Према ставу 5. а у вези става 1. члана 20. Уставне
повеље, савезни закони и други савезни прописи, који нису из области у
којима је Уставном повељом утврђена надлежност Државне заједнице Србија и Црна Гора, примењују се после ступања на снагу Уставне
повеље, као општи акти држава чланица, док их њихови надлежни органи не ставе ван снаге, осим у деловима који су у супротности са одредбама Уставне повеље, изузев у областима које су већ регулисане
прописима државе чланице. Тиме је савезно законодавство добило републички карактер у њиховој примени.
Закон о извршном поступку из 2000-те године ("Сл. лист СРЈ"
бр. 28/00, 73/00 и 71/01) имао је карактер савезног закона и после ступања на снагу Уставне повеље, примењивао се као републички закон у
Републици Србији. Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о извршном поступку, који је објављен у ("Сл. гласнику РС"
бр. 125/04 од 22.11.2004. године) који је ступио на снагу по протеку три
месеца од дана објављивања у Службеном гласнику - чл. 306. Закона,
дакле 23. фебруара 2005. године (у даљем тексту важећи Закон). Даном ступања на снагу овог Закона, престао је да важи Савезни Закон о
извршном поступку из 2000-те године (у даљем тексту Закон из 2000.
године), члан 305. важећег Закона. Овим је Држава Србија извршила
кодификацију и темељну реформу извршног материјалног и процесног
права и у дугој правној и политичкој историји својим законом уредила
извршни поступак. 1
У образложењу предлога важећег Закона о извршном поступку,
је означено да је уставни основ за доношење Закона садржан у члану
72. ст. 1. тач. 2. Устава Републике Србије, према коме Република Ср1

Снежана Андрејевић, судија ВСС "Грађанско правна заштита у поступку обезбеђења потраживања"- "Прва кодификација извршног материјалног и процесног права
извршена је 1930. године Законом о извршењу и обезбеђењу Краљевине Југославије. Кроз правна правила на основу Закона о неважности правних прописа донетих
пре 06. априла 1941. године и за време непријатељске окупације ("Сл. лист ФНРЈ"
бр. 86/46 од 25. октобра 1946. године), овај Закон се примењивао све до 01. октобра
1978. године, када је ступио на снагу Закон о извршеном поступку ("Сл. лист СФРЈ"
бр. 20/78 од 21. априла 1978. године). Трећа кодификација извршена је Законом о
извршном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 28/00 од 30. јуна 2000. године, који је ступио на снагу 08. јула 2000. године), Билтен судске праксе ВСС бр. 1/01.
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бија уређује и обезбеђује заштиту слобода и права човека и грађанина.
Истовремено у чл. 16. Уставне повеље је предвиђено да ратификовани
међународни уговори и опште прихваћена правила међународног права
имају примат над правом Србије и Црне Горе и правом држава чланица.
Скупштина Србије и Црне Горе, донела је Закон о ратификацији
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода,
објављен у ("Сл. листу СЦГ" бр. 9/03). 2 Одредбом члана 8. Уставне повеље, је одређено, да је Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама (ткз. Мала повеља) саставни део Уставне повеље.
Мала повеља је усвојена и објављена у ("Сл. листу СЦГ" бр. 6/2003).
Овом Повељом се прокламују људска права и грађанске слободе у складу
са Европском конвенцијом о људским правима. 3 Важећи Закон о извршном поступку је резултат неопходног усклађивања извршне процедуре са Уставном повељом и Малом повељом и хармонизације наше извршне процедуре са принципима и стандардима европског права, достигнутим степеном људских права и грађанских слобода и имплементације правних инструмената које је усвојио Комитет министара Савета Европе. 4
Треба нагласити да је у исто време у скупштинској процедури
био и Закон о парничном поступку, који је Народна скупштина Републике Србије донела истог дана када и важећи Закон о извршном поступку, који је објављен у истом службеном гласнику ("Сл. гласник
РС" бр. 125/04 од 22.11.2004. године), и ступио на снагу истог датума

2

Европска конвенција за заштиту људских права у члану 6. предвиђа сваком право
на правично суђење, а у члану 13. право на употребу делотворног правног лека.
3
Мала повеља у члану 17. ст. 1. јемчи право на правично суђење, а у члану 18.
право на правно средство.
4
Препорука бр. Р (95) 5. Комитета министара земљама чланицама о увођењу и
унапређивању жалбених поступака у грађанским и привредним предметима
(усвојена од стране Комитета министара 07. фебруара 1995. године). У уводном
делу је између осталог означено "убеђен да су ефикасни жалбени поступци у
интересу свих странака, као и спровођења правде" у глави I у оквиру општих
начела, у чл. 1. под називом право на судску контролу под тачком а. је означено
"уначелу, треба омогућити да свака одлука нижег суда ("првостепеног суда")
буде подложна контроли вишег суда ("другостепеног суда").
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23. фебруара 2005. године, који се сада као републички закон супсидијарно примењује и у извршном поступку 5 .
Међутим и поред овакве законодавне активности, остају отворена правна питања о временској важности појединих правних норми
важећег Закона о извршном поступку и њиховој примени на поступке
извршења и обезбеђења започете по претходном закону.
ОТВОРЕНА СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА
За разлику од неких других процесних и материјалних закона који продужено дејство старог закона на ситуације у току везују за достигнути стадијум поступка (по правилу доношење првостепене одлуке), 6 важећи Закон о извршном поступку у прелазним и завршним
одредбама у чл. 304. одређује да ће се поступци извршења и обезбеђења
започети до дана ступања на снагу овог Закона (23.02.2005. године),
окончати по одредбама Закона о извршном поступку из 2000-те године.
Овом законском одредбом се уводи продужено дејство Закона из
2000-те године на све започете поступке извршења и обезбеђења до
ступања на снагу важећег Закона о извршном поступку. Тиме је примена овог закона посредно проширена и на започете, а неокончане парнице по раније поднетим тужбама ради недопустивости извршења и
поводом приговора на решења о извршењу на основу веродостојне исправе.
Међутим, оваква законска одредба о задржавању важења старог
закона за велики број несвршених правних ствари, 7 доводи странке у неједнак положај пред судом, што је у супротности са чл. 2. ст. 1. Закона о
5

Члан 27. Закона о извршном поступку гласи "у поступку извршења и обезбеђења сходно се примењују одредбе Закона о парничном поступку ако овим или
другим Закон није другачије одређено.
6
Члан 491. Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 125/04);
Члан 357. породичног Закона ("Сл. гласник РС" бр. 18/05);
Члан 185. Закона о стечајном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 84/04).
7
Према подацима изнетим у прегледу рада Врховног суда Србије са освртом на
рад подручних судова опште надлежности за 2004. годину, на крају 2004. године код свих општинских судова, остало је нерешено 286.131 предмет за извршење правноснажних судских одлука у грађанским стварима.
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парничном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 125/04), којим је предвиђено да
странке имају право на закониту, једнаку и правичну заштиту својих
права, јер у погледу правних лекова (посебно жалбе), одлагања извршења,
права на подношење тужбе због недопустивости изврешења од стране
трећег лица (излучна тужба), права странака да о одлукама од битног
значаја за остваривање њихових права и интереса буду лично обавештене, важе два режима: први за започете поступке пре 23.02.2005. године
по одредбама Закона из 2000-те године, који ова права не предвиђа, а други за поступке започете после ступања на снагу важећег закона, који извршном дужнику признаје сва напред означена права и штити оправдани
правни интерес трећих лица.
Овакво законско одређење доводи странке у неједнак положај супротно Малој повељи, која је саставни део Уставне повеље, која јемчи
право на судску заштиту, право на правично суђење и право на правно
средство, одређујући у чл. 9. ст. 1., да свако има право на делотворну
судску заштиту, у чл. 17. ст. 1., да се свакоме јемчи једнака заштита
права у поступку пред судовима, а у чл. 18., да свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се решава о његовом
праву, обавези или на закону заснованом интересу.
Скупштина Државне заједнице Србија и Црне Гора је донела Закон о ратификацији Европске конвенције о људским правима. Према
чл. 16. Уставне повеље, ратификовани међународни уговори и опште
прихваћена правила међународног права имају примат над правом Србије и Црне Горе и правом држава чланица. Одредбом чл. 6. ст. 1.
Европске конвенције о људским правима, сваком се гарантује право на
правично суђење, а одредбом чл. 13. право на делотворан правни лек.
Право на правично суђење подразумева право на приступ суду, једнакост странака, а исто обухвата и поступке после суђења, као што је
извршење пресуда. 8
Приступање Државне заједнице Србија и Црна Гора Савету
Европе, ратификација Европске конвенције за заштиту људских права
и грађанских слобода, могуђност да се затражи правна заштита пред
Европским судом за људска права, неједнакост странака у већем броју
8

Право на правично суђење (водич за примену чл. 6. Европске конвенције о људским правима), издавач савет европе – канцеларија у Београду 2003. године.
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правних ствари у извршној судској процедури у крајњој инстанци може бити санкционисано као повреда чл. 6. Европске конвенције о људским правима.
ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ ЗАКОНА И ОДГОВОР
СУДСКЕ ПРАКСЕ
Питање важења правних норми једног закона у времену односно
транзиторног права, јавља се поводом доношења новог закона.
Савезним законом донетим 30. јуна 2000. године, који је ступио на
снагу 08. јула 2000. године, стављен је ван снаге, после примењивања више од двадесет година Закон о извршном поступку из 1978. године ("Сл.
лист СФРЈ" бр. 20/78 ... 35/91 и "Сл. лист СРЈ" бр. 37/92 ... 24/94). Овим
законом извршена је темељна реформа извршног поступка и многобројним новим решењима неоспорно отклоњена презаштићеност дужника
и неефикасност у принудном извршењу потраживања повериоца утврђеног извршном исправом. Међутим, тим законом укинути су неки
правни институти који имају своје пуно оправдање у извршном судском
поступку као нпр. уставно право на жалбу или друго правно средство о
коме одлучује другостепени суд, одлагање извршења по предлогу дужника и трећег лица у изузетно оправданим случајевима, одлагање односно
прекид извршења по захтеву Јавног односно Државног тужиоца, право
на нужну заштиту интереса трећих лица у извршном поступку, право
да странка о одлукама од битног значаја за остваривање њихових права
и интереса буде лично обавештена (достављање), претходно сношења
трошкова поступак од стране дужника и слично. Овим законом је суспендована примена свих других савезних закона, у делу који се односе на
захтев за одлагање и прекид извршења извршних судских поступака, с
обзиром да је у члану 263. Закона, било одређено, да се одредбе других закона које се односе на захтев за одлагање и прекид извршења неће примењивати у извршном поступку. У члану 262. тог Закона је било одређено, да се поступак извршења и обезбеђења започет до дана ступања на
снагу закона има окончати по одредбама тога Закона. Тиме је уведена
његова непосредна, тренутна примена на све извршне судске поступке
који нису били окончани до његовог ступања на снагу, а покренути по
Закону о извршном поступку из 1978. године. Тако је, посредно, примена
овог закона проширена и на започете парничне поступке по тужбама
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за недопуштеност извршења који нису били правноснажно окончани у
тренутку ступања на снагу овог закона, као и на парничне поступке у
току, а поводом приговора против решења о извршењу на основу веродостојне исправе. Оваква законска решења у њиховој примени трпела су
оправдану критику странака, судова, и шире стручне јавности, што је
нужно изискивало и одређење судова према продуженом дејству закона
из 1978. године на одређене правне ситуације и примени Закона из 2000.
године на одређене правне ситуације у току, након ступања на снагу
тог закона.
Савремена правна наука и теорија у погледу важења новог процесног закона у времену, заступа гледиште о тренутном (неодложном,
непосредном) дејству новог закона на поступке у току. Ако законодавац
из разлога целисходности предвиђа да се стари закон примењује и на поступке у току у томе не треба видети отклањање ретроактивности
новог закона. Смисао таквог уређења састоји се у задржавању важења
старог закона, за једну категорију правних ствари, дакле у томе што он
у ограниченом обиму надживљава тренутак ступања на снагу новог закона. Начело да се нови закон примењује без одлагања, односи се и на
функционалну страну поступка, што је од нарочитог значаја за облик и
дејство радњи и за рокове у којима оне могу бити предузете. Што се
тиче допуштености правног лека и рока у коме он може бити изјављен, меродаван је тренутак доношења одлуке. 9
У погледу временског важења закона тј. транзиторног права постоји
неколико теорија, као и њима одговарајућа законодавна уставно - судска
пракса. То су субјективна теорија "стечених права", објективна теорија
"свршених факата" и теорија "друштвеног интереса".
Према субјективној теорији стечених права која је владала нарочито
у XIX веку, у време либерализма, стечена субјективна права појединаца
не смеју да буду повређена ретроактивношћу закона, без обзира на општи
интерес. Приватна својина и аутономија воље су неповредиви.
Ова теорија није дала потпуни одговор на питања временског важења
закона. Она полази само од већ стечених субјективних права, а не одговара
на многа питања примене закона у времену у погледу примене објективног
9

др. Боривоје Познић "Грађанско процесно право", Савремена адимистрација, четврто издање, 1973. године.
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права кад субјективно право још није стечено, кад постоји само правно очекивање, правно стање, правна моћ, правни интерес и слично.
На сва ова и друга питања транзиторног права даје бољи и потпунији одговор савремена објективна теорија "свршених факата" у комбинацији са теоријом друштвеног интереса. У центру посматрања ове теорије није више стечено субјективно право, него чињенице и околности, тј. "свршена факта"на којима се право заснива (Facta praeteritа) јер закон се односи на факта, на објективне правне ситуације, а не на само право.
Ова теорија раздваја ректроактивно дејство од непосредног дејства
новог закона и од продуженог дејства старог закона на време после ступања на снагу новог закона. На "свршена факта" примењује се стари закон у
време када су та факта свршена, па ако нови закон регулише друкчије већ
свршена факта тек онда постоји ретроактивно дејство новог закона. Код
"ситуација у току" примењује се нови закон на факта која још нису реализована, а на факта која су реализована примењује се стари закон. Овде није
реч о ретроактивној него о непосредној примени новог закона. Полази се од
правне ситуације која може да буде у "динамичној" и "статичној" фази. Динамична фаза односи се на настанак и престанак права. Када је једна од динамичних фаза окончана постоји "свршени факт" на који се примењује стари закон нпр. када је закључен брак у време и под условима прописан старим законом. Али, ако се брак разводи у време новог закона развешће се
под условима прописаним новим законом. Такође правна дејства која су реализована у време старог закона сматрају се "свршеним фактом".
Статична фаза правне ситуације значи период у коме правна ситуација траје и производи одређена правна дејства. То су ситуације у току
дејства и на она дејства која се догађају у време новог закона овај закон се
непосредно примењује.
Објективни метод ипак није довољно применљив, иако више од субјективног метода укључује општи интерес. Субјективни метод је водио
рачуна само о појединачном интересу, а објективни метод ипак недовољно заступа општи интерес који је иначе релевантан интегрални фактор у
решавању сукоба закона у времену. Наиме, теорија општег интереса полази од тога да свака правна норма изражава хтења и потребе одређене целе
друштвене заједнице, што се такође мора поштовати како у интересу заједнице тако и у интересу појединца. У правне норме су уграђена и начела
о економској и социјалној сигурности, уставности и законитости, слободе,
права и дужности човека и грађанина, а теорија друштвеног интереса по306
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лази и од тих начела. Правна ситуација мора се заснивати на закону као
општем акту колективне свести и потреба, а не на акпстрактно схваћеној
аутономији воље појединаца. Следи да је прихватљива објективна теорија
у комбинацији са теоријом општег интереса. Међутим, друштвени интерес мора да буде истинит, свесно прихватљив, ауторитативно утврђен и
квалитативно ограничен, како не би водио у произвољност.
Критеријум друштвеног интереса примењује се у потпуности када
је реч о законодавном акту ретроактивности који доноси законодавац. У
том случају има се применити ретроактивна одредба закона онако како
она гласи. Међутим, када законодавац не прописује ретроактивност, код
питања где су границе ретроактивности и неретроактивности треба поћи
од принципа непосредног и принципа ретроаткивног дејстава закона. Границу између ова два принципа ваља утврђивати помоћу појма "свршених
факата". Овај појам се односи на факта везана за стечена субјективна грађанска, породична, лична, привредна и нека друга права, тако и на још нестечена права, на правна очекивања, правна стања, правне моћи, правне
интересе, на условљена права, на интерпретативне и конфирмативме норме. Исто тако овај појам се односи како на тренутне тако и на трајне правне ситуације, како на уговорне (насталим вољним актом) тако и на вануговорне правне ситуације (настале на основу закона, деликта итд).
Само због друштвеног интереса тренутне и трајне, али свршене или
реализоване, како уговорне тако и вануговорне објективне правне ситуације могу доћи под удар ретроактивности закона, тј. само је тада у питању ретроактивно дејство закона (на пример када би нови закон и за већ отворена
наслеђа - "свршене правне ситуације" прописао да се право наслеђа стиче
тек на основу решења о наслеђивању и сл). Када је реч о трајним "правним
ситуацијама у току дејства" које су настале у време важења старог закона,
али се њихово дејство протеже и за време важења новог закона, разликују
се уговорне и вануговорне правне ситуације. Пошто се у уговорном праву
несрећу само диспозитивне норме, него све више и когентне норме, којима
се одређује границе слободе уговарања, на трајне несвршене уговорне
правне ситуације "у току дејства" не треба применити правило о продуженом дејству старог закона, него у принципу, као и за трајне несвршене вануговорне правне ситуацију треба непосредно применити режим новог закона, али од дана његовог ступања на снагу, стим да се признају факта која
су свршена у време важења старог закона. Овде није у питању ретроактивно дејство новог закона, него је реч о његовој непосредној примени (непо307
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средна примена новог закона). Међутим, ако трајна несвршена уговорна ситуација није интересантна са гледишта друштвеног интереса (што цени суд
у сваком конкретном случају) а регулисана је диспозитивним нормама, треба примени стари закон (продужено дејство старог закона). И обрнуто када
су у питању императивне норме треба непосредно применити нови закон
од његовог ступања снагу на још несвршена факта укупне правне ситуације
уз уважавање свршених факата у време важења старог закона.
У погледу вануговорних трајних правних ситуација у току, непосредно се примењује нови закон на још несвршена факта, од његово ступања на
снагу, уз уважавање факата исте правне ситуације свршених у време старог
закона. Међутим, и у вануговорним ситуацијама у току некада се може
применити стари закон и у време важења новог закона (продужено дејство
старог закона), на пример: новим законом није могуће модификовати већ
постојећу правну ситуацију; кад нови закон остави рок за примену старог
закона; кад се новим законом продужава дејство старог закона ради очувања стабилности ранијих правних ситуација, и тако даље.
На основу претежно заступљеног мишљења у судској и уставносудској пракси, о комбинованој примени објективне теорије и теорије
друштвеног интереса, на саветовању Савезног суда, Врховног војног
суда, Врховног суда Србије, Врховног суда Црне Горе и Вишег привредног суда од 24-26-09-1996. године у Суботици, прихваћен је закључак о
временском важењу закона:
"1. По правилу, нови закон има ретроактивно дејство (ретроактивна примена закона) када друкчије регулише у време старог закона већ
свршене (реализоване) уговорне и вануговорне (законске и друге) правне
ситуације.
2. За случај трајних правних ситуација "у току дејства" које постоје делом у време важења старог, а делом у време важења новог закона, нови закон се, у принципу, непосредно примењује (непосредна примена
новог закона), на још "несвршена факта", почев од дана његовог ступања
на снагу. На "свршена факта" примењује се стари закон, како у погледу
вануговорних тако и уговорних трајних правних ситуација, ако из закона
не следи нешто друго.
Али, када је уговорна правна ситуација "у току дејства" регулисана
диспозитивним, а не императивним нормама новог закона, треба применити стари закон и у време важења новог закона (продужено дејство
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старог закона), ако се то не противи друштвеним интересима или ако
новим законом није друкчије одређено". 10
На подлози свега изнетога изграђивана је и судска пракса. У својој одлуци Рев. 4456/01 од 25. октобра 2001. године, Врховни суд заузео
је правни став да се у парничном поступку у одлучивању и правним лековима, одредбе извршног поступка према одредбама парничног поступка однесе као материјално право према процесном праву, па се
код тужби ради проглашења да је дозвољено извршење недопуштено
поднетим по закону из 1978. године и одлука у парници мора донети по
ранијем закону. 11 О истом и Окружни суд у Ужицу у одлуци Гж.
250/01 од 07.02.2001. године, је заузео правни став, да се члан 262. Савезног закона нормативним садржајем не односи на поступак по излучној тужби, који је законито заснован по претходном закону. 12
У погледу стеченог права на жалбу у извршном поступку по закону
из 1978. године, Врховни суд у одлуци Гзз. 58/02 од 09. маја 2002. године заузео је правни став, да када је дужник у извршном поступку, у складу са
поуком о правном леку благовремено изјавио жалбу, која је била дозвољена
по ранијем Закону о извршеном поступку (мисли се на Закон из 1978. године), којом побија решење донето о његовом приговору против решења о
извршењу, другостепени суд не може жалбу одбацити из разлога што одредбе новог Закона о извршном поступку (мисли се на Закон из 2000. године) не познаје жалбу као правни лек, већ је дужан донети мериторну одлуку. 13
У погледу средстава обезбеђења и одређивања привремене мере
као најчешћег средства обезбеђења у судској пракси и правног лека
против решења о привременој мери у парничном поступку, Грађанско
одељење Врховног суда Србије утврдило је правно схватање по којем:
"Одлука парничног суда о одређивању привремене мере може се побијати само оним правним средством, на начин и под условима прописа10

О истом опширније и детаљније Бранко Маљковић судија Савезног суда: "Временско важење закона", билтен судске праксе ВСС бр. 3/96
11
Решење ВСС Рев. 4456/01 од 25. октобра 2001. године билтен судске праксе
ВСС 1/2002.
12
Решење Окружног суда у Ужицу Гж. 250/01 од 07.02.2001. године (архива
Окружног суда у Ужицу).
13
Решење ВСС, Гзз. 58/02 од 09. маја 2002. године, билтен судске праксе ВСС 2/2002.
309

Огледи
ним одредбама Закона о парничном поступку. Зато се и поступак оцене
законитости тих одлука парничног суда не може иницирати приговором
као правним средством извршног поступка већ жалбом која се изјављује
у роковима и под условима одређеним одредбама Закона о парничном поступку.
Приговором се може побијати само првостепена одлука о одређивању привремене мере донете у извршном или другом поступку ако је
тим законом изричито прописана примена одредаба Закона о извршном
поступку у поступку обезбеђења". 14
На истој седници Грађанско одељење Врховног суда Србије је
утврдило правно схватање о примени одредбе чл. 20. ст. 4. Закона о
приватизацији у парничном и извршном поступку:
"1. Суд ће позивом на одредбу чл. 20. ст. 4. Закона о приватизацији
прекинути само поступак спровођења а не и поступак извршења принудне наплате новчаног потраживања одређеног решењем о извршењу донетим пре датума покретања поступка реструктурирања извршног дужника".
2. Суд ће дозволити предложено извршење ради намирења новчаног потраживања и у случају када је такав предлог поднет након покретања поступка реструктурирања, али ће истовремено са решењем о дозволи извршења донети решење о прекиду поступка његовог спровођења".
3. Прекид поступка спровођења извршења не може се одредити позивом на одредбу чл. 20. ст. 4. Закона о приватизацији у случају када су
предмет извршења неновчане обавезе дужника над којим је покренут поступак реструктурирања ".
4. Прекид поступка се не може одредити на темељу одредбе чл.
20. ст. 4. Закона о приватизацији ни у парницама које су покренуте за наплату новчаног потраживања туженог над којим је покренут поступак
реструктурирања ". 15
У погледу одлагања извршења на захтев Републичког јавног тужиоца, Грађанско одељење Врховног суда Србије утврдило је правни
14

Правно схватање "Грађанског одељења Врховног суда Србије" од 30. јуна 2003.
године, објављено са образложењем у билтену судске праксе ВСС бр. 2/2003.
15
Правно схватање "Грађанског одељења Врховног суда Србије" од 30. јуна 2003.
године, објављено са образложењем у билтену судске праксе ВСС бр. 2/2003.
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закључак, према којем: "Суд може одложити извршење на образложени
захтев Републичког јавног тужиоца под условима из чл. 17. и 18. Закона о
јавном тужилаштву". 16
Усвојена правна схватања и правни закључци и изложени правни
ставови у судским одлукама, који су и данас актуелни, имали су за циљ
да ублаже ригидност одредби чл. 262. и 263. Закона о извршном поступку из 2000. године дајући истовремено и одговор на питање о важењу закона у времену у извршној судској процедури и односу посебних
закона као Lex specialis у односу на Закон о извршном поступку као општег закона.
На основу гледишта савремене правне науке и ставове актуелне
судске праксе, могу се установити и правила о временској важности
спорних одредаба важећег Закона о извршном поступку:
На свршене правне ситуације као "свршена факта", пре ступања на снагу новог закона, има се применити стари закон;
За случај трајних правних ситуација "у току дејства" које постоје делом у време важења старог а делом у време важења новог закона, нови закон се примењује на још "несвршена факта", почев од дана
његовог ступања на снагу;
У погледу допуштености правног лека и рока у коме он може бити изјављен меродаван је моменат доношења одлуке;
У одсуству хијерархијске субординације у конкуренцији закона исте
важности специјалне одредбе једног закона имају примат над општим
одредбама другог закона, применом правила Lex specialis derogat legi generali.
МОГУЋНОСТ РАЗРЕШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРАВНИХ
СИТУАЦИЈА У ТОКУ
У сваком случају отворена спорна правна питања могу бити разрешена на два начина: новелирањем важећег Закона о извршном поступку (што је надлежност законодавца и његовог хтења) или тума-

16

Правни закључак "Грађанског одељења Врховног суда Србије" објављен са
образложењем у билтену судске праксе ВСС бр. 2/2004
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чењем у границама закона и опште прихваћених правила међународног
права.
Полазећи од циља који се важећим Законом о извршном поступку желео постићи, усвојена правна схватања, мишљења и закључке,
која су и сада актуелна, уз уважавање гледишта савремене правне науке, одређене правне ситуације у извршној судској процедури које су у
току, могуће је разрешити на следећи начин:
- Решење о извршењу које је постало правноснажно (свршена правна
ситуација) до ступања на снагу важећег Закона о извршном поступку,
спровешће се по правилима Закона из 2000-те године (продужено дејство
старог Закона);
- Решење о извршењу донето од стране суда до ступања на снагу важећег Закона о извршењу, као и решење којим се одбија предлог за извршење, може се побијати оним правним средствима и у роковима, предвиђеним Законом важећим у време доношења решења. Тренутно (неодложно)
дејство Закона у погледу допуштености правног лека и рока у коме он може бити изјављен.
- Решење о извршењу донето од стране суда након ступања на
снагу важећег Закона о извршном поступку, по предлогу за извршење
поднетом суду пре његовог ступања на снагу, спровешће се по одредбама важећег Закона о извршном поступку.
Извршни поступак се састоји из два основна стадијума: стадијум доношења решења о извршењу и стадијума спровођења извршења.
Први стадијум почиње подношењем предлога за извршење. Ако нађе да
су испуњене све претпоставке суд доноси одлуку којом усваја предлог
(решење о извршењу). Други стадијум поступка отпочиње по службеној дужности давањем налога помоћним органима суда да приступе
радњама извршења. Да би се отпочело са спровођењем извршења, решење о извршењу не мора бити правноснажно (види члан 27. важећег
Закона). Предлог за извршење није правни посао. Дејства која настају
подношењем предлога суду, не одређује извршни поверилац. Повољна
одлука суда којој он тежи (усвајањем предложеног извршења), није резултат поднетог предлога за извршђење него одлуке суда. Подношењем предлога за извршење створено је одређено правно стање, правна
ситуација у току дејства, а не свршена правна ситуација. Правне норме садржане у Закону о извршном поступку су когентне природе, неза312
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висно од начела диспозиције странака, услед чега се нови закон примењује на несвршену ситуацију у току по правилу о тренутном (неодложно) дејству новог Закона, што би било у складу са циљем и задовољењем друштвеног интереса који се желео постићи доношењем важећег
Закона о извршном поступку.
Упоредно - по парничним тужбама поднетим до ступања на
снагу новог Закона о парничном поступку (сада важећег), поступак се
има спровести по одредбама новог Закона о парничном поступку (сада
важећег) - осим изузетка садржаног у члану 491. ст. 1. тог Закона).
- На основу предњих правила добићемо одговор и на питање који Закон применити у поступку по предлогу дужника за противизвршење,
имајући при том у виду да је чл. 304. вежећег Закона, предвиђено да ће се
започети поступак изврешења и обезбеђења до његовог ступања на снагу
окончати по Закону из 2000-те године, из чега би произилазило да се ова
одредба не односи на покренути поступак противизврешења, који има сасвим другу сврху.
- Циљ извршног поступка је да равнотежа поремећена повредом
права извршног повериоца буде успостављена принудним спровођењем
одлуке коју извршни дужник није сам извршио. Извршење се редовно
окончава намирењем повериоца, али је могуће, под Законом прописаним условима и обустава поступка, без намирења.
Важећи Закон о извршном поступку, уводи нови институт у чл.
92. - 97., продужени поступак извршења ради наплате новчаног потраживања. Поставља се питање да ли се извршни поверилац по решењу о извршењу које је постало правноснажно пре ступања на снагу
важећег Закона, може користити овим правом.
Решење о извршењу суд спроводи на оним предметима и оним
средствима извршења одређеним тим решењем. У ситуацији да извршни поверилац након спровођења извршења, остане без потпуног намирења, констатовањем те чињенице од стране извршног суда, исцрпела би се временска важност одредбе чл. 304. Закона, што би у суштини значило и окончање поступка по Закону из 2000-те године,
услед чега би извршни поверилац могао да се користи овим правом,
што би одговарало крајњем циљу и духу важећег Закона о извршном
поступку као и способности државе да законом предвиђеним сред313
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ствима успостави законито стање ствари у фактичким животним
односима.
- Mutatis mutandis, на основу исте аргументације, када се стекну
услови за обуставу извршења, извршни поверилац би могао да се користи правом на предају непокретности извршном повериоцу на коришћење, под условима из чл. 136. - 138. важећег Закона о извршном поступку.
- Закон о браку и породичним односима ("Сл. гласник СРС" бр.
22/80 са каснијим изменама и допунама) садржавао је посебне одредбе
о заштити интереса малолетне деце, о чему је и суд водио рачуна по
службеној дужности у судским поступцима, као део све укупне друштвене бриге о малолетној деци и деци без родитељског старања. Ово
је посебно наглашено и у новом Породичном закону ("Сл. гласник РС"
бр. 18/05).
У чл. 224, важећег Закона о извршном поступку, одређен је начин
спровођена извршења одлука о предаји и одузимању детета, који у суштини одговара начину спровођења оваквих одлука из чл. 209. Закона из 2000-те
године.
Међутим, важећи Закон у чл. 226., предвиђа могућност одузимања детета и без претходног остављања рока за предају, изрицањем и
извршењем новчане казне, у случају када се утврди да је угрожен живот, здравље и психофизички развој детета.
Имајући у виду да малолетна деца уживају посебну заштиту, о
чему суд води рачуна и по службеној дужности, те посебну обавезу државе да предузима све мере за заштиту деце, примена одредбе чл. 226.
важећег Закона у извршним судским поступцима који су покренути
пре ступања на снагу важећег Закона, а евентуално нису окончани, не
би била у супротности са чл. 304. важећег Закона о извршном поступку.
- Закон из 2000-те године, изричито је у чл. 9. прописивао, да против правноснажног решења донесеног у поступку извршења и обезбеђења није дозвољена ревизија, нити понављање поступка. Идентична
одредба садржана је и у чл. 12. ст. 6. важећег Закона, где је предвиђено
да против правноснажног решења донесеног у поступку извршења и
обезбеђења нису дозвољени ревизија ни понављање поступка.
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Важећи Закон о парничном поступку, као ванредна правна средства, предвиђа ревизију, захтев за заштиту законитости и понављање поступка. Како су Законом о извршном поступку, искључени ревизија и понављање поступка, као ванредна правна средства, произлази
да је у извршној судској процедури једино дозвољено ванредно правно
средство, захтев за заштиту законитости. У члану 491. ст. 5. важећег Закона о парничном поступку, је одређено, да о захтеву за заштиту законитости који је до дана ступања на снагу овог закона подигнут пред надлежним судом по досадашњим правилима решаваће се по
тим правилима.
Међутим у чл. 493. истог Закона је одређено, до доношења Закона о
извршном поступку у погледу надлежности суда за одлучивање о захтеву
за заштиту законитости надлежног јавног тужиоца против правноснажних одлука судова донесених у извршном поступку, услова за изјављивање захтева и поступка, сходно ће се примењивати одредбе овог Закона
(чл. 413-421).
С обзиром да су важећи Закон о парничном поступку и важећи Закон о извршном поступку, у исто време били у скупштинској процедури,
да су у исто време од стране Народне скупштине Републике Србије усвојени, да су објављени у истом службеном гласнику и да су ступили на снагу истог датума 23.02.2005. године, напред означена одредба Закона о парничном поступку, није заживела у правном животу. Стога се у погледу
захтева за заштиту законитости, након ступања на снагу важећег Закона о извршном поступку и важећег Закона о парничном поступку, одредбе чл. 413-421. важећег Закона о парничном поступку имају примењивати у извршној судској процедури, али не на основу чл. 493. важећег Закона о парничном поступку већ, на основу чл. 27. важећег Закона о извршном поступку.
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Уједначена судска пракса о спорним правним питањима у примени Закона, води хармонизацији правног поретка једне државе, јер се
тиме омогућује законита, једнака и правична заштита њених грађана.
Коначна решења спорних правних питања изложених у реферату, морају се заснивати на до сада усвојеним правним закључцима,
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правним схватањима и правним мишљењима о истим или сличним
правним ситуацијама, који и до данас нису изгубили своју актуелност
као и правилима која произилазе из ратификованих међународних уговора и опште прихваћеним правилима међународног права.
Због постојања бројних и сложених правних питања, изложена
анализа и предложена могућност разрешења одређених правних ситуација у извршној судској процедури, могу бити само основа за расправу
и сучељавање мишљења и аргумената, пре усвајања коначних решења.
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Весна Поповић,
судија Врховног суда Србије

ПРАВНИ ЛЕКОВИ У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о извршном поступку 1 на основу овлашћења из чл. 9. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора 2 . Овом одредбом прописана је надлежност држава чланица да законодавно уреде поступке за остварење и
заштиту субјективних права. Државе чланице су у складу са одредбом
чл. 20. Закона о спровођењу Уставне повеље државне заједнице Србија
и Црна Гора 3 биле дужне да своје уставе, законе и друге прописе ускладе са Уставном повељом, ратификованим међународним уговорима и
законима државне заједнице. Усвајањем Закона о извршном поступку
(ЗИП) Република Србија је својим законом уредила материју извршног
материјалног и процесног права јер је његовим ступањем на снагу (23.
2. 2005. године) престао да важи ранији савезни Закон о извршном поступку (чл. 305) 4 .
1

Овај Закон објављен је у "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 125/2004
од 22. 11. 2004. године а ступио на снагу по протеку три месеца од дана објављивања (23. 2. 2005. године).
2
"Службени лист Србије и Црне Горе" бр. 1/2003.
3
"Службени лист Србије и Црне Горе", бр. 1/2003
4
Поступак извршења и обезбеђења Србија је регулисала у време док је била Кнежевина 1865. године доношењем Законика о судском поступку у грађанским
парницама који се на њеној територији примењивао све до 1938. године када је
започела примена Закона о извршењу и обезбеђењу Краљевине Југославије из
1930. године. Овај Закон примењивао се као правна правила извршног поступка
и после окончања II светског рата на основу Закона о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске окупације
("Службени лист ФНРЈ", бр. 86/46) све до 1. октобра 1978. године као дана сту317
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Закон о извршном поступку из 1978. године који се примењивао
више од 20 године критикован је због својих решења која су у многоме
погодовала дужнику и извршни поступак чинила спорим и неефикасним због чега је називан и "закон дужника". Насупрот њему Закон о
извршном поступку из 2000. године, унео је бројна решења којима је
убрзао поступак извршења чинећи га ефикаснијим, али је са друге
стране укинуо уставно право на жалбу 5 кроз инстанциону контролу
првостепених одлука, одлагање извршења на предлог дужника и трећег лица и подношење извршних тужби. Доношењем новог ЗИП-а отклоњена су лоша и неадекватна решења ЗИП-а из 2000. године на која
су у његовој примени указивали судови, стручна јавност и странке.
Увођењем жалбе као редовног правног лека враћена је инстанциона
контрола у извршни поступак чиме ће се постићи већа правна сигурност и уједначавање судске праксе.
У наставку овог текста биће приказани правни лекови и посебна, специфична правна средства која се користе у извршном поступку.
Опште одредбе о правним лековима у новом Закону о извршном
поступку њиховом броју, врсти, начину поступања суда и странака
као и роковима садржане су у чл. 12. до 24. Закона.

I
Редовни правни лекови
1. Жалба
Основни редовни правни лек у поступку извршења и обезбеђења је
жалба која се може изјавити против решења о извршењу, решења о обезбеђењу и сваког решења првостепеног суда у поступку извршења и обезбепања на снагу Закона о извршном поступку ("Службени лист СФРЈ", бр. 20/78).
Он се примењивао више од 20 година све до доношења Закона о извршном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 28/2000) који је ступио на снагу 8. 7. 2000. године. После ступања на снагу Уставне повеље државна заједница Србија и Црна
Гора овај Закон примењивао се као републички пропис и требало да је важи све
док га у складу са чл. 20. Закона о спровођењу Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора Скупштина Републике Србије не стави ван снаге.
5
Члан 22. став 2. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 1/90)
"свакоме је зајемчено право на жалбу или друго правно средство против одлуке
којом се решава о његовом праву или на закону заснованом интересу"
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ђења осим ако је законом прописано да жалба није дозвољена (чл. 12. ст.
2.).
Жалба као редовни правни лек дозвољена је против свих решења у
поступку извршења и обезбеђења, осим решења о извршењу на основу
веродостојне исправе и решења о извршењу у скраћеном поступку која
се побијају приговором. Жалба се подноси у року од три дана од дана
пријема решења и по правилу нема суспензивно дејство (не одлаже извршење решења). Жалба је деволутиван правни лек - о њој одлучује другостепени суд, изузев у случају из чл. 19. ст. 1. и 2. Закона, када је ремонстративан правни лек (о њој одлучује првостепени суд). На свако
решење првостепеног суда дозвољена је жалба другостепеном суду.
а) Жалба против решења о извршењу
Извршни дужник може да изјави жалбу против решења о извршењу (чл. 13.) у року од 3 дана од достављања решења, (чл. 12. ст. 4.) и она
не одлаже извршење (чл. 12. ст. 5.) осим ако законом није другачије одређено. Жалба се може изјавити из разлога који спречавају извршење и
они су садржани у чл. 15. То су исти разлози из којих се могао изјавити
приговор по ЗИП-у из 2000. године (чл. 51. "Службени лист СРЈ", бр.
28/200). Разлози из којих се може изјавити жалба су разлози који се односе на поступак извршења (тач. 1, 7. и 10.), разлози који се односе на
извршну исправу (тач. 2,3, 4. и 5.) и разлози који се односе на само потраживање (тач. 6, 8, 9. и 11.).
Одредбом чл. 16. прописана је обавеза извршног дужника да све
разлоге побијања изнесе у жалби и све доказе на којима се жалба заснива приложи уз жалбу. У случају да то не учини губи право да накнадно
достави доказе у жалбеном поступку. Овом одредбом непосредно је изражено начело хитности извршног поступка и заштите повериоца јер
пропуштањем да изнесе све разлоге којима побија решење о извршењу и
приложи доказе дужник губи право да то учини у накнадном року (кроз
допуну жалбе). Првостепени суд је дужан да жалбу извршног дужника
достави извршном повериоцу који може (али и не мора) да у року од 3
дана од дана достављања жалбе поднесе одговор на жалбу. По пријему
одговора на жалбу или по протеку рока за одговор првостепени суд може, ако оцени да је то потребно, да закаже рочиште за расправљање о
жалби (чл. 18.). Првостепени суд ће овако поступити ако оцени да је
319

Огледи
потребно да провери основаност навода дужника истакнутих у жалби.
У том циљу може извести доказе (саслушати странке, прибавити одређене писмене доказе, обавити вештачење и др.).
б) Жалба против решења о обустави извршења
У извршни поступак је одредбом чл. 19. уведен нови институт обуставе извршења по жалби извршног дужника против решења о извршењу од стране првостепеног суда. Првостепени суд ће, ако оцени да је
жалба извршног дужника основана (било она поднета у року или ван рока), усвојити жалбу, укинути решење о извршењу, обуставити извршење у целини или делимично и укинути спроведене радње. Ово решење доставља се извршном повериоцу који на њега може изјавити жалбу другостепеном суду.
в) Жалба против решења о извршењу стране судске одлуке
Извршни дужник може да изјави жалбу и против решења о извршењу које је донето у поступку за извршење стране судске одлуке која
није претходно призната од стране домаћег суда (чл. 25. ст. 5.).
Одредбе о признању и извршењу страних судских одлука, претпоставке за признање (услове које страна судска одлука треба да испуни
да би је признао домаћи суд) и поступак признања садржане су у Закону
о решавању сукоба закона са прописима других земаља 6 у чл. 86. до 97. и
101.
Признањем се страна судска одлука изједначава са домаћом (чл.
86. ст. 1.). Признање се врши по правилима ванпарничног поступка
пред надлежним окружним судом у првостепеном поступку. Поступак се покреће захтевом за признање (чл. 87.) а окончава решењем којим се страна судска одлука признаје или ускраћује њено признање.
Закон о извршном поступку уводи признање стране судске одлуке
као претходно питање за извршење те одлуке. Извршни суд може
страну судску одлуку признати посебним решењем на које извршни дужник има право жалбе. Извршни суд може донети и решење о извршењу стране судске одлуке, чиме је о њеном признању одлучио као о
претходном питању (чл. 25. ст. 3.). То овлашћење извршни суд има и
6

("Службени лист СРЈ", бр. 46/96)
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по чл. 25. ст. 3. ЗИП и по чл. 101. ст. 5. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља. Признање као претходно питање има
дејство само у том поступку. У жалби против решења о извршењу којим је призната страна судска одлука као претходно питање извршни
дужник може истицати све разлоге прописане Законом за непризнавање о којима суд води рачуна по службеној дужности или по приговору странке. Разлози о којима суд води рачуна по службеној дужности
су да је страна судска одлука супротна домаћем јавном поретку (чл.
91.) непостојање узајамности - захтева се фактички и претпостављени реципроцитет (чл. 92.) и одсуство правоснажности (чл. 87.). Разлози за непризнавање стране судске одлуке о којима суд води рачуна по
приговору противника предлагача су да то лице није могло учествовати у поступку због неправилности у поступку - такозвано "непоштовање права на одбрану" (чл. 88.), постојање искључиве надлежности
домаћег суда (чл. 89.) и постојање домаће правоснажне одлуке или
признате стране судске одлуке о истој ствари (чл. 90.).
г) Жалба против решења о одбацивању предлога за извршење
Извршни поверилац може да изјави жалбу против решења којим је
предлог за извршење одбачен. Предлог за извршење може бити одбачен
као неуредан, неблаговремен и недозвољен (недопуштен). Закон о извршном поступку у чл. 49. ст. 1. и 243. ст. 1. (у трговинским стварима)
таксативно наводи обавезну садржину предлога за извршење. Недостатак неког од ових елемената чини поднети предлог неуредним. С обзиром
да Закон о извршном поступку не прописује које су последице неуредности, односно неразумљивости предлога, сходно чл. 27. примениће се одредбе чл. 103. ЗПП.
Предлог за извршење може бити неблаговремен ако је поднет по
протеку законом прописаног рока за његово подношење. У парницама
због сметања државине тај рок је 30 дана по протеку рока који је решењем одређен за извршење радње - чл. 451. ЗПП. У поступку извршења ради враћања запосленог на рад предлог за извршење може се поднети у року до 30 дана од дана када је извршни поверилац стекао право
да поднесе предлог - чл. 228. ЗИП.
Предлог за извршење може бити недозвољен (недопуштен) уколико се ради о административном извршењу или извршна исправа није
она наведена у чл. 30. Закона. Жалба се подноси у року од 3 дана од да321
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на достављања решења. Пошто предлог за извршење није достављен
извршном дужнику не доставља му се ни жалба извршног повериоца
на одговор. О жалби извршног повериоца одлучује другостепени суд.
д) Жалба против решења о одбијању предлога за извршење
Извршни поверилац може да изјави жалбу против решења којим
је његов предлог за извршење одбијен (чл. 13. ст. 3). Предлог за извршење може бити одбијен као неоснован јер извршном повериоцу не припада право на принудно извршење (потраживање не постоји или још
није доспело, извршни поверилац тражи извршење потраживања које
није утврђено извршном исправом или није легитимисан да тражи извршење и сл.). Решење којим се одбија предлог за извршење мора бити
образложено и достављено извршном повериоцу који против њега има
право да изјави жалбу у року од 3 дана. Ни ова жалба се не доставља
извршном дужнику на одговор пошто му ни предлог за извршење није
достављен. О жалби одлучује другостепени суд.
ђ) Жалба против решења о трошковима извршног поступка
Извршни поверилац може да изјави жалбу и против решења о
трошковима поступка које је садржано у решењу о извршењу (чл. 13.
ст. 2.). Рок за изјављивање жалбе такође износи 3 дана и жалба се доставља извршном дужнику на одговор а о жалби одлучује другостепени суд.
е) Жалба против решења о укидању решења о извршењу
Против решења о укидању решења о извршењу извршни поверилац има право жалбе. Решење о укидању решења о извршењу доноси
првостепени суд у поступку по жалби извршног дужника против решења о извршењу (чл. 19.). Рок за изјављивање жалбе износи 3 дана од
достављања решења, жалба се доставља извршном дужнику на одговор и о жалби одлучује другостепени суд.
ж) Жалба против решења донетих у току спровођења извршења
Против свих решења које доноси извршни суд у току спровођења
извршења (решење о предаји непокретности купцу који је јавним надметањем или непосредном погодбом купио непокретност која је предмет извршења, решење о новчаном кажњавању, решење о утврђивању
вредности непокретности, решење о намирењу извршних поверилаца
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и других лица која полажу право на намирење и др.) дозвољена је жалба уколико законом њено изјављивање није изричито искључено.

2. Приговор
Приговор као редован правни лек дозвољен је против решења о
извршењу на основу веродостојне исправе (чл. 21.) и против решења о
извршењу у скраћеном поступку у трговинским стварима (чл. 256.).
а) Извршење на основу веродостојне исправе
Против решења о извршењу на основу веродостојне исправе извршни дужник може да изјави приговор у року од 3 дана од дана достављања решења. Приговор мора бити образложен пошто се решење о извршењу на основу веродостојне исправе састоји из два дела. У првом делу извршни дужник је обавезан да намири (исплати) потраживање извршног повериоца. Другим делом решења суд одређује извршење (начин изршења).
Треба напоменути да је у ЗИП учињена редакцијска грешка у чл. 21. ст. 1.
тако што је наведено "у делу којим је одређено извршење" уместо "у делу
у коме је дужник обавезан да намири потраживање". Ако приговором извршни дужник побија решење у целини или само у делу којим је обавезан
да намири (исплати) потраживање, првостепени суд ће ставити ван
снаге решење о извршењу у делу у коме је одређено извршење, укинути
спроведене радње и поступак наставити као поводом приговора на платни налог. Ако за то није месно надлежан доставиће предмет месно надлежном суду (чл. 21. ст. 1). Уколико је приговор неблаговремен, непотпун
или недозвољен (недопуштен), првостепени суд ће га одбацити с позивом
на чл. 458. ст. 1. ЗПП у вези чл. 27. ЗИП.
Уколико се приговором побија решење о извршењу у делу којим је
одређено извршење (начин извршења), првостепени суд ће поступак
наставити као поступак по жалби против решења о извршењу на
основу извршне исправе (чл. 21.ст. 2).
б) Скраћени извршни поступак и приговор
За скраћени извршни поступак од значаја су својство странке и
веродостојна исправа на основу које се може спровести извршни поступак.
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У скраћеном извршном поступку извршни поверилац и извршни дужник су правна лица, предузетници, физичка лица која обављају делатност ради стицања добити и имају отворен рачун у складу са прописима о
платном промету као и физичка лица у својству дужника из уговора о комерцијалном кредиту (чл. 252.). Веродостојна исправа на основу које се може спровести скраћени извршни поступак је свака исправа којом се на несумњив начин доказује постојање, износ и доспелост повериочевог потраживања а нарочито:
1) меница и чек са протестом и повратним рачуном ако је то
потребно за заснивање потраживања,
2) обвезнице и друге хартије од вредности које имаоцу дају право
на исплату номиналне вредности,
3) доспела безусловна банкарска гаранција,
4) доспели безусловни акредитив,
5) оверена изјава извршног дужника којом овлашћује извршног
повериоца на пренос новчаних средстава,
6) јавна исправа која конституише извршну новчану обавезу,
7) сваки уговор у привреди (уговор сачињен у писаној форми на коме су потписи овлашћених лица оверени од стране надлежног суда,
односно другог органа овлашћеног законом). Скраћени извршни поступак не може се спровести на основу стране исправе.
Извршни дужник против решења о извршењу донетог у скраћеном поступку има право приговора у року од 3 дана од пријема решења.
Разлози из којих се приговор може изјавити су таксативно набројани
у чл. 256. ст. 2. тач. 1. до 5. Закона. Уз приговор извршни дужник је у
обавези да поднесе доказе за сваки од разлога из којих изјављује приговор по чл. 256. ст. 2. тач. 1. до 5. Закона. О изјављеном приговору дужника првостепени суд одлучује у већу састављеном од троје судија
(чл. 258. ст. 1.). Уколико приговор није изјављен из разлога наведених у
чл. 256. ст. 2. тач. 1. до 5. и уколико уз приговор нису приложени докази наведени у чл. 257., приговор ће бити одбачен као недозвољен (недопуштен) што произлази из одредбе чл. 259. ст. 1. у вези чл. 256. и 257.
Закона.
Првостепени суд ће, уколико нађе да је приговор извршног дужника
основан, решење о извршењу укинути у делу у коме је одређено извршење
и предмет доставити парничном суду на даљи поступак, као и у поступ324
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ку извршења на основу веродостојне исправе. Обавеза суда је да решење о
приговору донесе у року од 8 дана од дана пријема приговора. Приговор одлаже извршење решења против кога је изјављен. Против решења којим се
приговор одбацује или одбија извршни дужник има право жалбе (чл. 259.
ст. 1.) у року од 3 дана. Изјављена жалба не одлаже извршење решења.
Обавеза другостепеног суда је да одлучи о жалби у року од 8 дана од дана
пријема предмета.

II
Ванредни правни лекови
Одредбом садржаном у ставу 6. чл. 12. Закона о извршном поступку прописано је да против правоснажног решења у поступку извршења и обезбеђења нису дозвољени ревизија ни понављање поступка.
Преузета су иста решења као и у ранијим законима (чл. 9. ЗИП из
2000. и чл. 9. ЗИП из 1978. године).
1. Захтев за заштиту законитости
Захтев за заштиту законитости је ванредни правни лек у извршном поступку јер га Закон није изричито искључио. Захтев се подноси
против правноснажног решења о извршењу на основу извршне исправе,
али само из разлога прописаних чл. 417. и у року из чл. 413. ЗПП у вези
чл. 27. ЗИП.
Одредбом чл. 417. Закона о парничном поступку прописано је да јавни тужилац може подићи захтев за заштиту законитости због битне
повреде одредаба парничног поступка из чл. 361. ст. 2. тач. 5. (ако је противно одредбама закона суд засновао одлуку на недозвољеним располагањима странака - чл. 3. ст. 3.). Захтев за заштиту законитости може
подићи и странка у смислу чл. 418. Закона о парничном поступку али и
она само из разлога прописаних чл. 417. ЗПП7 . Ни јавни тужилац ни
странка који овај правни лек изјављују у извршном поступку не могу побијати извршну исправу на основу које је одређено извршење. То се може
учинити само на законом прописани начин и у поступку у коме је извршна исправа донета 8 . Овај ванредни правни лек може се изјавити само
7
8

Решење Врховног суда Србије СГЗЗ 2/05 од 12. 5. 2005. године
Решење Врховног суда Србије СГЗЗ 30/05 од 12. 5. 2005. године
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ако је извршни суд противно одредбама Закона своју одлуку засновао на
недозвољеним располагањима странака (супротно принудним прописима, јавном поретку и правилима морала).
2. Жалба као ванредни правни лек
Закон у чл. 17. уводи жалбу као ванредни правни лек. Овом одредбом прописано је да извршни дужник може изјавити жалбу изузетно
из разлога прописаних чл. 15. тач. 8. (ако је потраживање престало на
основу чињенице која је наступила после извршности одлуке или пре
тога али у време када извршни дужник то није могао да истакне у поступку из кога потиче извршна исправа, односно ако је потраживање
престало на основу чињенице која је наступила после закљученог поравнања) и после протека рока за жалбу, све док извршење не буде
спроведено. Овај институт преузет је из ванпарничног поступка 9 .
Жалба по протеку рока из чл. 21. Закона о ванпарничном поступку може се поднети само из важних разлога и ако се тиме не вређају права
других учесника која се заснивају на том решењу. Жалба по протеку
рока по Закону о извршном поступку изјављује се по правоснажности
решења о извршењу али пре него што је извршење спроведено. Разлози
за изјављивање овог ванредног правног лека односе се на потраживање
и то уколико је потраживање намирено или је извршни дужник на
други начин извршио своју обавезу из извршне исправе. Осим ових, по
мишљењу неких аутора 10 овај ванредни правни лек може да се изјави
ако су се стекли услови који онемогућавају даље извршење или га спречавају (укидање потврде правоснажности и извршности, укидање извршне исправе, смрт дужника када је реч о личним својствима дужника и сл.). Из разлога целисходности и остварења принципа процесне
економије требало би прихватити проширење разлога за изјављивање
овог ванредног правног лека. На тај начин биће елиминисан парнични
поступак који би могао да буде вођен после окончања извршног поступка.
Жалбу изјављену по протеку рока првостепени суд ће одбацити
уколико није изјављена из разлога прописаних чл. 15. тач. 8. Првосте9

Члан 21. Закона о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС", бр.25/82 и 48/88)
Небојша Шаркић, Младен Николић, коментар Закона о извршном поступку са судском праксом и обрасцима, Факултет за пословно право, Београд 2005. године
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пени суд може да одлучи да сам решава о овом правном леку. Уколико
оцени да је жалба по истеку рока основана, укинуће решење о извршењу, обуставити извршење у целини или делимично и укинути спроведене радње (чл. 19. ст. 1.). Поступиће, дакле, на исти начин као и када
решава о благовремено поднетој жалби. Против овог решења извршни
поверилац има право жалбе другостепеном суду.

III
Посебна правна средства у извршном поступку
1. Приговор трећег лица (излучни приговор, излучна тужба)
Закон у чл. 23. уводи у извршни поступак право лица које тврди да
у погледу предмета извршења има право које спречава извршење да све
до окончања извршног поступка изјави приговор првостепеном суду којим тражи да се извршење на том предмету прогласи недопуштеним.
Ово правно средство није уопште постојало по Закону о извршном поступку из 2000. године док га је Закон из 1978. године познавао али у измењеном облику (извршни суд је треће лице упућивао на парницу чим се
поверилац не изјасни о приговору или се приговору успротиви, без права
да цени оправданост разлога за приговор - чл. 56. и 57. Закона). Решење
које је садржано у ставу 3. чл. 23. новог ЗИП-а овлашћује суд да решењем одбаци приговор ако треће лице не учини вероватним да у погледу
предмета извршења има какво право које спречава извршење. Извршни
суд је по ставу 4. овог члана овлашћен да током целог поступка (и по
протеку законског рока за жалбу) треће лице чије право оцени вероватним, решењем против кога није дозвољена жалба упути да у року од 15
дана од дана достављања решења против извршног повериоца покрене
парнични поступак. Подношење приговора трећег лица не спречава даље спровођење извршења (став 7.). Приговор трећег лица се увек доставља извршном повериоцу уз позив да се о њему изјасни у року од 3 дана
(став 2.). Овај приговор односи се само на предмет извршења на коме
треће лице има какво право (стварно или облигационо) које спречава извршење. Треће лице у приговору треба да учини вероватним своје право
на предмету извршења и да је оно такво да спречава извршење. У супротном, његов приговор треба одбацити. Права која трећа лица истичу су обично право својине на ствари на којој је извршење одређено (својина трећег лица на покретним стварима пописаним у поступку извр327
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шења). Извршењу се противи право трећег лица на повраћај ствари (комитент или пошиљалац овлашћен је на употребу овог средства да би
ослободио од извршења ствар дату комисионару односно отпремнику,
послугодавац или закуподавац кад је извршењем на имовини друге уговорне стране захваћена ствар дата на послугу или у закуп).
Приговором (излучним приговором) треће лице тражи од суда да
излучи (издвоји) ствар или право које му припада и којим се спречава
извршни поверилац да се на њему намири. Извршни дужник који оспорава право трећем лицу може бити обухваћен излучном тужбом као и
извршни поверилац (на страни туженог). Извршни поверилац и извршни дужник у овом случају нису нужни и јединствени супарничари.
Треће лице излучном тужбом у односу на извршног повериоца тражи
да извршење буде проглашено недопуштеним на одређеном предмету
извршења. У односу на извршног дужника тужбени захтев је захтев за
утврђење права својине на предмету извршења и његова предаја.
Суд може решењем одложити извршење на предлог трећег лица
које је покренуло парнични поступак у смислу чл. 23. ст. 4. Закона, само ако оцени да би оно претрпело знатнију штету. У том циљу може
му наложити да у року од 8 дана од дана достављања решења положи
јемство у висини потраживања (чл. 65. ст. 1.). Ако је суд одложио извршење неновчаног потраживања под условом полагања јемства, висину јемства одредиће узимајући у обзир све околности конкретног
случаја (чл. 65. ст. 2.).
Одредбом чл. 24. Закона дато је овлашћење трећем лицу да само,
без упућивања суда против извршног повериоца покрене парнични поступак ради проглашења да је извршење на том предмету недопуштено. И у овом случају извршни дужник који оспорава право трећем лицу
може бити обухваћен тужбом. Покретање поступка не спречава даље спровођење извршења. Ова одредба требало би да спречи трећа лица да без основа покрећу парнични поступак.
2. Враћање у пређашње стање
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Општим одредбама о правним лековима у чл. 22. прописано је
враћање у пређашње стање које по неким ауторима 11 представља ванредни правни лек у извршном поступку. Ово је специфично правно
средство које овлашћује извршног повериоца и извршног дужника да
само због пропуштања рока за приговор против решења о извршењу
или пропуштања рока за жалбу поднесе ово специфично правно средство. Предлог за враћање у пређашње стање мора бити образложен,
разлог за изјављивање мора бити оправдан, о чему предлагач прилаже
доказ и дужан је да истовремено са предлогом изјави пропуштени
правни лек.
3. Приговор ради отклањања неправилности
при спровођењу извршења
Као посебна врста правног средства, које не представља правни
лек јер се њиме не врши контрола законитости одлука извршног суда 12
, је и приговор ради отклањања неправилности при спровођењу извршења (чл. 58.). Том одредбом прописано је да странка и учесник могу
поднеском од суда тражити да отклони неправилности које је судски
извршитељ учинио у спровођењу извршења. Поводом овог приговора
суд ће решењем укинути незаконите и неправилне радње судског извршитеља до којих је дошло у току спровођења извршења.
4. Противизвршење
Противизвршење представља такође посебно правно средство
које покреће извршни дужник, по спроведеном извршењу захтевајући
да му извршни поверилац врати оно што је извршењем добио под условима и у роковима прописаним чл. 59. Закона. Предлог за противизвршење доставља се извршном повериоцу уз позив да се у року од 3 дана
изјасни о предлогу (чл. 60. ст. 1.). Решењем којим усваја предлог за противизвршење суд ће наложити извршном повериоцу да у року од 8 дана врати извршном дужнику оно што је извршењем примио а жалба
на то решење одлаже његово извршење (ст. 3. и 4. чл. 60). Суд неће одредити противизвршење ако противизвршење више није могуће, одно11

Др Гордана Станковић, др Невена Петрушић, Новине у грађанском процесном
праву (Новине у изршном процесном праву) Удружење за грађанско и арбитражно право, Ниш 2005. година
12
Др. Гордана Станковић, др Невена Петрушић, исто
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сно ако се противизвршењем тражи повраћај предмета у погледу кога
су наступиле такве стварне или правне промене да повраћај више није
могућ (ако је ствар пропала, уништена и сл.). У том случају права ранијег извршног дужника нису повређена јер он може своје право остварити у парници и пре истека рока за подношење предлога за противизвршење (чл. 62.).
5. Приговор против решења о упису
у књигу извршних дужника
Продужени поступак извршења (поступак објављивања имовине) покреће извршни поверилац који у извршном поступку није потпуно намирен. Он подноси захтев суду за добијање изјаве о имовини извршног дужника чиме стиче право да захтева спровођење извршења на
његовој имовини која му до тада није била позната (чл. 92.).
Ово је новина у Закону и уведена је, како је то наведено у
образложењу Закона, са циљем заштите постојећих и будућих поверилаца.
Уколико је основан захтев извршног повериоца, суд ће решењем
наложити извршном дужнику да у року од 10 дана састави списак своје целокупне имовине. Ако извршни дужник то не учини, суд ће заказати рочиште на које ће га позвати и на записник од њега узети изјаву о
имовини. Ако извршни дужник не поступи по налогу суда или не приступи на заказано рочиште, суд ће одредити његово принудно довођење. Примерак изјаве о имовини доставља се извршном повериоцу (чл.
93.).
Ако извршни дужник да непотпуне или нетачне податке о имовини, одговараће за кривично дело преваре (чл. 171. КЗ РС) и то на
предлог сваког заинтересованог лица (чл. 94.).
Суд је дужан да води књигу извршних дужника са подацима о њиховој имовини и у року од 3 дана од пријема изјаве о имовини изврши
упис. Извршни дужник може тражити брисање уписа по истеку три
године од уписа. Суд може и пре тог рока извршити брисање, уколико
поверилац на чији је захтев извршен упис достави суду изјаву да је његово потраживање намирено (чл. 95.).
Право на увид у књигу извршних дужника има свако лице које докаже правни интерес. Оно има право и да тражи од суда обавештење
о упису одређеног лица у књигу извршних дужника. Суд је дужан да по
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овом захтеву поступи у року од 3 дана од његовог подношења. Извршни
поверилац на основу чијег захтева је извршен упис у књигу извршних
дужника, нема право првенства у наплати свог потраживања у односу
на друге повериоце из имовине извршног дужника (чл. 96.).
Против решења о упису у књигу извршних дужника извршни дужник може да изјави приговор у року од 3 дана од достављања решења. О приговору одлучује веће од троје судија првостепеног суда у року
од 3 дана од пријема приговора. Приговор има суспензивно дејство јер
задржава упис извршног дужника у књигу извршних дужника (чл. 97.).
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Одговор на питање да ли ће нова решења у домену правних лекова (жалба као редовни и ванредни правни лек, приговор трећег лица и
излучна тужба) омогућити ефикасну и закониту правну заштиту у
извршном поступку, даће судска пракса у времену које је пред нама.

331

Огледи

Јасминка Станојевић,
судија Врховног суда Србије

НОВИНЕ ЗАКОНА О РАДУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Народна скупштина Републике Србије донела је 8. марта 2005. године Закон о раду 1 , којим је уређена целина система радних односа у Републици Србији, у циљу даље реформе радног законодавства и његове
хармонизације са принципима и стандардима Европског права. Поједина нова законска решења су последица имплементације препорука Савета Европе, директива Европске Уније и Конвенције Међународне организације рада, чији потписник је и наша земља, са циљем да се уз бољу
заштиту запослених створе могућности за неопходно инвестиционо
улагање и бржи развој наше привреде. Досадашња примена раније важећег Закона о раду, указала је на потребу да се поједина питања из ове
области прецизније уреде, уз уважавање свих оних решења која су се у
пракси показала као добра, а савремени трендови у области радног законодавства, диктирани и релевантним правним прописима Европске
Уније, резултирали су увођењем нових радног-правних института. Они
су, као и остале новине, приказани у овом реферату кроз систематику
коју је задржао и нови Закон о раду.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Одредбе у оквиру основних права и обавеза су модификација ранијих
одредби којима се дефинишу права, обавезе и одговорности из радног односа,
с тим што је на пољу аутономних прописа којима се уређују радни односи
дата предност колективном преговарању, а правилник о раду се доноси само
када је то овим законом одређено. Кад се не постигне споразум за закључивање колективног уговора код послодавца па то буде разлог за доношење пра1

Објављен у "Службеном гласнику РС", број 24/2005 од 15.03.2005. године
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вилника о раду, учесници колективног преговарања су дужни да, у доброј вољи наставе преговоре ради закључења колективног уговора (члан 3. став 3),
што представља примену Конвенције Међународне организације рада број
98, која не утврђује обавезу закључивања колективног уговора, али утврђује
обавезу подстицања и ширег коришћења процедуре добровољних преговора.
Одредбе о међусобном односу унутрашњих прописа, односно колективног
уговора, правилника о раду и на крају уговора о раду, нису нове. Нова је одредба да се ништавост уговора о раду којим су утврђени неповољнији услови рада од услова утврђених одредбом прописа на вишем хијејархијском нивоу,
утврђује пред надлежним судом и да захтев за утврђивање његове ништавости не застарева (члан 11).
Потпуно ново законско решење је могућност послодавца, да општим актом или уговором о раду утврди учешће запосленог у добити
(члан 14), што је у складу са препоруком ЕУ број 92/443, којом се препоручује да државе чланице обезбеде прописе који ће дозволити учешће запосленог у добити. На који начин ће се то учешће обезбедити,
остављено је послодавцу да утврди општим актом или уговором о раду.
За разлику од ранијег закона, који је садржао само начелну забрану дискриминације, нови закон садржи бројније одредбе (члан 18. до 23),
којима се обухвата више аспеката дискриминације (општа, посредна
и непосредна), а новина је могућност покретања поступка за накнаду
штете у случајевима дискриминације прописане овим законом. Ове одредбе у складу су са највишим стандардима и директивама Европске
Уније о елиминисању дискриминације у запошљавању и на раду.
II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
У оквиру овог поглавља (члан 24. до 48), остала су ранија решења,
као општи и посебни услови заснивање радног односа. Оно што би представљало новину је да запослени има обавезу, да послодавца пре заснивања радног односа обавести о здравственом стању, само ако је то битно
за обављање послова за који се радни однос заснива. То значи, да општа
здравствена способност не представља општи услов за заснивање радног
односа, већ послодавац може то да утврди као посебан услов, ако је за
обављање одређених послова потребна одређена здравствена способност.
С друге стране, чланом 26. прописано је које податке послодавац не може
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захтевати од кандидата, као и да се заснивање радног односа не може
условљавати, поред осталог и претходним давањем изјаве о отказу уговора о раду од стране кандидата, што представља новину у односу на ранији закон. Садржина уговора о раду је прецизније уређена, посебно у делу
који се односи на зараду, тако да је потребно да уговор о раду, између
осталог садржи и новчани износ основне зараде и елементе за утврђивање радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог, рокове за исплату зараде и других примања на који запослени има
право (члан 33. став 1. тачка 10. и 11).
III УГОВОР О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ДИРЕКТОРА
Увођењем овог потпуно новог института, дефинисаним у члану 48,
отклоњени су неки проблеми у пракси приликом утврђивања радно-правног статуса директора, тако што је сада прописано да директор може
засновати радни однос на неодређено и одређено време, а уговор о раду са
директором закључује управни одбор, односно лице одређене актом послодавца, у случају да управни одбор није образован. Директор може обављати функцију пословодног органа и ван радног односа у ком случају са
послодавцем закључује уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима.
IV ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
И УСАВРШАВАЊЕ
Ново поглавље које чланом 49. прописује обавезу послодавца да запосленом, када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и
организације рада, омогући образовање, оспособљавање и усавршавање у
складу са планом и програмом образовања, а из средстава које обезбеђује
послодавац из сопствених или других извора. С друге стране, овом одредбом уводи се и обавеза запослених да се у току рада образују, стручно
оспособљавају и усавршавају за рад, све у циљу задовољења потреба послодавца за стручном радном снагом, чиме се смањује могућност да због неодговарајуће радне оспособљености, запослени буду отпуштани. Закон, дакле утврђује обавезу послодавца да запосленом омогући образовање и
стручно оспособљавање, а с друге стране и запослени има обавезу да се у
току рада стручно усавршава.
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V РАДНО ВРЕМЕ

У оквиру трајања пуног, непуног и скраћеног радног времена задржана су раније важећа решења, као и у погледу обавезе запосленог да на
захтев послодавца, у случајевима утврђеним законом, ради прековремено,
али не дуже од осам часова недељно, што представља новину. За разлику
од ранијег закона, прерасподела радног времена (члан 57), врши се за период од шест месеци у току календарске године и не може трајати дуже
од 60 часова недељно, што је у складу са директивом ЕУ број 93/104 о организовању радног времена. Одређене измене претрпеле су и одредбе о
ноћном раду и раду у сменама у ситуацији када би по мишљењу надлежног здравственог органа, такав рад довео до погоршања здравственог
стања запосленог.
VI ОДМОРИ И ОДСУСТВА
Озбиљнијих промена није било ни у оквиру овог поглавља. Измењене су одредбе које регулишу област коришћења годишњег одмора, односно његову дужину и начин коришћења, као и одредбе о плаћеном одсуству, које је продужено са пет до седам радних дана у случајевима
предвиђеним овим законом. Мировање радног односа, поред досадашњих решења, може се установити још из једног разлога а то је у случају када запослени одсуствује са рада због привременог упућивања на
рад код другог послодавца у смислу члана 174. овог закона.
VII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Новим Законом о раду се врло детаљно и обимно дефинишу сви облици заштите запослених са апострофирањем обавеза запослених на поштовање прописа који се односе на безбедност и заштиту на раду, што је
новина у односу на ранији закон који је утврђивао само право запосленог на
заштиту. Ново законско решење је заштита личних података запослених
који се чувају код послодавца, тако да они не могу бити доступни трећим
лицима, осим у случајевима и условима утврђеним овим законом, или ако је
то потребно ради доказивања права и обавеза из радног односа или у вези
са радом. Нови Закон о раду, за разлику од ранијег, посебно уређује заштиту лица млађих од 18 година прописивањем конкретних послова на којима
не могу да раде, као и послова за чије је обављање потребан налаз надлежног здравственог органа (члан 84). Заштита лица млађих од 18 година
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односи се и на радно време које не може бити дуже од 35 часова недељно,
односно осам часова дневно. Овим лицима забрањен је и прековремени рад,
као и прерасподела радног времена, а ноћни рад могу обављати само у одређеним случајевима. Закон уводи посебну заштиту категорија запослених
између 18 и 21 године живота, тако што утврђује послове које ова лица
могу да обављају само на основу налаза надлежног здравственог органа, обзиром да ти послови могу бити штетни по њихово здравље.
У оквиру овог поглавља посебно је уређена заштита материнства, на сличан начин као и у претходном закону, с тим што су одредбе о заштити запослене жене проширене одредбама по којима она не
може радити на одређеним тежим пословима, уколико би они били
штетни за њено здравље и здравље детета (члан 89).
VIII ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ
И ДРУГА ПРИМАЊА
Нови Закон о раду дефинише појам зараде и елементе за њено
утврђивање, као у претходном закону, с тим што појашњава рад исте
вредности, као рад за који се захтева исти степен стручне спреме,
иста радна способност, одговорност и физички и интелектуални рад.
Новина је, ништавост одлуке послодавца којом се не поштује правило
једнаке зараде за исти рад или рад исте вредности, у ком случају запосленом припада право на накнаду штете (члан 104. став 4. и 5).
У погледу минималне зараде прописано је да зарада запосленог не
може бити нижа од минималне зараде која се утврђује одлуком Социјално-економског савета основаног за територију Републике Србије и
која се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије". Новина у
овој области је да послодавац може запосленом исплатити минималну
зараду, а то постаје његова обавеза уколико је она уговорена уговором о
раду (члан 111).
Накнада одређених трошкова је право запосленог, које се остварује у складу са општим актом и уговором о раду и обим ових права,
таксативно побројаних у члану 118, увећан је у односу на ранији закон,
за износ исхране у току рада и регреса за коришћење годишњих одмора.
Међутим, како је чланом 120. прописано да се ова права могу утврдити општим актом, односно уговором о раду, то ће вероватно довести
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до различитог тумачења, односно примене у пракси у погледу обавезности послодавца да омогући остваривање ових права запосленом.
У оквиру овог поглавља новине су и могућност да послодавац може запосленом уплаћивати премију за добровољно додатно пензијско
осигурање, колективно осигурање од последица незгода и колективно
осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција, као и
обавеза послодавца да води евиденцију о зарадама и накнадама зарада,
прописане чланом 122, што ће допринети лакшем доказивању чињеница које се односе на зараду, њену висину и исплату.
IX ПОТРАЖИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
У овом поглављу дата су потпуно нова законска решења у циљу
потпуније заштите права запослених и њихових потраживања из
радног односа у случају стечаја послодавца. Предвиђено је оснивање
Фонда солидарности, као јавне службе за осигурање и потраживање
из радног односа, који гарантује исплату потраживања запосленом
који је на дан покретања стечајног поступка био у радном односу код
послодавца, као и лицу које је било запослено у периоду за који се
остварују права.
За разлику од ранијег закона, који није садржао одредбе о заштити
потраживања запослених у случају стечајног поступка, та заштита је
исцрпно регулисана одредбама члана 124. до 146. Закона о раду, која се
остварује само ако запослени нису намирили своја потраживања у складу
са Законом о стечајном поступку. То значи да се заштита потраживања радника према послодавцу у стечају, најпре остварује на основу Закона
о стечајном поступку, а супсидијарно на основу Закона о раду, чиме је
обезбеђена имплементација директиве Савета 80/987/ЕЕЗ о заштити
запослених у случају инсолвентности њиховог послодавца. Суштина заштите запослених предвиђене овом директивом представља обезбеђење
наплате неспорних потраживања која запослени, на основу уговора о раду, односно радног односа, имају према послодавцу који се налази у стању
инсолвентности.
Поред потраживања чија се исплата гарантује Законом о стечајном поступку и односи се на неисплаћене нето зараде за последњих
годину дана, пре покретања стечајног поступка, као и на неисплаћене
доприносе за пензијско-инвалидско осигурање за последњих две године
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пре покретања стечајног поступка (члан 35. став 2. тачка 2. Закона о
стечајном поступку - други исплатни ред), запослени има право по одредбама Закона о раду и на следећа потраживања:
1) зараде и накнаде зараде за време привремене спречености за
рад, за последњих девет месеци пре покретања стечајног поступка,
али до висине минималне зараде;
2) накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор за календарску
годину у којој је покренут стечајни поступак и то до висине минималне зараде;
3) отпремнину због одласка у пензију у календарској години у којој је покренут стечајни поступак, ако је то право остварио пре покретања тог поступка и то у висини три просечне зараде у привреди
Републике;
4) накнаду штете по одлуци суда донетој у календарској години у
којој је покренут стечајни поступак, у спору поводом повреде на раду
или професионалне болести, који је правноснажно окончан пре покретања стечајног поступка, а у висини утврђеној судском одлуком.
Поступак за остваривање ових права покреће се на захтев запосленог који се подноси Фонду солидарности у року од 15 дана од дана
достављања правноснажне одлуке којом је утврђено право на потраживање, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак. Одлуку о захтеву запосленог, односно о потраживању које је предмет захтева, доноси управни одбор Фонда у форми решења, против кога се може поднети жалба у року од осам дана од дана достављања. О жалби
одлучује министар, у року од 30 дана од дана подношења жалбе, а то
решење министра је коначно и против њега се може покренути управни спор (члан 142).
Уколико је запослени делимично наплатио потраживања по окончаном стечајном поступку, има право на разлику, до нивоа који се обезбеђује овим законом. Иначе, Фонд је према одредбама члана 145, дужан да
од запосленог захтева повраћај исплаћених средстава, увећаних за законску камату и трошкове, ако су она стечена на основу неистинитих и нетачних података.
Закон садржи и низ одредаба о саставу, начину именовања, мандату и надлежности органа Фонда, као и финансирању Фонда, који
иначе има својство правног лица и послује као јавна служба.
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X ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА
Период реструктуирања привреде у коме се налазимо, а који карактерише поред осталог и промена привредних друштава, условио је
потребу заштите права запослених у случају промене послодавца. Зато одредбе овог поглавља представљају значајну новину у нашем радном законодавству и даљи корак у процесу усклађивања нашег права са
законодавством Европске Уније (директива број 2001/23/ЕЗ - која се
односи на заштиту запослених у случају статусне промене и промене
идентитета послодавца (због уговорног преноса предузећа или њихових фузија).
Дакле, у случају статусне промене, односно промене послодавца,
у складу са законом, послодавац следбеник преузима од послодавца
претходника општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене
послодаваца (члан 147), а које је дужан да примењује најмање годину
дана, осим ако му пре тога истиче време на који је одређен акт донет
или се постигне договор око доношења новог колективног уговора. О
овим променама, односно о преношењу уговора о раду на послодавца
следбеника, послодавац претходник је дужан да обавести запосленог
писменим путем, остављајући му рок од пет дана да се о томе изјасни. Уколико запослени одбије пренос уговора о раду или се у овом року
не изјасни, послодавац претходник може запосленом да откаже уговор о раду (члан 149).
Послодавац претходник и послодавац следбеник, дужни су такође да најмање 15 дана пре преноса предузећа или дела предузећа, обавесте репрезентативни синдикат (уколико постоји) о свим релевантним чињеницама у вези са преносом. Битно је нагласити да промена
послодавца не може бити основ за отказ уговора о раду, што је најзначајнији принцип заштите права запослених у овим околностима.
XI ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
Одредбе овог дела закона су модификоване и прецизније у односу на
раније важећи закон, а њима се регулише начин, поступак и случајеви
утврђивања вишка запослених, када је послодавац дужан да донесе програм решавања вишка запослених и то у сарадњи са репрезентативним
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синдикатом и републичком организацијом надлежном за послове запошљавања.
У случају отказа уговора о раду запосленом по овом основу, послодавац је дужан да исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом
и уговором о раду, која не може бити нижа од трећине зараде запосленог
за сваку навршену годину рада у радном односу, а под зарадом се подразумева просек зараде у последња три месеца, која претходе месецу престанка радног односа, што је значајна новина у односу на раније важеће
законско решење и знатно је повољније за запосленог (члан 159). Овде
треба напоменути да је закон изричито одредио редослед радњи послодавца у случају отказа уговора о раду по овом основу, односно прописао је
да је послодавац дужан да исплати отпремнину запосленом, пре отказа
уговора о раду (члан 158).
Одредбе о клаузули забране конкуренције - XIII, накнади штете XIV, остале су неизмењене. Институт удаљење запосленог - XV, поред
ранијег облика удаљења, уз накнаду зараде, добио је и нов облик који
подсећа на дисциплинску меру, као супститут отказа уговора о раду.
Наиме, према члану 170. Закона, послодавац може запосленом за
повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине, уместо отказа уговора о раду, да изрекне меру привременог удаљења са рада без
накнаде зараде у трајању од једног до три дана, ако сматра да постоје
олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно радне
дисциплине, није такве природе да запосленом треба да престане радни однос.
XII ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ
Ова област новог Закона о раду, уређује поступак и прописује
случајеве у којима послодавац може запосленом понудити измену уговорених услова рада (анекс), тако што у члану 171, таксативно наводи
све те случајеве, односно околности.
Послодавац може запосленом понудити измену уговорених услова рада:
1) ради премештаја на други одговарајући посао због потребе
процеса рада и организације рада;
2) ради премештаја у друго место рада код истог послодавца;
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3) ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца;
4) уколико је запосленом који је вишак, обезбедио преквалификацију или доквалификацију.
Под одговарајућим послом у смислу овог закона, подразумева се
посао за чије се обављање тражи иста врста и степен стручне спреме
који су утврђени уговором о раду.
Обавеза послодавца је да понуди измену уговорених услова рада и
када се то односи на:
- новчани износ основне зараде, елементе за утврђивање радног
учинка, накнаду зараде, увећање зараде и других примања запослених, промену рокова за исплату зараде и других примања и уколико се мења колективни уговор или правилник о раду који је био на снази у моменту закључивања уговора о раду (члан 33. став 1, тачка 10, 11. и 12. истог закона).
Уз понуду за измену уговорених услова рада, послодавац је дужан
да запосленом у писменом облику достави и разлоге за такву понуду,
са роком у коме запослени треба да се изјасни о понуди и правним последицама које могу да настану одбијањем понуде. Запослени је дужан
да се изјасни о понуди за измену уговорених услова у року који одреди
послодавац а који не може бити краћи од осам радних дана. Уколико
запослени прихвати понуду за измену уговорених услова рада задржава
право да пред надлежним судом оспорава законитост тог уговора о
раду (члан 172). Он то може учинити у року од 90 дана из члана 195.
став 2. Закона.
Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду, послодавац може запосленом да откаже уговор о раду (члан 179. став 1. тачка
7. и 8).
XIII ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
У погледу основа за престанак радног односа, они су у члану 175. прописани на исти начин као и у ранијем закону. Најзначајније измене односе
на отказ од стране послодавца и обавезу послодавца на упозорење запосленом на постојање разлога за отказ уговора о раду. Наиме, послодавац је у
смислу члана 180. овог закона, дужан да пре отказа уговора о раду запосленог писменим путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду
и да му остави рок од најмање пет радних дана, од дана достављања упозо341
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рења, како би се изјаснио на наводе из упозорења. Ако постоје олакшавајуће
околности, или ако природа повреда радне обавезе, или непоштовање радне
дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, послодавац може у
упозорењу да запосленог обавести да ће му отказати уговор о раду ако поново учини исту или сличну повреду, без поновног упозорења. Упозорење се
мора доставити на мишљење и синдикату чији је члан запослени, који је
такође дужан да достави мишљење у року од пет радних дана од дана достављања упозорења.
Одредбом члана 185. прописан је поступак достављања акта отказа уговора о раду, за разлику од ранијег закона које овај институт
није посебно регулисао, остављајући га општем акту послодавца или
аналогној примени Закона о управном поступку.
Категорија лица које уживају посебну заштиту од отказа уговора о
раду је проширена и на представнике запослених за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако поступа у складу са законом,
општим актом и уговором о раду (члан 188). У супротном, послодавац и
овој категорији лица може отказати уговор о раду, као и у случају да је
проглашен вишком, а одбије посао који му је понуђен у примени мера за запошљавање у оквиру програма решавања вишка запослених (члан 155. став
1. тачка 5. Закона).
XIV ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
У овој области задржана су досадашња решења, са малим изменама
у погледу могућности споразума и алтернативног решавања спорова, одлуком арбитра. Новина је у погледу рока за покретање спора пред надлежним судом за оцену законитости решења којом је повређено право запосленог и он сада износи 90 дана од дана достављања решења, односно од сазнања за повреду права (члан 195. став 2). У погледу рачунања рока, примењују се одредбе члана 106. став 5. новог Закона о парничном поступку, који
предвиђа да последњи дан рока који пада у нерадни дан истиче првог наредног радног дана.
XV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Као и у претходном, нови Закон о раду, као рад ван радног односа
прописује привремене и повремене послове, уговор о делу, уговор о заступању или посредовању, а као нове институте, уговор о стручном оспосо342
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бљавању и усавршавању и допунски рад, који нису били предвиђени ранијим законом.
Привремени и повремени послови, за разлику од ранијег решења,
ограничени су на 120 радних дана у календарској години, а за обављање
ових послова послодавац може закључити уговор са незапосленим лицем, запосленим који ради непуно радно време до пуног радног времена
и корисником старосне пензије. Уговор о обављању ових послова послодавац може закључити и са лицем које је члан омладинске или студентске задруге, али које није старије од 30 година.
XVI ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВАЦА
Одредбама овог новог поглавља, обрађена је област организација запослених и послодаваца, дефинисањем појмова савета запослених, синдиката
запослених и удружења послодаваца, Прописани су услови за оснивање синдиката и удружења послодаваца, као и поступак утврђивања њихове репрезентативности.
Поред слободе синдикалног организовања и деловања, законом се
гарантује право синдикату да буде обавештен о свим економским и
радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, као
чланова синдиката. Синдикални представник има право на плаћено
одсуство ради обављања синдикалне функције у складу са колективним
уговором или споразумом са послодавцем, сразмерно броју чланова.
Синдикат се сматра репрезентативним, ако испуњава опште
услове из члана 218. односно:
1) ако је основан и делује на начелима слободе синдикалног удруживања и деловања;
2) ако је независтан од државних органа и послодаваца;
3) ако се финансира претежно из чланарине и других сопствених извора;
4) ако има потребан број чланова на основу приступница;
5) ако је уписан у регистар у складу са законом и другим прописима.
У погледу посебних услова, репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се онај у који је учлањено најмање 15% од укупног броја
запослених, као и синдикат у грани, групи, подгрупи или делатности у које је непосредно учлањено најмање 15% запослених код тог послодавца
(члан 219).
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Што се тиче репрезентативности удружења послодаваца, одредбом члана 221, прописано је да такво удружење мора имати одређен број запослених код послодаваца, чланова удружења, да је уписан у
регистар у складу са законом, као и да испуњава услове из следеће законске одредбе у погледу одређеног броја, односно процента послодаваца и запослених.
У овом поглављу прописан је поступак, као и надлежност одбора
за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, који утврђује или и преиспитује утврђену репрезентативност
синдиката и удружења послодаваца.
XVII КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Одредбом овог поглавља, поред дефинисања врсте колективних
уговора, као општи, посебан и колективни уговор, детаљно је прописан поступак преговарања, закључивања и примене уговора, као и период на који се колективни уговор закључује.
Спорови који могу настати поводом примене колективног уговора, решавају се пред арбитражом и надлежним судом у смислу члана
265. Закона. Спорови могу настати и поводом закључивања, односно
измене или допуне колективног уговора и тада се решавају по одредбама Закона о мирном решавању радних спорова 2 , у поступку пред одбором за мирење, односно миритељем Агенције за мирно решавање радних спорова.
Одредбе о примени колективног уговора, претрпеле су измене увођењем института изузимања од примене колективног уговора. Министар може по одредбама члана 258. Закона, на захтев послодавца или удружење
послодаваца, да одлучи да се колективни уговор из члана 257. Закона, у делу о заради и накнади зараде, не примењује на поједине послодавце или
удружења послодаваца, ако послодавац, односно удружење поднесу захтев за изузимање, јер због финансијско-пословних резултата, нису у стању да те одредбе колективног уговора примењују. Одлуку о изузимању од
примене колективног уговора министар доноси по прибављеном мишље2

"Службени гласник РС", број 120 од 22.11.2004. године, ступио на снагу 30.11.2004.
године, а одредбе које се односе на поступак мирног решавања радних спорова
примењују се од 1.01.2005. године
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њу социјално-економског савета. Такође, министар може по истом поступку, ставити ван снаге одлуку о проширеном дејству колективног уговора и одлуку о изузимању одредаба о заради и накнади зараде од проширене примене колективног уговора, уколико престану разлози због којих су
донети (члан 260). Ове одлуке објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије".
XVIII НАДЗОР
Новина у овој области је да инспектор рада у вршењу надзора,
нема могућности да, као по одредбама ранијег закона, у случају утврђивања одређених неправилности, забрани обављање делатности послодавцу. Изостале су одредбе о обавези организације за послове платног промета да обавештава надлежног инспектора о послодавцима
који нису исплатили зараду, а одредбе које се односе на меру одлагања
извршења акта послодавца, су измењене. По новом закону, та мера се
односи једино на решење о отказу уговора о раду и прописани су рокови
у којима се захтев за предузимање те мере и одлука инспектора, морају донети.
И на самом крају су казнене одредбе којима је прописана висина
новчаних казни за одређену врсту прекршаја у складу са Законом о прекршajима, као и прелазне и завршне одредбе, везане за примену Закона.
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Слободан Дражић,
судија Врховног суда Србије

НЕКА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О РАДУ
УВОД
У примени Закона о раду из 2001. године 1 показали су се озбиљни
концепцијски и садржински недостаци. Успостављени институционални оквири за функционисање радног законодавства, у највећем делу,
нису одговарајући, потпуни, јасни и доречени и на одговарајући начин
хармонизовани са међународним и европским радним стандардима. На
ту тему су и у судској пракси која је показатељ и индикатор спорних
питања евидентиране бројне и разноврсне одлуке највиших судова. О
неким спорним питањима у примени закона утврђена су правна схватања на седницама Грађанског одељења Врховног суда Србије одржаним у току 2004. и почетком 2005. године 2 , ради уједначавања судске
праксе.
Усвајање новог Закона о раду 3 руковођено је двојаким циљем.
Одредбе Закона о раду, најпре, треба да допринесу превазилажењу недоумица и празнина које су се појавиле у примени претходног системског закона за област радних односа и рада ван радног односа, уз

1

"Службени гласник РС", број 70/01 и 73/01
1) Отказ уговора о раду због кривичног дела на раду или у вези са радом;
2) Форма упозорења и право запосленог на одбрану у поступку отказивања уговора о раду из дисциплинских разлога;
3) Исплата отпремнине као услов престанка радног односа због престанка потребе за радом запослених;
4) Право на регрес, топли оброк, теренски додатак, трошкове доласка на посао и
одласка с посла..."
3
"Службени гласник РС", број 24/05
2
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прецизније и исцрпније уређивање појединих радно-правних института.
Поред тога, усвајање Закона о раду има за сврху да обезбеди имплементацију универзалних регионалних и међународних радно-правних стандарда у домаћем законодавству.
Наш рад нема за предмет анализу свих нових одредаба Закона о
раду којима се обезбеђује примена ратификованих конвенција Међународне организације рада, као и усклађивање домаћег законодавства са
релевантним правним прописима Европске Уније 4 .
Предмет разматрања ће бити само нека питања у примени Закона о раду, на којима ће се сагледати могућности њиховог решавања у
оквирима нових нормативних решења.
НИШТАВОСТ ОДРЕДАБА УГОВОРА О РАДУ
Према новој одредби члана 11. Закона о раду, ништавост одредаба уговора о раду утврђује се пред надлежним судом. Право да се захтева утврђивање ништавости не застарева. Према систематици закона, овај члан је смештен у оквиру наслова "међусобни односи закона,
колективног уговора, правилника о раду и уговора о раду" и законодавац га везује за одредбу члана 9. став 2. која говори о правним последицама кад уговор о раду садржи одредбе које нису усклађене са законом
и општим актом, односно које се заснивају на нетачном обавештењу
од стране послодавца. Какве су правне последице утврдићемо из садржине наведене норме. Тако поједине одредбе уговора о раду којима су
утврђени неповољнији услови рада од услова утврђених законом и општим актом, односно које се заснивају на нетачном обавештењу од
стране послодавца о појединим правима, обавезама и одговорностима
запосленог, сматрају се ништавим. У том случају уместо тих одредаба примениће се закон или општи акт. Императивност норме о ништавости појединих одредаба Уговора о раду, одговара општем режиму неважности уговора, јер по члану 103. Закона о облигационим односима, несагласност са принудним прописима увек води таквој последи4

Закон о ратификацији Конвенције међународне организације рада ("Службени
лист СФРЈ", 4/84 - међународни уговори); Резолуција о придруживању Европској Унији ("Службени гласник РС", број 112/04)
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ци. На ништавост се може позвати свако заинтересовано лице, а суд
на ништавост пази по службеној дужности. Право на утврђење ништавости се не гаси, па подношење тужбе у таквим случајевима не
застарева 5 . Напред истакнутом универзалном техником експрицитног изражавања садржине одређене норме као принудне користи се законодавац у Закону о облигационим односима, али као што смо и уочили и Закон о раду у одредби члана 9. став 2. у вези члана 11.
Питање које овде разматрамо актуелизује и даје му практични
значај, управо друго питање које ћемо поставити а односи се на квалитет заштите права послодавца када су поједине одредбе уговора о раду засноване на нетачном обавештењу запосленог у погледу битних
елемената уговора или битних околности које утичу на обављање посла.
На једном примеру из судске праксе илустроваћемо спорно питање:
"Тужилац се код туженог запослио као неквалификовани радник. У радну књижицу као стечено образовање има уписану основну
школу и занимање радника без квалификација. Решењем туженог је
био распоређен на радно место "возач-манипулант алата на жици",
јер је туженом доставио диплому о стеченом средњем образовању IV
степена за возача цестовних моторних возила. Наведена диплома никада није издата од надлежног школског центра, што је утврђено актом који је заведен код туженог. Након тога тужилац је са туженим
закључио уговор о раду за обављање послова "возач-оператер алата на
жици" за који се према правилнику о систематизацији радних места
туженог захтева III степен стручне спреме саобраћајне струке, смер
возач. Тужилац је овај уговор о раду закључио као радник са средњом
стручном спремом IV степена."
Претпоставимо да је послодавац тужбом тражио утврђење ништавости уговора о раду и да се спор решава у режиму новог Закона о
раду.
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да послодавцу достави исправе и друге доказе о испуњености услова за рад на
5

Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78... "Службени лист СРЈ", број 31/93), члан 109 и члан 110

348

Грађанско право

Oгледи

пословима који му се поверавају, утврђених правилником (члан 26.
став 1.). Према каталогу обавеза из радног односа, запослени је дужан
да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду (члан 15.
тачка 3).
Одредбом члана 33. став 1. тачка 1. до 13. одређено је које елементе уговор о раду садржи, па је у тачки 3. означена врста и степен
стручне спреме запосленог. Ово су обавезни елементи у сваком уговору
о раду.
Као акт заснивања радног односа уговора о раду има карактер
појединачног акта. Њиме се успоставља радни однос, са одређеним
правима, обавезама и одговорностима. Али, он није само акт заснивања него и уређивања радног односа (има нормативно дејство) јер одређује садржину права, обавеза и одговорности сваког запосленог и сваког послодавца. Међутим, уговор о раду је и двострано обавезан, теретан посао чији је предмет сам рад, а с тим у вези права, обавезе и одговорности у значењу онога што представља предмет воље уговарача.
Због саме природе овог правног посла, коме се не може оспорити и уговорна природа за случај да Закон о раду као матични закон не садржи
изричну норму у том погледу, примењују се одговарајуће одредбе Закона
о облигационим односима, као супсидијарни пропис.
Да ли се овде, може, са становишта примене права да користи одредба члана 11. Закона о раду на који се позива и став који је предмет
анализе. Не може, јер она говори о апсолутној ништавости појединих одредби из члана 9. став 2. а у садржају Закона о раду не налазимо императивну норму са санкцијом апсолутне ништавости на тему доказивања
услова рада приликом заснивања радног односа и ћутања о битним околностима за обављање посла.
Заштита права послодавца на примеру који смо илустровали
подразумева заштиту коју законодавац у погледу ништавости не прописује, али која мора постојати. Међутим, овде није реч о апсолутној
ништавости, већ о релативној ништавости. На тај начин се остварује судска заштита, али се основ зато не налази у одредби члана 11.
Закона о раду, већ и у одредби члана 111. Закона о облигационим односима. Дакле, може се тражити поништај уговора због мане воље применом одредби члана 112. Закона о облигационим односима. Ово право
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схваћено као правна моћ има послодавац у чијем је интересу рушљивост установљена у законском року из члана 117. Закона о облигационим односима (правило о престанку права).
Да закључимо, ништавост услед утврђивања неповољнијих услова рада од оних који су утврђени законом или општим актом, одговара општем режиму апсолутне ништавости по члану 103. Закона о
облигационим односима. Међутим, оно што не може остати без приговора законодавцу је исто дефинисан став за ништавост услед нетачног обавештења о појединим правима, обавезама и одговорностима запосленог. То се не би могло рећи. Ово спада у мане воље (због заблуде о предмету права) па, по општем режиму неважности уговора,
представља разлог рушљивости из члана 111. Закона о облигационим
односима, а не ништавости. Па ипак, да ли је оправдано говорити о
свесном опредељењу законодавца или о несагласности његове намере са
нормативним исходиштем?. Остаћемо на констатацији о објективној последици законског решења. Наиме, пошто је реч о посебном пропису који искључује примену општег, довођење запосленог у заблуду (од
стране послодавца) нетачним обавештењем, имаће у примени Закона
о раду, капацитет разлога ништавости.
Ризикујући да излазим из оквира теме, наведени пример који је
послужио за илустрацију, посматраћемо у светлу прописа о престанку радног односа запосленог 6 . Један од три разлога које послодавац може употребити за отказ уговора о раду запосленом је учињено кривично дело на раду или у вези са радом (члан 179. став 4.). Овај отказни
разлог везан је за постојање правноснажне осуђујуће кривичне пресуде.
Уколико услов није испуњен (нпр. кривични поступак још увек траје
или уопште није покренут), послодавац има могућност избора да чека
правноснажну пресуду или да употреби друга два отказна разлога, а
то су повреда радне обавезе из тачке 2. 7 , и непоштовање радне дисци-

6

7

Бројност и разноврсност одлука највиших судова, који се односе на отказ од
стране послодавца због фалсификованих исправа о стручној спреми, указује на
потребу расправе о томе
Ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду
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плине из тачке 3. 8 , наведеног члана. Међутим, време у коме послодавац има правну моћ да запосленом откаже уговор о раду из ова два разлога је ограничена на три месеца од дана сазнања зачињенице које су
основ за давање отказа, односно шест месеци од дана наступања чињеница 9 . Закон не прописује посебан случај отказ - отказ због ћутања
о важним околностима пре закључења уговора о раду, који је постојао
у ранијем Закону о раду 10 .
Да видимо како би се на наведеном примеру (који поставља проблем квалитета правне заштите послодавца у конкретном случају)
спор решио у режиму ранијег Закона о раду.
Без претензија да је овај став једино могуће решење, биће истакнуто опредељење аутора за поменути случај, нпр. једне ревизијске одлуке
која је евидентирана у судској пракси Врховног суда. Из образложења:
"Посебни случајеви отказа уговора о раду нису предвиђени одредбом члана 100. и члана 101. став 1. тачка 1. до 8. Закона о раду, већ посебним одредбама тог закона. Међу њима је и отказ због ћутања о важним околностима пре закључења уговора о раду (члан 14. став 1. и 3.). У слову ове
норме садржан је прилог "Пре закључења уговора о раду", што указује на
јасно дефинисан став по томе да нема значаја да ли се уговором о раду
први пут успоставља радни однос или је он већ постојао приликом закључења уговора. Ово због тога, што уговор има и нормативно дејство као
факт уређивања радног односа, јер се њиме одређује садржина права, обавеза и одговорности сваког запосленог и сваког послодавца. Материјалноправна претпоставка давање отказа по одредби става 3. садржана је у
одредби става првог члана 14. Закона. Оно што се не може довести у
сумњу као садржај поступка је обавеза запосленог да између осталог обавесте послодавца и о другим околностима које битно утичу на обављање
послова како би се радни однос уредио у смислу одређивања садржине
8
9
10

Ако запослени не поштује радну дисциплину прописаном актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца
Члан 84. став 1.
Члан 14. став 1. "Запослени је дужан да обавести послодавца, пре закључења уговора о раду, о свом здравственом стању или другим околностима које битно утичу
на обављање послова за које заснива радни однос или могу да угрозе живот и
здравље других лица", став 3. "У случају да запослени не оступи у складу са ставом 1. овог члана, послодавац може запосленом да откаже уговор о раду".
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права, обавеза и одговорности обе уговорне стране. Уколико запослени
тако не поступи пре закључења уговора о раду, сам је се изложио формирању отказног разлога по том основу, при чему време у коме послодавац
има правну моћ да запосленом откаже уговор о раду није лимитирано 11.
Ово због тога, што се ради о посебном случају отказа чије давање није
ороченом чланом 104. Закона о раду, јер се његова примена искључиво односи на отказне разлоге из члана 101. став 1. тачка 1. до 4, 6. и 7. Закона.
Како се ради о посебном случају отказа из садржаја норме члана 14. став
1. и 3. сазнајемо услов (запослени је дужан да обавести послодавца, пре закључења уговора о раду, између осталог и о другим околностима које битно утичу на обављање послова), под којим послодавац може валидно искористити овај отказни разлог, при чему је правно ирелевантно да ли
(не) постоји оправдани разлог који се односи на радну способност запосленог или његово понашање. Да не постоји дилема о таквом ставу законодавца у конкретном случају, правно покриће за то је дефинисање оваквог отказног разлога и у ранијем Закону о радним односима из 1996. године (члан 108. став 1. тачка 12).
Изнето не представља аподиктичан став аутора, већ навођење
одлучних чињеница, које сасвим сигурно нису исцрпљене, у покушају да
се понуде могућа решења у грађанско-правним предметима који су (или
ће бити) на евиденцији судске праксе.
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
Удаљење запосленог је традиционално присутан институт у нашој радно-правној летислативи. У нашем старом законодавсству постојала су два облика удаљења запосленог: са рада и са радног места
12
. Доношењем Закона о раду из 2001. године 13 , други начин удаљења је

11

Суочавамо се са питањем ratio legis и принципом легалитета
Закон о радним односима ("Службени гласник РС", број 55/96 и 28/01), члан
102, а по члану 103. "Запаослени који је привремено удаљен са радног места у
случајевима из члана 102. овог Закона привремено се распоређује на друго
радно место које одговара његовом степену стручне спреме одређене врсте занимања, ако таквог радног места нема, распоређује се на радно место за које се
захтева непосредно нижи степен стручне спреме одређене врсте занимања"
13
"Службени гласник РС", број 70/01 и 73/01
12
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ишчезао са појмом радног места. Новим Законом о раду удаљење запосленог са рада регулисано је одредбама члана 165. до 170.
Сврха удаљења је у превентивној заштити послодавца и других
запослених код послодавца, а евентуално и заштита одређених друштвених вредности. Институт удаљења задржао је ранији облик привременог
удаљења уз накнаду зараде, а добио нови облик привременог удаљења без накнаде зараде.
Привремено удаљење уз накнаду зараде мора бити факултативно
(може) и облигатно (обавезно). Према одредби члана 165. Закона о факултативном удаљењу, запослени може да буде привремено удаљен са рада:
1) ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом или ако је учинио повреду
радне обавезе која угрожава имовину веће вредности утврђене општим актом или уговором о раду;
2) ако је природа повреде радне обавезе, односно кршење радне дисциплине, или понашање запосленог такво да не може да настави рад
код послодавца пре истека рока из члана 180. став 1. и члана 181. став 2.
овог закона 14 .
Из формулације ове одредбе сазнајемо да је први основ (говоримо
о случајевима удаљења) садржан у тачки 1. познат и у нашем ранијем
Закону о раду. Други садржан у тачки 2. у којој се наводе услови удаљења је у одређеном смислу нов, јер се наведени услови односе не само на
повреде радне обавезе утврђене општим актом и уговором о раду, већ
и за кршење дисциплине прописане актом послодавца, односно ако је
оно такво да не може да настави рад код послодавца.
Дакле законодавац не ограничава случајеве удаљења запосленог
само на одређене теже повреде радне обавезе, као што је то ранији закон учинио свођењем разлога удаљења само на два отказна разлога и
то:
1) ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом;
2) ако је учинио повреду радне обавезе која угрожава имовину веће вредности (члан 109).
14

Пре истека рока за процедуру упозорења пред отказ. Рок за ову процедуру износи пет дана од достављања упозорења запосленог, односно синдикату
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Говорећи о рестриктивности ранијег закона у погледу удаљења занемарујући његову несумњиву повољност на страни запосленог, истаћићемо његове неповољне последице општијег значаја. Наиме, свођењем
удаљења у случају повреде радне обавезе само на ону повреду којом се угрожава имовина веће вредности, угрожавају се или повређују они интереси
и вредности, и то не само послодавца већ и других запослених код њега,
затим ширих друштвених група, па и општедруштвени, који немају свој
економски еквивалент али представљају признате друштвене вредности. Стога нови закон отклања овај пропуст и наводи услове удаљења који везује не само за случај повреде радне обавезе којом се угрожава имовина веће вредности, него и за још два случаја и то: за природу повреде радне обавезе, односно кршења радне дисциплине или одређено понашање запосленог. Законодавцу не може бити на терету то што не дефинише
појам радне дисциплине и не утврђује шта је непоштовање (кршење) радне дисциплине, јер и једно и друго се према изричној норми закона (члан
179. тачка 3) прописује актом послодавца.
Да ли се може приговорити појмовној недоречености у интерпретацији норме о природи повреде радне обавезе... и понашању запосленог, и да то отвара могућност да буду одређени обележјима по вољи послодавца и као такав прилагодљив злоупотреби управо с његове
стране?
Истина, послодавцу је дата могућност да користи различите
формулације квалификаторних околности у понашању запосленог које
оправдавају меру удаљења. Међутим, законска норма не треба да одреди
све елементе понашања, довољно је да назначи да је понашање запосленог такво да не може да настави рад код послодавца. То значи да се наведена норма ослања на правни стандард који говори о одређеним општим, тачније неизбежним елементима понашања запосленог. Ови
елементи су у домену значења које фактичка ситуација може подразумевати у објективном смислу, али су и у домену субјективних својстава
запосленог. У конкретизацији ове норме радило би се о тзв. отежавајућим околностима које индивиуализују одговорност. У том погледу међу
факторима који се могу разликовати су: јачина повреде или угрожавања
заштићеног добра (кроз ову околност долази до изражаја тежина последице); околност под којима је повреда учињена (начин припремања
повреде стварањем или искоришћавањем постојећих прилика, критична ситуација везана за место и време извршења); трајање лошег посту354
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пања; свест да запослени наноси потенцијалну штету; поступање са
лошим намерама; колико су поступци запосленог били проблематични
(дрскост, изражавање задовољства због учињене повреде) и др.
Коначно, квалитет законског решења о факултативном удаљењу
са рада у случају кршења радне дисциплине и одређеног понашања запосленог, не може се оспорити питањем ризика којим је оно условљено.
Законодавац се код факултативног удаљења опредељује за став о ризику, који је садржан у тежини кажњиве радње било да се ради о повреди
радне обавезе или о кршењу радне дисциплине, односно одређеном понашању запосленог. Сматрамо овај став прихватљивим. Превентивна
функција удаљења неизбежно поставља питање самог ризика којим је
оно условљено. Међутим, сврха удаљавања са рада је у превентивној заштити послодавца, од угрожавања имовине веће вредности, заштити
других запослених код послодавца и евентуално и нематеријалних вредности послодавца и друштва у целини. Истичући ово не губимо из вида
могућност оправданости законске претпоставке да ризик постоји самом чињеницом извршења повреде. Са таквом чињеницом суочавамо се
и у случају удаљења са рада по Закону о радним односима у државним
органима 15 . Из одредбе члана 62г) произилази да је удаљење са рада споредна мера у дисциплинском поступку, увек је факултативно, као такво
условљено оценом да ли би остајање запосленог на раду штетило интересима државног органа, касније само оцена о постојању таквог ризика
може да буде, при околности покренутог дисциплинског поступка, разлог удаљења. У случају удаљења по овом закону, разлози удаљења су идентични са тежим повредама радних обавеза, али се за прописане теже
повреде радне обавезе (члан 59) може изрећи поред мере престанка радног односа и новчана казна. То самим тежим повредама радних обавеза,
утврђених овим законом, неће посебно бити речи из разлога економичности. Биће, међутим, од интереса поменути да кривично дело на раду
или у вези са радом не представља посебно дефинисану повреду радне
обавезе и дужности, па с тим у вези ни разлог удаљења са рада. Ово је и
повод да се критички осврнемо на решење о удаљењу запосленог са рада
из члана 165. став 2. Закона о раду - Ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом.

15

"Службени гласник РС", број 40/91... 34/01 и 39/02
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У овом осврту размотрићемо законско решење са становишта
целисходности удаљења запосленог, имајући у виду управо разлог удаљења, при томе полазећи од саме сврхе удаљења, која је, као што је речено, у њеној превентивној функцији. Да ли се превентивна функција
удаљења остварује у прописаном случају удаљења, иако се остварује у
којој мери, питање је на које ћемо покушати да дамо одговор.
Најпре да оценимо какве последице на радно-правни статус запосленог изводи (настаје) сазнање послодавца да је запослени учинио
кривично дело на раду или у вези са радом. По закону је могућно да се
запослени нађе у две ситуације: прво, да му буде одређен притвор и
друго, да против њега буде покренут кривични поступак. У случају одређеног притвора послодавац доноси по сили закона, одлуку о његовом
удаљењу са рада (члан 166) од првог дана притвора, док притвор траје.
Међутим, ако је против запосленог покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом, послодавац га може, према члану 165. тачка 1. Закона, привремено удаљити са
рада. Послодавац, дакле може применити меру суспензије али не мора.
За разлику од облигатног (обавезног) удаљења, овде је реч о факултативном удаљењу. Ради се у ствари о диспозитивној норми. Ово удаљење може да траје најдуже три месеца (члан 167). То значи да изречена
мера удаљења може трајати и краћи период. У овом периоду послодавац је дужан да запосленог врати на рад или да му откаже уговор о раду. У погледу наведеног, реч је о императивној норми која послодавцу
намеће обавезу да стање суспензије оконча. Законодавац нуди послодавцу два алтернативна начина окончања суспензије. Један је враћање
запосленог на рад, а други давање отказа уговора о раду. Други начин се
може применити само ако за то постоје оправдани разлози из члана
179. тачка 4. овог закона 16 , Јасно је да у вези отказа уговора о раду одредба члана 167. не прави разлику (није изузетак) у односу на отказ за
учињено кривично дело. То би значило да нема отказа док не буде
утврђено од надлежног кривичног суда, запослени учинио кривично дело на раду или у вези са радом.
Као што је истакнуто, истеком рока од три месеца послодавац је
дужан да запосленог врати на рад или да му да отказ. Овај рок кореспондира са роком од три месеца из члана 184. став 1. за отказ уговора о раду
16

"Ако запослени учини кривично дело на раду или у вези са радом"
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и члана 189. тачка 1), 2), 3), 5) и 6). Међутим, отказ уговора о раду због
учињеног кривичног дела послодавац може дати запосленом најкасније до
истека рока застарелости утврђеног законом за кривично дело. У овом
другом случају постоји објективни рок, омеђен даном извршења кривичног дела и даном застарелости кривичног дела, у оквиру којих се остварује субјективни рок трајања удаљења од три месеца, рачунајући од покретања кривичног поступка.
Да ли се остварује превентивна функција удаљења у случају покренутог кривичног поступка. Заправо да ли до ове могућности објективно
долази или може доћи? Ово због тога, што послодавац треба да чека
правноснажну пресуду кривичног суда којом се запослени оглашава кривим за учињено кривично дело на раду или у вези са радом у случају из
члана 189. тачка 4. Закона. Ако је тако, а јесте што потврђује и став
Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђен на седници од 30.
новембра 2004. године 17 , поставља се питање саме целисходности законског решења о удаљењу из разлога покренутог кривичног поступка.
Отказ уговора о раду из овог разлога послодавац може дати запосленом
најкасније до истека рока застарелости утврђеног законом за кривично
дело. Кривично гоњење, пак, застарева у распону од 2 године до 25 година
у зависности од казне која је у закону одређена за то кривично дело
(члан 95. Основног кривичног законика) 18 . све радње подразумевају покретање кривичног поступка, његово вођење и трајање до окончања
правноснажном пресудом, на томе се нећемо задржавати. Довољно је и
њихово оквирно познавање за закључак о несравњиво дужем периоду за
спровођење радњи кривичног поступка до доношења правноснажне пресуде од лимитираног времена трајања удаљења (три месеца од покретања кривичног поступка). У таквом несагласју услова двеју мера, једне
основне (отказ) и друге споредне (удаљење) у погледу дужине времена потребног за остваривање мере на страни основне, послодавац не остварује превентивну заштиту удаљењем запосленог.
Облигатно удаљење (члан 166) настаје услед притвора и ту није
било промена. Изразили бисмо мишљење да се овај случај удаљења запосленог са рада само условно може сматрати удаљењем са рада. При17

"Правноснажно осуђујућа кривична пресуда је услов за отказ уговора о раду запосленом због учињеног кривичног дела на раду или у вези са радом"
18
"Сл. гласник РС", број 39/05
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твор као мера у кривичном поступку по себи је физичко одсуство запосленог. У природи превентивне функције није њено постфестум
остваривање, нити је потребно њено потврђивање другом мером. Решење о удаљењу са рада у овом случају има декларативну природу.
Привремено удаљење без накнаде зараде (члан 170) - Послодавац
може запосленом за повреду радне обавезе не или непоштовање радне
дисциплине у смислу члана 179. тачка 2) и 3) овог закона да, уместо
отказа уговора о раду, изрекне меру привременог удаљења са рада без
накнаде зараде, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да
повреда радне обавезе, односно радне дисциплине, није такве природе
да запосленом треба да престане радни однос. Ова мера удаљења може да се изрекне у трајању од једног до три дана.
Очигледно је да се ради о мери којом се супституише отказ уговора
о раду. Она је врста дисциплинске санкције. Наиме, поред редовног отказа, постоје и ситуације у којима се од овога одступа, а то су случајеви када се запосленом који је учинио повреду изриче блажа врста казне (ублажавање казне). Аналогијом се можемо послужити принципом индивидуализације у кривичном праву (члан 41. ОКЗ). Наиме, извршење повреде
радне обавезе обично прати већи број различитих околности, које се тичу повреде, кривице запосленог, односно његове радноправне одговорности, те самог запосленог.
Послодавац може да изврши њихову оцену и да на основу тога, када
постоје олакшавајуће околности, које допуштају да запосленом и поред
учињене повреде радне обавезе или кршења радне дисциплине, изрекне
уместо отказа блажу казну, а то је привремено удаљење без накнаде зараде. Привилеговане околности које могу бити услов изрицања наведене
мере, могу бити оне које се односе на његов ранији однос према послу (ако
је био правилан, старосно доба, здравствено стање, лоше имовинске прилике, породичне прилике, нарочито изражавање искреног кајања због учињене повреде и сл.).
Може се рећи да се овом мером ублажавају односно отклањају
евентуалне последице радњи повреде и стање недисциплине. Оваквим
приступом се превазилази психолошка препрека изазвана поремећајем
односа и запослени охрабрује да не изгуби посао. Такав приступ у пракси може ефикасно да делује, само ако се одлука донесе брзо имајући у
виду да мера траје кратко (само један до три дана).
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КРАТАК ОСВРТ НА ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
У СЛУЧАЈУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И ПОНАШАЊА
ЗАПОСЛЕНОГ
Као и у ранијем закону, запосленом се може отказати уговор о
раду од стране послодавца само ако за то постоји оправдани разлог.
Оправдани разлог за отказ од стране послодавца може се односити на две опште ситуације на страни запосленог: на радну способност и на његово понашања.
Радна способност запосленог разлог је за отказ у случају неостваривња резултата рада, односно непоседовања потребног значења
и способности за обављање послова на којима ради (члан 179. тачка 1).
Понашање запосленог разлог је за отказ уговора у пет случајева:
1) повреда радне обавезе утврђена општим актом или уговором о
раду;
2) непоштовање радне дисциплине прописане актом послодавца,
односно понашање које је такво да запослени не може да настави рад
код послодавца;
3) учињено кривично дело на раду или у вези са радом;
4) невраћање на рад у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа;
5) злоупотреба права на одсуству због привремене спречености за
рад.
Ови разлози отказа утврђени су у члану 179. тачка 2. до 6. Закона.
Граматичко тумачење могло би упутити на закључак да је оправдани разлог сам случај који је услов за престанак радног односа, без обзира на
околности које тај случај прате, односно под којима се он остварује. Извесно је међутим, да законодавац има у виду оправдан разлог везан за случај
као услов престанка радног односа. Тумачење свакако мора имати у виду
решење из конвенције број 158 (члан 7) о престанку радног односа на иницијативу послодавца према којем "радни однос радника неће престати ако
за такав престанак не постоји ваљан разлог везан за способност или понашање радника...). Консеквенца оваквог одређења је да повреда радне обавезе
законом (општим актом или уговором о раду) предвиђена као случај отка359

Огледи
за није по себи оправдан разлог отказа али она ће то бити у случају када је
у њеном извршењу (чињењу односно нечињењу) садржан оправдан разлог
као њено својство.
Законом о раду не дефинише оправдан разлог, као што не чини
ни Конвенција број 158 са ваљаним разлогом. Оба правна акта утврђују
разлоге који се не сматрају оправданим, односно ваљаним разлогом за
отказ уговора о раду 19 .
Оправдан разлог за престанак радног односа запосленом на иницијативу послодавца (из разлога на страни запосленог) јесте радноправни стандард. У најопштијем смислу то је одсуство радних способности какве се захтевају од запосленог и одступање од понашања
какво се очекује од запосленог у одређеним околностима случаја. Елементи овог стандарда могу бити нормирани општим актом послодавца или уговором о раду, као што је закон и одредио у случају повреде
радне обавезе и непоштовање радне дисциплине, или претпостављени
као што је у случају неостваривање резултата рада и непоседовања
потребних знања и способности за обављање послова. Послодавац није
дужан да води посебан поступак за утврђивање способности за рад запосленог за обављање послова на којима ради (сматрамо ли поступком
скуп радњи и правила чијим се спровођењем, односно поштовњем обезбеђује утврђивање одговарајућег чињеничног стања), као и за остале
отказне разлоге који се односе на понашање запосленог 20 . Постоје само две иначе једине обавезе у поступку отказа и то писмено упозорење
запосленог и доставе на мишљење синдикату чији је запослени члан.
Међутим, послодавац је дужан да у образложењу решења отказа уговора о раду, наведе на основу којих доказа је утврдио да запослени не
остварује потребне резултате, односно да нема способности за обављање послова на којима ради. У изложеном смислу, поступак је само
19
20

Члан 183. тачка 1. до 6. Закона о раду
Нацртом Закона била је предвиђена могућност, слично као у Закону о радним
односима из 1996. године да непосредни руководилац покрене поступак за
утврђивање знања и способности, односно резултата рада запосленог, а директор је обавезан да по добијању захтева, образује комисију запослених који морају да имају најмање исти степен стручне спреме, као и да послодавац може
запосленом понудити обављање другог одговарајућег посла или са непосредно
нижим степеном стручне спреме.
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могућ већ и неизбежан када није прописан, дакле унапред дат, условљавају га разлози целисходности, у овом случају сам избор између две
могућности - отказивања и неотказивања уговора о раду, па се тако и
показује као превасходно фактичко питање.
У случају повреде радне обавезе неизбежни елементи оправданог
разлога су кривица и тежина последица проузрокованих случајем који је
настао.
Кривица је основ одговорности у случају повреде радне обавезе.
Сваки степен кривице није, међутим, и довољан разлог за престанак
радног односа 21 . За одговорност запосленог према досадашњој законодавној судској пракси одлучни је умишљај и крајња (груба) непажња.
Закон о раду утврђује кривицу као основ одговорности за учињену
повреду радне обавезе, али не и у случају непоштовање дисциплине, али
оправдање је у томе што на послодавца преноси обавезу да то утврди
општим актом.
Тежина последице на страни послодавца проузроковане поступком запосленог који представља отказни разлог, такође је неизбежан
елеменат оправданог разлога за отказ. Закон о раду о томе изричито
не говори у одредби члана 179. али се квалификација тежине последи21

Кривица се најчешће степенује зависно од тога да ли је повреда проузрокована
умишљајно (намерно) или из непажње. Умишља (dolus) може бити директан или
евентуалан. Директан (dolus directurs) постоји када је запослени био свестан свог
понашања и када је њиме хтео да настане последица (угрожавање добра). Умишљај је евентуалан (dolus eventualis) када је запослени био свестан да услед његовог понашања може да настане последица (угрожавање добра) па је пристао на
њено наступање. Непажња (culpa) постоји када се запослени, ван случајева умишљаја, не понаша онако како би требало да се понаша разуман и пажљив човек у
одређеној прилици. При томе се прави разлика између крајње непажње и опште
непажње. Крајња непажња (culpa lata) је понашање које се не може очекивати од
иоле пажљивог човека. Обична непажња (culpa levis) обухвата остале случајеве
непажљивог понашања. Они се сврставају у две категорије: свесни и несвесни нехат. Свесни нехат (самопоуздање) постоји кад је запослени био свестан да његово
понашање може причинити штету последицу али је олако држао да до тога неће
доћи односно да ће настанак последице моћи да спречи. Несвесни нехат (немар)
постоји кад запослени није био свестан могућности настанка штеетне последице,
али је према околностима случаја требало да зна да она ипак може наступити. Разликовање случајева обичне непажње у пракси нема већи значај.
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це намеће као обавеза послодавцу да то утврди општим актом или
уговором о раду. Аргумент за то је одредба члана 165. тачка 1 22 .
Остале околности као елемент оправданог разлога у домену су значаја које фактичка ситуација може подразумевати у објективном смислу, али су и у домену субјективних својстава запосленог. То су тзв. отежавајуће и олакшавајуће околности које индивидуализују одговорност запосленог.
У том погледу као пример навешћемо две ревизијске одлуке.
Прва, из образложења: "Из изложених чињеница у првостепеном
поступку, а које другостепени суд узима као утврђено чињенично стање,
не може се прихватити став другостепеног суда да нађена количина алкохола од 0,07‰ у организму запосленог, која одговара припитом стању
које се сматра од 0,5 до 1,5‰ не представља олакшавајућу околност за
запосленог и његово ослобођење од одговорности за кршење дисциплине,
јер уговор о раду изричито предвиђа да запослени не може да долази на
посао у напитом стању. Ово стога, што управо уговор који је закључен
између странака предвиђа да се кршењем радне дисциплине сматра долазак на посао у напитом стању, па нађено стање количине алкохола у крви код запосленог - тужиоца не представља према уговору о раду разлог за
отказ".23
Друга, из образложења: "У сваком предузећу постоје одређена правила унутрашњег реда, потреба радне дисциплине, правила понашања
према осталим запосленим и трећим лицима. Нарушавање тих правила
понашања, претпоставка је за позивање запосленог на одговорност.
Управо недолично понашање тужиоца према другом запосленом у пословним просторијама туженог у присуству више лица изазивањем нереда - вербални сукоб који је претходио физичком нападу, представља кршење радне дисциплине и понашања због којег тужилац не може да
остане на раду код послодавца".24
Учињено кривично дело на раду или у вези са радом (члан 179. тачка
4) - као раније представља отказни разлог у вези понашања запосленог
22

Удаљење запосленог са рада (члан 165. тачка 1. "Ако је запослени учинио повреду радне обавезе која угрожава имовину веће вредности утврђене општим
актом или уговором ораду.
23
Рев.II – 51/04 од 12.јануара 2005. године
24
Рев.II – 628/04 од 11.новембра 2004. године
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у неизмењеној формулацији 25 . Поштујући принцип легалитета у одговорности запосленог (nullum crimen, nulla poena sine lege), и ако је
оскудна реторика законодавца (требало је да отказни разлог услови
осуђујућом правноснажном кривичном пресудом), ни овога пута се не
доводи у питање правна вредност закључка Врховног суда Србије, да је
осуђујућа правноснажна кривична пресуда услов за отказ из назначеног разлога. Допуна у односу на ранији закон је само у томе што је и за
овај отказни разлог предвиђено писмено упозорење, као и за остале
отказне разлоге који се односе на понашање запосленог.
Опоненти овог става би могли закључити да то значи да послодавац у поступку давања отказа може сам оценити да ли је запослени
учинио кривично дело. Али није тако, принцип законитости и презумкција невиности се не доводе у питање 26 . Упозорење у погледу овог
отказног разлога може бити од значаја само за фактички моменат
давања отказа. Наиме, у пракси, тј. у примени одредбе о учињеном
кривичном делу, постављено је питање, кад, тј. у ком моменту послодавац може дати отказ запосленом из назначеног разлога.
Послодавац је на постављено питање дао одговор у одредби члана 184. став 2. Закона. Том одредбом отказ уговора о раду због учињеног кривичног дела на раду или у вези са радом, послодавац може дати
запосленом најкасније до истека рока застарелости утврђеног законом за кривично дело. Резултати кривичног поступка одредиће даље
понашање послодавца према запосленом. Он не може да одбије да прихвати резултате кривичног поступка нити, пак, да их мења. Оно што
је он овлашћен јесте само то, да ако одлучи да ли ће дати отказ или
неће. Дакле, одлука кривичног суда не делује eks lege на престанак радног односа. Послодавац је овлашћен да сам о томе одлучи. Реч је о диспозитивној а не о императивној норми. Ако послодавац одлучи да запосленом да отказ, он ће пре отказа писменим путем упозорити запо25

Нацртом закона овај отказни разлог је формулисан као повреда радне обавезе
утврђена општим актом, односно уговором о раду која садржи обележја кривичног дела
26
Ови принципи су садржани у међународним документима о људским правима,
изражени кроз ународне стандарде у оквиру модификованих права Уједињених Нација и других међународних организација, а уграђени су и у нашем кривично-материјалном и процесном праву.
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сленог о постојању разлога у виду правоснажне осуђујуће кривичне пресуде и након истека рока од пет радних дана од дана достављања упозорења може отказати уговор о раду, јер тада фактички наступа моменат давања отказа.
Шта бива ако је кривично дело учињено пре ступања на снагу Закона о раду? Одговор на ово питање даје једна ревизијска одлука. Из образложења: "Указивање у ревизији да у време извршења кривичног дела није
ступио на снагу Закон о раду и да се не може ретроактивно применити
није основано. У конкретном случају правноснажна осуђујућа кривична
пресуда је донета у време примене Закона о раду, и она је знак да је настао отказни разлог из члана 101. став 1. тачка 5. Закона. Исто тако у
овом случају се није радило о дисциплинском поступку који је започет по
Закону о радним односима из 1996. године, а који није правноснажно завршен до ступања на снагу Закона о раду (члан 172), већ супротно томе о
настанку отказног разлога доношењем правноснажне осуђујуће кривичне
пресуде, када није био на снази Закон о радним односима из 1996. године,
нити на његову примену упућују прелазне и завршне одредбе Закона о раду. С обзиром да правна моћ (застарелост) давање отказа није истекла,
имајући у виду време извршења кривичног дела и моменат давања отказа
након учињеног упозорења, испуњени су сви услови из члана 101. став 1.
тачка 5. и члана 104. став 2. Закона о раду".
Када је реч о упозорењу пред отказ (члан 180), упозорење је проширено на већи број отказних разлога и потпуније уређено. Раније се
односило само на:
1) скривљену повреду радне обавезе и
2) непоштовање радне дисциплине.
Упозорење претходи још и за:
3) неостваривање резултата рада, односно одсуство знања и способности;
4) учињено кривично дело на раду или у вези са радом;
5) невраћање на рад после неплаћеног одсуства или мировања
радног односа и
6) злоупотреба права на одсуство због привремене спречености за
рад.
У овим случајевима послодавац је, дужан да пре отказа уговора о
раду писменим путем упозори запосленог на постојање разлога за от364

Грађанско право

Oгледи

каз уговора о раду и да му остави рок од најмање пет радних дана од
дана достављања упозорења да се изјасни о наводима из упозорења
(члан 180. став 1). Послодавац је дужан да у упозорењу наведе: основ за
давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли
услови за отказ и за давање одговора на упозорење (члан 180. став 2).
Тако јасно дефинисаним ставом законодавца, отклоњене су дилеме које су постојале у примени овог института из ранијег закона, о
чему је Врховни суд Србије изразио правно схватање о форми упозорења и праву запосленог на одбрану у поступку отказивања уговора о раду из дисциплинских разлога 27 .
Посебно треба указати на превентивну функцију упозорења изражену у одредби става 3. члана 180. Закона, по којој ако постоје олакшавајуће околности или ако природа повреде радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, послодавац може у упозорењу да запосленог обавести да ће му отказати уговор о раду ако поново учини исту или сличну повреду и то
без поновног упозорења. Тиме се омогућује запосленом да се рехабилитује за учињену повреду, и уздржи од даљих чињења или нечињења које
угрожава добро послодавца и друге запослене код послодавца, јер се
условно одлаже давање отказа за већ учињену повреду.
Већина отказних разлога је остала иста. Неки су спојени, а неки
измењени. Уведена су два нова отказна разлога одређени чланом 179.
тачка 7) Одбијање закључења Анекса уговора о раду понуђеног ради:
премештаја на други одговарајући посао због потребе процеса и организације рада, премештаја у друго место рада, упућивање на рад на одговарајући посао код другог послодавца, обезбеђивање права на запошљавање запосленог у статусу вишка, и тачка 8) Одбијање закључења
27

Правни закључак Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђен на седници од 26.маја 2004. године "Форма упозорења дисциплинским разлозима за отказ није прописана као предуслов пуноважности ове радње послодавца. Одлучујуће је да ли је запослени упозорен овим разлозима и да ли му је омогућено
правну одбрану и изјашњење о њима (које право је на наведеној препоруци,
обухватило и право запсоленом да захтева и добије писмену изјаву послодавца
о разлозима за отказ, ако то после усменог упозорења тражи и коју послодавац
не би смео ускратити запосленом), и да ли се ради о ваљаним разлозима за отказ запосленог по овом основу.
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анекса уговора о раду понуђеног ради утврђивања износа основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и других примања запослених. У тачки 9) наведеног члана формулисан је отказни разлог престанак потребе за обављањем одређеног посла или смањења обима
посла услед технолошких, економских или организационих промена
(раније само због престанка потребе за обављањем посла). 28
Назначена три отказна разлога који се односе на потребе послодавца неће бити предмет нашег разматрања, обзиром на насловљени
тематски основ. Међутим, имајући у виду њихову актуелност и значај, незаобилазна је и посебна тематска обрада ових питања у примени Закона о раду.
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Усвајањем новог Закона о раду који садржи прецизније и исцрпније уређивање појединих радно-правних института, руковођени досадашњим искуством, за очекивати је да ће се у његовој примени у већој
мери превазићи проблеми, дилеме и недоумице које су постојале у примени претходног системског закона, што би осетно олакшало решавање судских спорова из ове области.

28

Регулисање заштите запослених за чијим је радом престала потреба учињена је
одредбом члана 153. до 160. Закона о раду. Правна решења су, у великој мери,
усклађена са захтевима заштите запослених у случају колективних отпуштања
из директиве Савета 98/59 ЕЗ број 65).
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Слободан Спасић,
судија Врховног суда Србије

ВРЕМЕНСКЕ ГРАНИЦЕ
ЗАКОНА О СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ
Закон о стечајном поступку је донет на заседању Народне скупштине Републике Србије дана 23.7.2004. године, а објављен је у "Службеном гласнику Републике Србије", број 84/04 дана 24.7.2004. године.
Одредбом члана 188. предвиђено је да овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а
почиње да се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на
снагу. Следом изнетог, произлази да је Закон о стечајном поступку
ступио на снагу 1.8.2004. године, а да је почео да се примењује 2.2.2005.
године.
У судској пракси су се појавиле недоумице у чему је разлика између термина "ступање на снагу закона" и "почетак примене закона", а
везано за члан 185. Закона о стечајном поступку. За судску праксу је
важан датум почетка примене Закона о стечајном поступку. У периоду од ступања на снагу до почетка дана примене Закона о стечајном
поступку примењиван је Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији ("Службени лист СФРЈ" број 84/89 и "Службени лист
СРЈ" број 37/93 и 28/96). Ово становиште има потврду у самом Закону
о стечајном поступку, где је у одредби члана 187. прописано да даном
почетка примене овог Закона престаје да важи Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
У светлу овога потпуно је нејасна одредба члана 185. став 1. Закона о стечајном поступку која гласи:
"Стечајни поступци и поступци принудног поравнања, као и поступци ликвидације, покренути по Закону о принудном поравнању,
стечају и ликвидацији у којима до дана ступања на снагу овог Закона,
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суд није донео одлуку о уновчењу имовине и у којима није закључено
принудно поравнање, наставиће се по одредбама овог Закона".
Нејасноћа се огледа у томе што је уместо термина "до дана
ступања на снагу овог Закона" требало употребити термин "до дана
почетка примене овог Закона" будући да се Закон о стечајном поступку не примењује у прелазном периоду од дана ступања на снагу до дана
почетка примене.
Друга нејасноћа огледа се у томе што се не може наставити поступак ликвидације по новом Закону, будући да по њему уопште нема судске ликвидације, јер је поступак ликвидације уредио Закон о предузећима.
Започети поступци ликвидације могу се по логици ствари једино завршити по одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
Стога је Виши трговински суд заузео правно схватање утврђено на седници Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда дана
10.12.2004. године да ће се стечајни поступци и поступци принудног поравнања покренути по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији у којима до дана почетка примене овог Закона суд није донео одлуку о
уновчењу имовине или у којима није закључено принудно поравнање наставити по одредбама овог Закона.
У поступцима ликвидације у вези примене става 1. члана 185.
Закона о стечајном поступку Виши трговински суд се није изјаснио,
управо из разлога што по новом Закону о стечајном поступку уопште
није предвиђена судска ликвидација. Одредбом члана 144. став 2. Закона о стечајном поступку прописано је да ће се одредбе овог Закона
сходно применити на поступак ликвидације предузећа ако законом којим је уређен правни положај предузећа није другачије прописано. Ставом 3. члана 144. Закона о стечајном поступку прописано је и то да се
у поступку ликвидације предузећа неће примењивати одредбе стечајног поступка којим се уређују реорганизација, скупштина и одбор поверилаца, разлучни повериоци, побијање правних радњи и рочиште за
главну деобу.
Закон о стечајном поступку се само сходно примењује на поступак ликвидације предузећа, дакле као супсидијаран пропис, ако Законом о привредним друштвима којим је уређен правни положај предузећа није друкчије прописано. Дакле, Закон о стечајном поступку напушта регулисање принудне судске ликвидације јасно назначујући да се
ликвидација предузећа спроводи према закону којим је уређен правни
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положај предузећа. Уколико у Закону о привредним друштвима није
нешто прописано нити предвиђена одређена процесна ситуација, тек
тада се сходно могу применити одредбе Закона о стечајном поступку,
али не и одредбе стечајног поступка којима се уређују реорганизација,
скупштина и одбор поверилаца, разлучни повериоци, побијање правних
радњи и рочиште за главну деобу. Стечајни поступак се спроводи над
привредним друштвом које је неспособно за плаћање својих доспелих
новчаних обавеза. Због тога се поступак ликвидације не може спровести дословном применом свих законских одредби којима је уређен стечајни поступак. Домашај примене тих одредби Закона о стечајном поступку, у поступку ликвидације опредељен је чињеницом да се поступак ликвидације спроводи над солвентним, а стечај над инсолвентним
привредним друштвом. Тако у поступку стечаја учествују и скупштина и одбор поверилаца као поверилачки органи. Формирање поверилачких органа у поступку стечаја условљено је потребом заштите њиховог интереса за што потпуније намирење потраживања. Учешће поверилаца у поступку стечаја је нужно, јер се из стечајне масе најчешће може намирити само део њихових потраживања. Потраживања
поверилаца ликвидационог дужника намирују се у целости. Отуда је и
учешће поверилаца ликвидационог дужника у поступку његове ликвидације у смислу организације поверилачких органа беспредметно. То је
разлог због кога се под сходну примену одредби којима је уређен стечај
у поступку ликвидације не могу подвести одредбе којима је прописано
обавезно формирање скупштине и одбора поверилаца. Поступак ликвидације привредног друштва не може се окончати реорганизацијом
ликвидационог дужника. Ово стога што се реорганизацијом може
окончати само покренути (отворени) стечајни поступак. Поступак
реорганизације спроводи се над инсолвентним привредним друштвом,
док се поступак ликвидације спроводи над солвентним привредним
друштвом. Стога у поступку ликвидације привредног друштва нема
места сходној примени одредаба Закона о стечајном поступку којима
се уређује поступак реорганизације.
Пошто нема принудне судске ликвидације поставља се питање
да ли принудне ликвидације и уопште има и ако је има ко је спроводи.
Према одредби члана 347. став 1. тачке од 1. - 7. Закона о привредним
друштвима прописано је да се ликвидација привредног друштва спро371
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води у складу са овим Законом када друштво има довољно финансијских средстава за покриће свих својих обавеза, а нарочито:
1) ако му је изречена мера забране обављања делатности због
тога што не испуњава услове за обављање делатности а у року
одређеном у изреченој мери не испуни те услове, односно не промени
делатност;
2) ако престану да постоје природни и други услови за обављање
делатности;
3) истеком времена за које је основано;
4) ако се број оснивача, односно чланова привредног друштва,
осим код акционарског друштва и друштва са ограниченом одговорношћу сведе на један, а у року од шест месеци, ако овим Законом није
друкчије одређено, регистру се не пријави нови члан;
5) ако није организовано у складу са овим Законом;
6) ако не обавља делатност дуже од две године непрекидно;
7) у случају ништавости оснивања друштва у складу са законом.
Дакле, ликвидација привредног друштва спроводи се само над
солвентним привредним друштвом које има довољно финансијских
средстава за покриће свих својих обавеза. Ликвидација може да се
спроведе и од стране самих власника друштва у случају постојања одређених основа или чак и без постојања било којих прописаних материјалних основа, одлуком ортака, скупштине, чланова или скупштине
акционара. Оваква врста ликвидације спроводи се уз одређену надзорну
позицију суда, који контролише законитост поступка и посебно
третман поверилаца друштва. Будући да се ради о ликвидацији солвентног друштва, то је правило да се ова врста ликвидације регулише
у компанијским законима, а не законима о стечају (који регулишу ликвидацију инсолвентног друштва). Из Закона о привредним друштвима није сасвим јасно било да ли ће ликвидацију увек спроводити власници или ће то у одређеним случајевима чинити и сам суд. Идеја Закона о привредним друштвима је да се добровољна ликвидација спроводи на начин предвиђен у Закону о привредним друштвима у одредбама
чланова 347-365. Закона о привредним друштвима, а да се принудна ликвидација не спроводи од стране суда већ од стране Агенције за привредне регистре која води регистар привредних субјеката. Закључак да
принудну ликвидацију спроводи Агенција за привредне регистре теме372
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љи се на одредби члана 452. став 4. Закона о привредним друштвима
који је саставни део прелазних и завршних одредби. Према овој одредби
"Постојећа привредна друштва, предузетници и други облици повезивања и организовања за обављање привредне делатности, који не поступе на начин и у року из става 2. овог члана, престају са радом после
спроведеног поступка ликвидације о трошку субјекта ликвидације, који по службеној дужности покреће регистар и бришу се из регистра".
Овако би требало поступати и у другим случајевима када постоји
основ ликвидације, а субјект ликвидације не жели да покрене тај поступак. Све у свему, принудну ликвидацију привредних друштава покреће и спроводи по службеној дужности надлежни регистар о трошку субјекта ликвидације у случајевима предвиђеним одредбом члана
347. Закона о привредним друштвима. Други је случај са осигуравајућим друштвима, где принудну ликвидацију спроводи суд јер је тако одређено посебним законом - Законом о осигурању ("Службени гласник
РС" бр. 55/04). Трговински суд такође спроводи принудну ликвидацију
банака и других финансијских организација јер је то предвиђено посебним Законом о санацији, стечају и ликвидацији банака и других финансијских организација.
Што се тиче принудног поравнања Закон о стечајном поступку овај
процесно - правни институт уопште не познаје. Уместо њега уведен је
правни институт реорганизације дужника у стечају. Као спорно поставља се питање шта са започетим поступцима принудног поравнања било
у претходном стечајном поступку било након отвореног поступка стечаја. Закон о стечајном поступку је у одредби члана 186. став 1. дао одговор
да се сви поступци принудног поравнања покренути по Закону о принудном
поравнању, стечају и ликвидацији настављају по одредбама Закона о стечајном поступку. Овако решење очигледно је противречно са самим Законом о стечајном поступку. Није јасно како се може наставити поступак
принудног поравнања по Закону о стечајном поступку када га тај закон
уопште и не познаје. Да ли то значи да се сви поступци принудног поравнања који нису закључени до дана почетка примене Закона о стечајном поступку морају обуставити или постоји неко друго решење. Мишљења сам
да у овој ситуацији покренути поступци принудног поравнања по Закону о
принудном поравнању, стечају и ликвидацији, а који нису окончани до дана
почетка примене Закона о стечајном поступку морају се наставити по одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији до његовог
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окончања. Нови Закон који дерогира стари Закон не може се применити
на већ свршене ситуације. Та свршена процесно - правна ситуација јесте
правноснажно решење суда о отварању поступка принудног поравнања.
Уколико је поступак принудног поравнања отворен он се мора окончати
на темељу закона на основу кога је и отворен. Обустављање отворених поступака принудног поравнања не би било у складу са теоријом временског
важења закона и стога то решење не би требало примењивати у судској
пракси.
И одредба члана 185. став 2. Закона о стечајном поступку не
може се у целости применити онако како гласи: "Стечајни поступци
и поступци принудног поравнања, као и поступци ликвидације, покренути по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији у којима је донета одлука о уновчењу имовине, ако у року од шест месеци од
дана ступања на снагу овог Закона није продато више од 50% од књиговодствене вредности имовине, наставиће се по одредбама овог Закона". И из примене ове одредбе морају се искључити поступци принудног поравнања (јер у њима уопште нема уновчавања имовине) и поступци ликвидације (јер њих не регулише Закон о стечајном поступку). Из ових разлога Виши трговински суд у Београду је заузео правно
становиште дана 10.12.2004. године према којем стечајни поступци
покренути по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији у
којима је донета одлука о уновчењу имовине али у року од шест месеци
од дана ступања на снагу овог Закона до 2.2.2005. године као дана почетка примене овог Закона, није продато више од 50% књиговодствене
вредности имовине стечајног дужника, наставиће се по одредбама Закона о стечајном поступку.
Став 3. члана 185. Закона о стечајном поступку је јасан и њега
треба примењивати онако како гласи. Стога је Виши трговински суд заузео правно становиште као што и гласи одредба члана 185. став 3. Закона о стечајном поступку. Стечајни поступци покренути до дана ступања на снагу овог Закона у којима је уновчена имовина у вредности већој од
50% књиговодствене вредности имовине стечајног дужника наставиће
се према одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији до његовог окончања, па и након дана почетка примене Закона о стечајном поступку. Поступци принудног поравнања који су покренути пре
ступања на снагу овог Закона такође ће се наставити по одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији до његовог окончања,
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без обзира на дан почетка примене новог Закона. И поступци ликвидације
покренути пре ступања на снагу овог Закона наставиће се и окончати по
одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, будући
да Законом о стечајном поступку није регулисан поступак судске ликвидације.
Пошто од дана ступања на снагу Закона о стечајном поступку
до дана почетка његове примене и даље важи и примењују се Закон о
принудном поравнању, стечају и ликвидацији, трговинским судовима
се у том периоду могао поднети предлог за ликвидацију предузећа, који
ће се окончати по одредбама тог Закона. Предлози за ликвидацију поднети након дана почетка примене Закона о стечајном поступку трговински судови би требало да одбацују као недозвољене, јер новим стечајним законом није предвиђена судска ликвидација, тако да се морају
непосредно применити одредбе Закона о привредним друштвима које
регулишу добровољну, вансудску ликвидацију, односно одредбе овог закона које одређују принудну вансудску ликвидацију коју проводи и покреће по службеној дужности Агенција за регистрацију привредних субјеката.
Ако је законодавац желео судску ликвидацију онда је морао да пропише посебан закон о принудној судској ликвидацији привредних друштава како је то учињено у Републици Српској. Међутим у Републици Српској регистар привредних субјеката воде судови а не Агенција за регистрацију привредних субјеката, тако да је тамо задржана судска принудна ликвидација. Пошто по новом концепту у Републици Србији принудну
ликвидацију не проводи суд онда није ни било потребе нити места да се
донесе посебан закон о принудној судској ликвидацији. Потребно је само
изменити и допунити Закон о регистрацији привредних субјеката прописујући поступак принудне ликвидације. Док се такав поступак не пропише, онда и Агенција за привредне регистре субјеката приликом покретања и провођења поступака ликвидације по службеној дужности мора
сходно примењивати одредбе Закона о стечајном поступку и Закона о
привредним друштвима.
Будући да у прелазним и завршним одредбама није регулисано како ће суд поступити у прелазном периоду од дана ступања на снагу до
дана почетка примене Закона о стечајном поступку, Виши трговински суд у Београду је заузео правно становиште да је у прелазном периоду по новоподнетим предлозима за покретања поступка стечаја и
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принудног поравнања треба поступати по одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, будући да нови Закон о стечајном поступку још није почео да се примењује. Трговински суд ће у овим
предметима након наступања дана почетка примене овог Закона наставити поступак по Закону о стечајном поступку, уколико није донео одлуку о уновчењу имовине и није уновчио више од 50% књиговодствене вредности имовине стечајног дужника. Уколико је суд уновчио
више од 50% књиговодствене вредности имовине стечајног дужника
поступак се наставља по одредбама Закона о принудном поравнању,
стечају и ликвидацији.
Према члану 13. Закона о стечајном поступку стечајни управник
се именује решењем о покретању стечајног поступка. Стечајни управник
може бити именован решењем о покретању претходног стечајног поступка, ако је стечајно веће одредило мере обезбеђења стечајном дужнику. Према члану 14. став 9. Закона о стечајном поступку прописано је да
у поступку спровођења стечаја над правним лицем који је у већинској државној односно друштвеној својини, за стечајног управника стечајно веће ће именовати специјализовану институцију основану посебним прописом, која мора имати запослена лица која имају лиценцу. Та специјализована институција је Агенција за приватизацију Републике Србије, која је
самим Законом о Агенцији за приватизацију Републике Србије стечајни
управник у поступцима стечаја над предузећима са већинским друштвеним односно државним капиталом.
Полазећи од вих правних норми Виши трговински суд је заузео још
једно правно схватање да за моменат именовања Агенције за приватизацију Републике Србије за стечајној управника треба узети дан доношења
решења о покретању стечајног поступка, односно решење о покретању
претходног поступка, ако је стечајно веће одредило меру обезбеђења према стечајном дужнику у већинској државној односно друштвеној својини. Структура капитала овог правног лица одређује се према актуелном
и важећем упису стању структуре и висине капитала у одговарајућем регистру привредних субјеката. Ако у датом моменту стечајни дужник
поседује мањински друштвени односно државни капитал, стечајно веће
ће именовати за стечајног управника лице које је добило лиценцу за обављање стечајног управника, које нема статус приватног предузетника и
које има три године радног искуства, ако овим Законом није друкчије прописано (члан 14. став 1.). Ако у том моменту стечајни дужник поседује
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већински државни и друштвени капитал, стечајно веће ће именовати
Агенцију за приватизацију (члан 14. став 9.). Иначе, именовање стечајног
управника по новом Закону о стечајном поступку могуће је само по наступању дана његове примене и то у новопримљеним предметима и у
предметима који су започети у прелазном периоду по одредбама Закона о
принудном поравнању, стечају и ликвидацији, али у којима још није именован стечајни управник.
Законодавац различито поступа, када у прелазним одредбама регулише питање временске границе једног закона. Различито поступање није резултат произвољности, већ оцена одговарајућих релевантних чињеница. По општем мишљењу, закони не могу имати повратно
дејство већ повратно дејство могу имати само поједине одредбе, и то
искључиво у ситуацији ако то захтева општи интерес. Ипак, закон
може да има и ретроактивно дејство, ако га нови закон прогласи пуноважним. Но, то само у изузетним случајевима. Законодавац у прелазним и завршним одредбама не предвиђа ретроактивност Закона о
стечајном поступку, али из одредби чланова 185-188. Закона о стечајном поступку произилази да законодавац када је у питању Закон о
стечајном поступку прописује такозвану условну ретроактивност.
Условна ретроактивност значи да ће се и поступци стечаја покренути (отворени) по одредбама тога Закона настављати по одредбама
новог Закона ако су за то предвиђени законом прописани услови, првенствено да у отвореном поступку стечаја није уновчена вредност имовине стечајног дужника која прелази 50% од њене књиговодствене
вредности.
Са почетком примене Закона о стечајном поступку започети поступци стечаја настављају се по одредбама новог закона, ако су за то испуњени услови прописани одредбом члана 185. ст. 1. и 2. То подразумева обавезу суда да у наставку поступка предузме све стечајне радње и формира
поверилачке органе у роковима прописаним новом законом. Рачунање и почетак тих рокова се везује за одређене фазе у поступку. Међутим, оне у већ
започетим поступцима могу бити окончане (отварање - покретање поступка стечаја, пријава и испитивање пријављених потраживања и слично). То је случај и са могућношћу доношења одлуке о реорганизацији стечајног дужника и примени овог правног института након претходно већ донете одлуке о уновчењу његове имовине. Осим тога, одредбама новог Закона су прописани и посебни услови за обављање функције стечајног управни377
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ка (члан 14. ст. 1. и 2.), које раније именовани стечајни управници по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији не испуњавају. То се првенствено мисли на лиценцу за обављање послова стечајног управника, на
статус приватног предузетника, на високу стручну спрему и на радно искуство. Зато је одредбом члана 186. Закона о стечајном поступку прописано и до ког времена та лица могу обављати функцију стечајног управника у
поступцима који се настављају по одредбама новог Закона.
Закон о платном промету ("Службени лист СРЈ" бр. 3/2002 и
5/2003 и "Службени гласник РС" бр. 43/2004), чланом 54. ставом 1.
тачком 4. овластио је Народну банку Србије да до преношења послова
из предметног члана у надлежност других органа, односно других лица
у складу са законом, прати ликвидност и солвентност правних лица и
подноси предлог за покретање поступка стечаја против оних правних
лица која због неизмирених обавеза имају блокиране рачуне код банака
дуже од 60 дана непрекидно, односно 60 дана с прекидима у протеклих
75 дана. Одредбом члана 40. Закона о стечајном поступку ("Службени
гласник РС" број 84/2004) таксативно су утврђена лица овлашћена за
покретање стечајног поступка. То су повериоци, стечајни дужник,
надлежно јавно правобранилаштво, надлежно јавно тужилаштво и
пореска управа. Овако одређена листа активно легитимисаних лица је
лимитативна и не оставља могућност покретања стечајног поступка од стране других субјеката.
У таквој правној ситуацији мора се применити одредба члана 29.
став 1. Закона о стечајном поступку, којом је прописано да се стечајни
поступак покреће предлогом овлашћеног предлагача. Народна банка Србије не спада у круг овлашћених предлагача одређених одредбом члана 40.
Закона о стечајном поступку. Стога је по ступању на снагу Закона о стечајном поступку дана 2.8.2004. године, Народна банка Србије изгубила
статус овлашћеног предлагача за покретање поступка стечаја по одредбама тог Закона. Из тог разлога је и предлог Народне банке Србије да се
покрене поступак стечаја поднет после 2.8.2004. године недозвољен и као
такав има се одбацити.
Суд ће одбацити предлог Народне банке Србије и у ситуацији када о поднетом предлогу за покретање поступка стечаја пре ступања
на снагу Закона о стечајном поступку није донето решење о покретању стечаја. Ово из разлога што се сходно одредби члана 185. став 3.
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Закона о стечајном поступку по старом Закону могу наставити само
они стечајни поступци у којима је донета одлука о уновчењу имовине
и иста продата у проценту већем од 50% од књиговодствене вредности стечајног дужника. Сви остали поступци стечаја покренути решењем донетим пре 2.8.2004. године у којима је донето решење о уновчењу имовине, али није продато више од 50% књиговодствене вредности, наставиће се према одредбама новог закона. Према томе, претходни услов за наставак стечајног поступка, било по новом било по
старом закону је постојање решења стечајног већа о отварању стечајног поступка. Ако то решење није донето до дана ступања на снагу
новог закона нема правне могућности за отварање стечаја по предлогу
неовлашћеног предлагача. Из тих разлога се и предлог Народне банке
Србије поднет пре 2.8.2004. године по коме је само донето решење о
покретању претходног а не и стечајног поступка мора одбацити као
недозвољен. Стечајни суд ће такву одлуку донети позивом на одредбу
члана 29. став 1. и члана 40. Закона о стечајном поступку, те члана
79. и 81. став 3. Закона о парничном поступку, који се сходно одредби
члана 5. Закона о стечајном поступку сходно примењује и у поступку
стечаја.
Међутим, Народна банка Србије, односно њен гувернер су и даље
овлашћени предлагачи за покретање поступка стечаја и ликвидације
банака и друштава за осигурање. Гувернер Народне банке Србије је
сходно одредби члана 14. став 1. Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака ("Службени лист СРЈ" бр. 53/01) овлашћен да доноси решење о испуњењу услова за отварање стечајног поступка над банком,
на основу кога суд у року од три дана доноси решење о отварању стечајног поступка (члан 14. став 3.). Статус овлашћеног предлагача Народне банке Србије за покретање поступка стечаја друштва за осигурање темељи се на одредби члана 176. став 1. Закона о осигурању
("Службени гласник РС" број 55/2004, 70/2004). То су посебни закони у
односу на Закон о стечајном поступку који имају приоритет у примени по свим питањима стечајног поступка банака, односно друштава
за осигурање, која су њима уређена. Ово је изричито прописано одредбом члана 20. Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака. Исти
је случај и са Законом о осигурању, јер је одредбом члана 208. тог Закона такође установљен његов приоритет у односу на закон којим се
уређује ликвидација и стечај. Стога се као овлашћени предлагачи по379
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ступка стечаја банака и друштава за осигурање могу појавити само
гувернер Народне банке Србије када се ради о стечају банке, односно
Народна банка Србије када се стечај проводи над друштвом за осигурање.
Почетком примене Закона о стечајном поступку затечени су
стечајни управници који по одредбама чл. 14. и 15. тог Закона не испуњавају прописане услове за именовање на ову функцију (поседовање лиценце за обављање послова стечајног дужника, статус приватног
предузетника, висока стручна спрема и радно искуство од три године). Међутим, одредбом члана 186. Закона о стечајном поступку је
прописано да стечајни управници могу обављати ту дужност без лиценце најдуже још три месеца од дана почетка издавања лиценци из
члана 14. став 2. овог Закона. То је у пракси трговинских судова
изазвало спор о могућности задржавања раније именованих стечајних
управника на тој дужности ако не испуњавају и остале услове прописане новим законом за обављање тих послова. Поједини судови задржавају већ именоване стечајне управнике по одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, док их други разрешавају.
Због тога се указала потреба да се правним ставом Врховног суда Србије то питање јединствено разреши и тако уједначи судска пракса. У
разрешењу овог спорног питања мора се поћи од одредбе члана 186. Закона о стечајном поступку којом је прописано да затечени стечајни
управници могу обављати ту дужност и без поседовања одговарајуће
лиценце још најдуже три месеца почев од датума њеног издавања. Ова
одредба указује на неспорну интенцију законодавца да се омогући прелазни период у примени новог закона у коме ће стечајни управници
именовани по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији
наставити са радом и након почетка примене Закона о стечајном поступку. Зато нема места разрешењу раније именованих стечајних
управника све до испуњења услова прописаних одредбом члана 186. Закона о стечајном поступку, без обзира што исти не испуњавају и
остале услове прописане тим Законом.
Закон о стечајном поступку прописује рокове за поступање свих
учесника, укључујући и судске органе. Начин регулисања и рачунања ових
рокова везује се за одређене фазе поступка прописане новим законом, од
којих су многе у постојећим случајевима или већ давно предузете, или
претходним законом нису биле прописане. Када је над стечајним дужни380

Трговинско право

Oгледи

ком само отворен стечајни поступак по старом закону, од дана ступања
на снагу новог закона није донета одлука о уновчењу имовине или није закључено принудно поравнање, примениће се рокови за формирање поверилачких органа и предузете све стечајне радње у складу са новим законом.
Ако је у тој ситуацији већ одржано испитано рочиште решења о утврђивању потраживања и упућивању на парницу остају на снази, али се по
новим пријавама потраживања могу заказати и накнадно испитна рочишта. Међутим, суд и у том случају мора заказати прво поверилачко рочиште на начин и под условима прописаним одредбом члана 23. Закона о
стечајном поступку и на њему изабрати скупштину и одбор поверилаца
и одлучити да ли ће се поступак наставити реорганизацијом или банкротством стечајног дужника. Након донете одлуке о уновчењу имовине
више се не може донети одлука о реорганизацији. У том случају продаја
имовине се мора наставити по одредбама чл. 109 - 114. Закона о стечајном поступку, извршити деоба и закључити поступак стечаја сходно одговарајућим одредбама Закона о стечајном поступку. Зато ће суд у зависности од већ предузетих стечајних радњи у сваком конкретном случају
одлучити у коју фазу се може вратити започети поступак стечаја по
Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. На исти начин
определиће се и одлука о одрживости претходно одређених рокова за
предузимање стечајних радњи по Закону о принудном поравнању, стечају
и ликвидацији, или ће се установити нови рокови и предузети стечајне
радње прописане Законом о стечајном поступку, водећи рачуна о већ стеченим правима учесника у поступку. У том случају се датум почетка
примене Закона о стечајном поступку мора уподобити са датумом покретања поступка стечаја као почетка рачунања рокова прописаних Законом о стечајном поступку.
Оваква законска решења су у пракси трговинских судова изазвала
бројне проблеме, који се у идентичним чињеничним и правним ситуацијама различито разрешавају. То је довело до неједнаког поступања
судова у једнаким случајевима. Зато је Врховни суд Србије на основу
овлашћења установљених одредбом члана 28. Закона о уређењу судова
утврдио следеће правно схватање дана 11. маја 2005. године које гласи:
"Јединствена примена одредби чланова 185. и 186.
Закона о стечајном поступку
381

Огледи
I. Предлог за покретање поступка стечаја поднет од стране Народне банке Србије по одредбама Закона о платном промету није дозвољен почев од дана почетка примене Закона о стечајном поступку
(2.2.2005. године). У случају када је Народна банка Србије поднела предлог за покретање поступка стечаја на основу овлашћења из члана 54.
Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ" бр. 3/2002 и 5/2003
и "Службени гласник Републике Србије" бр. 43/2004) пре ступања на
снагу Закона о стечајном поступку о коме није донето решење о отварању стечајног поступка, стечајни суд ће такав предлог одбацити као
недозвољен.
Народна банка Србије и гувернер Народне банке Србије су и даље
овлашћени предлагачи за покретање поступка стечаја над друштвом
за осигурање, односно банкама.
II. Раније именовани стечајни управници не разрешавају се дужности након почетка примене новог закона, већ остају на тој функцији и ако не испуњавају услове из члана 14. и 15. Закона о стечају још
најдуже три месеца од дана почетка издавања лиценци из члана 14.
став 2. тог Закона.
III. У започетим стечајним поступцима који се настављају по
новом Закону о стечајном поступку формираће се поверилачки органи
и предузети све стечајне радње (које су сходно затеченој фази поступка још могу реализовати) у роковима прописаним тим законом рачунајући почетак истих од датума почетка његове примене."
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Горан Савић,
судија Вишег трговинског суда

ПОБИЈАЊЕ ОДЛУКА ОРГАНА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
УВОД
Закон о привредним друштвима ("Службени гласник Републике
Србије", број 125/04 од 22.11.2004. године) је практично комплетну регулативу привредних друштава - предузећа уредио на другачији начин
од досадашњег Закона о предузећима. То важи и за питања побијања
незаконитих одлука органа предузећа, чему треба додати и то да је у
истој области радикално измењена и регулатива уписа у регистар, доношењем Закона о регистрацији привредних субјеката ("Службени
гласник Републике Србије", број 55/04 и 61/05). Ради бољег разумевања
садашњих решења, треба се укратко подсетити на досадашња.
ПОБИЈАЊЕ НЕЗАКОНИТИХ ОДЛУКА
ПО ПРЕТХОДНИМ ПРОПИСИМА
Први Закон о предузећима из 1988. године о незаконитим одлукама органа предузећа и њиховом побијању није садржао никакве одредбе. Једини прописи по којима су судови поступали (до Закона о предузећима из 1996. године, а и након тога), били су они о ништавости уписа
у судски регистар (по Закону о поступку за упис у судски регистар из
1983. године, затим новом Закону из 1994. године) и они о споровима о
избору и разрешењу органа у предузећима (по Закону о судовима из
1991. године).
Закон о предузећима из 1996. године уводи у наше право нов институт - тужбу за поништај незаконите одлуке (члан 79. и члан 80.), али
га уређује на потпуно неадекватан начин, што је за последицу имало и
његову релативно ретку примену у пракси, и то никада на начин који је
законом замишљен. До тога је дошло због тога што је један правни ин383
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ститут (тужба за поништај незаконите одлуке) уређен по угледу на
други правни институт (тужба за накнаду штете из члана 73. Закона
о предузећима, и то деривативна тужба по терминологији садашњег
Закона о привредним друштвима). Резултат законског решења био је
тај да се, по законском тексту, суде органи предузећа међусобно (скупштина подноси тужбу против одлуке других органа предузећа - управног одбора, надзорног одбора, директора), али тужбу могу да поднесу и
сами органи - управни одбор и надзорни одбор. При томе, уопште се не
помиње, ни као могућност, да неко побија тужбом одлуку саме скупштине, која иначе доноси најважније одлуке. То је имало за последицу и
један број судских одлука, којима се одбацују тужбе акционара за поништај одлука скупштине акционарског друштва, са образложењем да се
одлуке скупштине по закону не могу побијати. Паралелно с тим, те
исте скупштинске одлуке детаљно су преиспитиване у ванпарничном
поступку уписа у судски регистар, често са закључком да нису законите
и да се на основу њих не може извршити упис у судски регистар. Непотребно је рећи да законом замишљеног поступања (нпр. тужба скупштине за поништај одлуке управног одбора, или тужба акционара са
10% капитала за поништај одлуке управног одбора, кад тужбу није поднела скупштина по њиховом захтеву) у стварности није ни било.
КОНЦЕПЦИЈА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
Напуштајући у потпуности решења из Закона о предузећима, Закон о привредним друштвима у посебном делу (Закон о предузећима је
то чинио у општем делу), и то само код акционарског друштва, уређује институт побијања одлука скупштине акционара (одсек 6; члан
302. - члан 306.). Исте одредбе се сходно примењују и на побијање одлука скупштине чланова друштва са ограниченом одговорношћу (члан
152. Закона о привредним друштвима са називом одсека "Побојност
одлука скупштине"). Тужба за накнаду штете - деривативна тужба,
остала је и сада у општем делу закона (члан 41. и 42. Закона о привредним друштвима). У истом делу је и нова одредба члана 11. - Ништавост регистрације оснивања, али и регистрације других података привредног друштва.
Упадљиво је да Закон о привредним друштвима користи нове термине - побојност одлуке, тужба за побијање одлуке - уместо досада384
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шњих: незаконита одлука, тужба за поништај одлуке. Промена терминологије није случајна, јер је очигледно да су многа решења садашњег закона преузета из упоредног права, посебно германске традиције (Немачка,
Аустрија, Словенија, Хрватска). Конкретно, неке одредбе нашег Закона о
привредним друштвима о побијању одлука идентичне су оним из хрватског Закона о трговачким друштвима. Само по себи, то је пре добро него
лоше, али проблем настаје ако се добра страна решења преузимају парцијално и скраћено на начин да губе смисао и ефекте које имају у матичном
пропису. Дакле, изрази побијање, побојност одлуке, нису ушли у Закон из
било којих дубљих разлога, већ из јединог разлога што те изразе користи
и одговарајући хрватски Закон. Проблем може, иако не мора, настати
отуда што Закон о привредним друштвима познаје, тачније уређује, само питање побојних одлука, за разлику од хрватског Закона који уређује,
на различит начин, поред побојних и ништаве одлуке скупштине акционарског друштва. Суштина тог разликовања јесте да закон таксативно
набраја повреде које сматра посебно тешким и које одлуку скупштину
чине ништавом по самом закону, без потребе да се води посебан поступак за утврђење ништавости, иако се он може водити. Ако се и не поведе, на ништавост се може позвати свако лице, у сваком поступку. Ако се
посебан поступак поведе, води се по сличним правилима као и поступак
за побијање одлука. Побијају се одлуке које јесу незаконите, али не у мери
да их сам закон проглашава ништавим, услед чега све до пресуде о њиховој ништавости оне производе сва правна дејства као и пуноважне одлуке.
ПОЈАМ ПОБОЈНЕ ОДЛУКЕ
Закон о предузећима говорио је о незаконитој одлуци која се пресудом поништава, а до тада производи правно дејство - извршава се.
Спорадично је тај Закон помињао и случајеве ништавих одлука скупштине. Битан недостатак закона био је тај што ни општом формулом, ни примера ради, није наводио када је једна одлука органа предузећа незаконита и тиме подобна за поништај по тужби.
Закон о привредним друштвима поступа другачије, појединачно
набрајајући случајеве у којима је одлука скупштине побојна. То набрајање, иако на први поглед таксативно, ипак је дато примера ради, јер
оно обухвата и случај "ако је одлука супротна закону, оснивачком ак385
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ту или статуту" уз додатак и "у другим случајевима утврђеним овим
законом" (члан 302. став 1. тачка 3. и 4. Закона о привредним друштвима).
Побојне одлуке, дакле, су оне одлуке скупштине акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, које су, било у поступку
доношења било по својој садржини донете уз повреду било закона, било
оснивачког акта, било статута. При томе, без обзира на потребу, посебно
судова, да се пази на законску терминологију, неће се погрешити ако се каже да је реч о незаконитим одлукама и њиховом поништавању, што је синоним за њихово побијање. Ово тим пре што побојној тужби не следи "побојна пресуда", већ пресуда којом се побијана одлука оглашава ништавом
(члан 306. став 13. Закона).
Основи побијања (општи или посебни) - случајеви побојних незаконитих одлука које наводи Закон о привредним друштвима могу се
поделити на шест група:
1. Ако је одлука донета на седници скупштине која није сазвана у
складу са овим законом, оснивачким актом или статутом (члан 302.
став 1. тачка 1. Закона).
Сазивање седнице скупштине акционара у надлежности је управног
одбора (члан 313.), као и утврђивање дневног реда, предлога одлука скупштине, одређивање дана са којим се утврђује листа акционара са правом
учешћа на скупштини (члан 286. Закона). Поред управног одбора, скупштину могу сазвати и друга лица у ситуацијама из члана 277. Закона, а у
сваком случају сазивања важе детаљна правила поступка сазивања и обавештавања из члана 281. Закона. Повреда било ког од тих правила сазивања чини донете одлуке побојним - ништавим, тачније даје могућност да
се те одлуке пониште по тужби.
2. Ако одлука није донета на начин утврђен овим законом, оснивачким актом или статутом (члан 302. став 1. тачка 2. Закона).
Под начином доношења одлуке треба подразумевати целокупно
поступање на самој седници скупштине, од утврђења кворума до
утврђивања резултата гласања за предметну одлуку. Закон о привредним друштвима садржи много детаљнија правила о поступању на седници скупштине (члан 285. - члан 301.), што је свакако добро, али број
тих правила (додатно са оним из оснивачког акта или статута, као и
из пословника - правила поступка скупштине из члана 285. став 4. За386
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кона) води већој могућности пропуста и повреда правила, дакле већој
могућности да донета одлука буде побојна. За разлику од пропуста у
сазивању скупштине, који све донете одлуке чине побојним, (али уз могућност да овлашћени тужилац побија само неку од њих!) овде је могуће да на истој, уредно сазваној седници скупштине, неке одлуке буду
законите, а друге незаконите - побојне.
На ваљаност донетих одлука није од утицаја пропуст да се оне,
по законској обавези, унесу у књигу одлука (члан 290. став 2. Закона).
Такав закључак додатно и очигледно произилази из одредбе члана 301.
став 7. Закона (записник), по којој непоступање по претходним одредбама тог члана не утиче на ваљаност одлука скупштине акционара,
уколико се на други начин може утврдити њихова аутентичност.
Стварно значење ове одредбе (Закон о предузећима је није имао) јесте
да се записник на скупштини не мора ни водити, а ако се и води у њега се не
морају унети ни донете одлуке, ни други подаци које закон иначе тражи у
одредбама члана 301. став 1. - 6, под условом да се "на други начин може
утврдити аутентичност донетих одлука". Овакво законско решење, иначе,
у потпуној је супротности са наведеним хрватским законом, који управо одлуке које нису унете у записник проглашава ништавим (дакле, "теже незаконитим" од побојних одлука). По нашем праву, оно што је тамо ништаво,
овде није чак ни побојно. Зато би наша судска пракса морала да интервенише, полазећи од тога да (бар у случају спора) седница скупштине изван и без
записника о тој седници једноставно не постоји. Постојање одлуке које нема у записнику суд треба да прихвати ("други начин да се утврди аутентичност одлуке") само ако су о томе сагласна сва лица присутна на скупштини, што је хипотетички случај. У супротном, суд без саслушавања и суочавања сведока, оцене њихових исказа итд., треба да констатује да се аутентичност одлуке не може утврдити, односно да непоступање по одредбама
о скупштинском записнику утиче на ваљаност донетих одлука.
Поводом наведених основа побојности који се односе на сазивање
и начин одлучивања скупштине, треба указати да су у досадашњој
судској пракси то били далеко најбројнији разлози за поништај одлука
(пресудом у парничном поступку) или за непризнавање њиховог дејства (одбијањем захтева за упис у судски регистар).
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3. - 4. Одлука је побојна и ако је супротна закону, оснивачком акту или статуту, као и у другим случајевима утврђеним овим законом
(члан 302. став 1. тачка 3. и 4. Закона о привредним друштвима).
Супротност о којој закон говори у тачки 3, требало би да значи садржинску, материјалну супротност донете одлуке са неком одредбом закона, општег акта или статута. Такву супротност је релативно лако утврдити. Међутим, у ову групу спадају и одлуке које су донете по ваљаном поступку и нису супротне конкретној одредби закона, оснивачког акта или
статута, али су у конкретном случају донете на штету било мањине акционара или чланова друштва, било на штету самог привредног друштва,
што је знатно теже утврдити.
Одредба по којој су одлуке скупштине побојне у другим случајевима
утврђеним овим законом нема посебног смисла, а ни конкретизације у тексту закона. Изузетак је случај из члана 395. Закона (заштита поверилаца
код спајања уз припајање). Као посебан случај побојности одлуке о спајању
уз припајање, закон наводи ситуацију у којој је спајањем "битније угрожено намирење потраживања поверилаца". Овај основ побијања право на тужбу даје само повериоцима, при чему закон говори о судском "поништењу
спајања уз припајање" (члан 395. став 8. и 9. Закона). Овде треба указати
на неке случајеве у којима закон одређене одлуке означава не као побојне,
већ као ништаве. Према одредби члана 247. став 3. Закона о привредним
друштвима, одлука скупштине акционара супротна одлуци о условном повећању основног капитала ништава је. У случају повећања основног капитала из средстава отвореног акционарског друштва (резерве, добит) право
на бесплатне акције имају акционари друштва на дан доношења те одлуке
према евиденцији у Централном регистру хартија од вредности, односно
акционари друштва на дан утврђен у тој одлуци, сразмерно њиховом учешћу у постојећем основном капиталу друштва. Одлука скупштине акционара која није у складу са овим правилом ништава је (члан 255. став 2. Закона о привредним друштвима). Одлука из истог посла - повећања основног
капитала из средстава друштва ништава је ако се не региструје у року од
3 месеца од дана доношења (члан 260. став 2. Закона). За разлику од тог посла, у сличној ситуацији, код одлуке о повећању основног капитала новим
улозима, закон не говори о ништавој одлуци, већ о томе да се она не може
регистровати после истека 6 месеци од усвајања (члан 242. став 2. Закона). Идентично правилу из члана 260. Закона је и правило из члана 274. Закона (истовремено смањење и повећање основног капитала): одлуке скуп388
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штине су ништаве ако се повећање и смањење не региструје у року од 6 месеци од дана доношења. У оба случаја (члан 260. и члан 274. Закона) Закон
прописује да рок за регистрацију застаје, не тече, ако је покренут спор за
побијање одлуке, "док спор тече". У овим случајевима, реч је о томе да је
скупштина донела одлуке за чију правну ваљаност закон тражи и регистрацију у одређеном року. Ако се одлуке не побијају, а регистрација изостане - закасни, одлуке су ништаве по самом закону. Ако су одлуке предмет побијања (из било ког разлога), тужба не спречава регистрацију (члан
302. став 4. Закона). Закон омогућава, у корист друштва, да рок за регистрацију не тече док траје спор. Ако захтев за побијање буде усвојен, нема
ни одлуке, ни регистрације. Али, ако побијање није основано, и ако је одлука
потпуно законита по утврђењу суда, изрека пресуде требало би да гласи:
"Одбија се захтев за оглашавање ништавом одлуке", уз могућност да, за
кратко време, та иста одлука буде ништава по самом закону, јер није регистрована у законском року.
5. Побојне су, посебно, одлуке о избору директора или чланова управног одбора акционарског друштва, независно од побојности (ваљаности
или ништавости) по општим одредбама о побојним одлукама (члан 303.
став 1. Закона о привредним друштвима). Ове одлуке моћи ће се (успешно) побијати у случајевима ако је управни одбор састављен противно
одредбама закона, оснивачког акта или статута; ако скупштина акционара у управни одбор изабере лице које није било предложено у складу са
законом, оснивачким актом или статутом; ако скупштина акционара у
управни одбор изабере више чланова него што је то одређено законом или
статутом; ако изабрано лице за директора или члана управног одбора у
време избора не испуњава прописане услове за тај избор. Идентична (а не
сходна, како закон каже) ситуација постоји и у погледу председника и
чланова надзорног одбора (бира их скупштина, члан 330. став 2. Закона о
привредним друштвима). Могу се, сходном применом, побијати и одлуке
о избору одбора ревизора или интерног ревизора (бира их управни одбор,
члан 331. Закона), односно одлуке о избору чланова извршног одбора (бира
их управни одбор, члан 332. Закона).
Наведени разлози побојности одлуке о избору готово у свему одговарају разлозима које познаје и хрватски закон, уз битну разлику да је
по том закону реч о ништавом, а не о побојном избору.
6. Побојне су, посебно и независно од општих разлога побојности,
одлуке скупштине о усвајању финансијских извештаја, у ком случају ће
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последично бити побојна и одлука скупштине о расподели добити, заснована на истим извештајима. Одлуке скупштине о усвајању финансијских
извештаја моћи ће се успешно побијати ако је садржај финансијских извештаја супротан прописима којима се искључиво или претежно штите интереси поверилаца акционарског друштва, те ако није обављена ревизија финансијских извештаја која се обавља у складу са законом или то
нису обавила за то овлашћена лица (члан 304. Закона о привредним друштвима).
Као и у претходном случају избора органа, наведени разлози побојности су идентични оним из хрватског закона, опет уз битну разлику да је по том закону реч о ништавим, а не о побојним одлукама.
ОДЛУКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПОБИЈАЊА
Под насловом пододсека "Искључење правила о побијању" Закон
о привредним друштвима у одредбама члана 305. наводи случајеве када
се одлука скупштине акционара не може побијати. Законска терминологија упућивала би на (погрешан) закључак да би у тим случајевима
било речи о недопуштеној тужби за побијање, коју би требало одбацити. Смисао ових одредби, у контексту свих правила о побијању, као и
начина на који се примењују, јесте да у овим случајевима тужбени захтев за побијање треба одбити, јер није реч о побојној - ништавој одлуци.
Као један од изузетака Закон, чини се непотребно, наводи у члану
305. тачка 3. случај када је основ побијања одлуке скупштине сазивање
супротно закону, оснивачком акту и статуту, које је отклоњено у
складу са чланом 282. и чланом 283. овог закона.
Реч је, најпре, о ситуацији када је сам акционар писмено одустао
од права да на седницу скупштине буде појединачно писмено позван, у
ком случају је довољан и уредан јавни позив у дневном листу (члан 282.
у вези са члан 281. став 1. и став 4. Закона). У тој ситуацији, дакле,
није реч о скупштини која није сазвана у складу са законом, оснивачким актом или статутом, у смислу одредбе члана 302. став 1. тачка
1. Закона, већ је реч о уредно сазваној скупштини, тако да и без навођења овог изузетка у члану 305. тачка 3. побијање одлуке (из овог разлога) не би било успешно.
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У другом случају из члана 305. тачка 3. Закона, реч је о ситуацији
да акционар о сазивању седнице скупштине није обавештен, или обавештење има недостатке (члан 281. Закона). Ако такав акционар ипак
приступи седници и присуствује скупштини (без обзира да ли активно
учествује у њеном раду или је потпуно пасиван) без приговора на уредност позивања, неће, накнадно, моћи да успешно побија донете одлуке
(по основу пропуста у сазивању - моћи ће по другим основима). Ако искористи своје законско право приговора из члана 283. став 2. Закона, а
скупштина нађе да исти није основан (члан 283. став 3.), па настави са
радом - одлуке скупштине биће побојне, што још увек не значи да ће и
тужбени захтев бити основан.
Овим се долази до много значајнијег, посебно за будућу праксу судова изузетка од побојности одлуке. Одлука неће бити успешно побијана ако непоступање по одредбама оснивачког акта или статута
има за последицу мању повреду права тужиоца или другог лица, или
ако такво непоступање нема неке значајније правне последице (члан
305. тачка 1. Закона). Досадашње искуство у поступању са спорним
одлукама органа предузећа показује да су донете одлуке често праћене
недостацима у поступању, што је пре правило него изузетак. Закон о
предузећима није давао никакве оквире у којима би се судска пракса
кретала при закључивању да ли је нека одлука ништава, или ипак није,
иако има неких недостатака. Примера ради, када је за одлуку гласало
и лице које на то није имало право, али би одлука била донета и без
његовог гласа, било би више аргумената за закључак да та одлука није
ништава. Међутим, шта ако је управо то лице предложило доношење
такве одлуке, која дакле, без његовог (незаконитог) учешћа не би била
донета?
Закон о привредним друштвима наведеном одредбом уводи, могло
би се рећи, "релативно побојне одлуке" - аналогно релативно битним
повредама одредаба Закона о парничном поступку. Које повреде представљају "мању повреду права" односно "немају неке значајније правне
последице" мораће да одреди будућа судска пракса. При томе треба
имати у виду, с једне стране, да је реч о значајном правном средству
којим судови могу спречити "тужбе ради тужбе" акционара који са
незнатним процентом капитала желе да утичу на одлучивање и пословање друштва, али с друге стране треба имати у виду да је реч о ус391
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краћивању правне заштите, које је дозвољено само у наведеним законским оквирима.
Посебно треба указати да Закон, не случајно, овде говори само о непоступању по одредбама оснивачког акта и статута, али не и о непоступању по одредбама Закона - дакле, такво непоступање увек представља већу повреду права и има значајније последице, и одлука се може успешно побијати. Када је реч о повредама законских одредби о сазивању и одлучивању
скупштине, међутим, треба прихватити праксу из упоредног права да ће
донета одлука бити побојна - ништава само ако је повреда релевантна за
доношење одлуке, односно ако одлука без те повреде не би била донета. Ако
би предметна одлука била донета и без учињене повреде, она није ни (успешно) побојна.
Наведена законска иновација у погледу мање повреде права, односно
мање значајне последице покварена је, међутим, непотребном процесном
одредбом по којој у случају да друштво истакне приговор мање повреде
права, односно приговор непостојања значајније правне последице из члана 305. овог закона, суд оставља рок његовом управном одбору да о томе
пружи одговарајуће доказе. Уколико управни одбор не поступи по налогу
суда у остављеном року, суд одбацује приговор и наставља поступак као
да приговор о искључењу права на побијање предметне одлуке скупштине
акционара није ни дат (члан 306. став 9. Закона). Дакле, и када је из саме
тужбе видљиво или очигледно да је реч о мањој повреди права или мање
значајној правној последици, суд не може да донесе одговарајућу одлуку
без посебног приговора туженог друштва. Ни сам приговор није довољан,
већ њему по самом закону следи аутоматизам - остављање судског рока
ради пружања доказа. Најчешће ситуације у пракси биће да "одговарајући докази" које треба да пружи - достави не тужени, већ његов управни
одбор (чији неки или сви чланови су можда тужиоци!) једноставно не постоје, због тога што је реч о чисто правном питању - да ли је конкретна
(неспорна или утврђена) повреда "мања повреда" односно да ли су правне
последице повреде мањег (или већег) значаја. У таквим ситуацијама, када
нема спорних чињеница, судови нису дужни (без обзира на евентуално инсистирање тужиоца) да од туженог траже доказе (за правне закључке).
Разумна је претпоставка да ће тужени у свакој парници без изузетка
тврдити да је реч о мањој повреди, уколико била каква повреда уопште
постоји, тако да приговор из члана 306. став 9. Закона не треба разумети као формалан и посебан акт - правну радњу туженог, већ се о посто392
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јању таквог приговора може закључити и из садржине одговора на тужбу - одбране туженог. Такође, "одбацивање приговора" о коме закон говори, није посебна судска одлука, већ има значење да ће суд просто наставити расправљање о основаности тужбеног захтева. У сваком случају,
наведену одредбу члана 306. став 9. Закона о привредним друштвима треба брисати.
Приговору туженог било би места, и требало га је предвидети, у другој ситуацији, која такође представља искључење - изузеће од побијања,
иако се не наводи у одредби члана 305. Закона о привредним друштвима.
Наиме, према одредби члана 306. став 8. Закона суд може да одреди примерени рок за усклађивање одлуке скупштине акционара поводом које је покренут поступак за побијање са законом, оснивачким актом или статутом, ако оцени да је то потребно и могуће, у противном, као и у случају када по протеку остављеног рока усклађивање није извршено, спроводи поступак побијања по поднетој тужби. Ово је корисно овлашћење суда, али
имплицира слободну оцену и поступање по службеној дужности ("може,
ако оцени"), што за последицу може имати да суд оставља рок и тиме
отеже поступак и у случају кад туженом "не пада на памет" да усклађује
одлуку, јер сматра да је потпуно законита. Било би логичније решење да се
овај рок, односно усклађивање, омогући туженом друштву које то само
тражи, свесно да побијана одлука има недостатке који се могу отклонити. Отклонити се иначе могу недостаци у погледу сазивања и одлучивања
скупштине, тако што би се на новој скупштини донела иста одлука, одлука исте садржине. Недостаци који се тичу садржине одлуке, једном учињени, више се не могу отклонити, јер би то подразумевало нову одлуку друге садржине. Отклоњиви су, по правилу недостаци "изборних одлука" из
члана 303. Закона, те недостатак одлуке о усвајању финансијских извештаја из члана 304. став 1. тачка 2. Закона. У сваком случају, у току парнице извршено "усклађивање одлуке" доводи до престанка њене побојности.
Још један изузетак од побијања, наведен у одредбама члана 305. Закона јесте случај када "побијање битно ограничава права трећих лица
стечена у доброј вери". У том случају се одлука не може "успешно" побијати, без обзира да ли је реч о повреди закона, оснивачког акта или статута. Одредбом се штите трећа савесна лица (у која не би спадали акционари и чланови органа друштва, нити са њима повезана лица - члан
34. Закона), чак и у случају очигледно незаконите одлуке. За овај случај би393
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ла су могућа и другачија решења, попут оног из упоредног права, да је и
оваква одлука подобна за поништај, али да у том случају остају неокрњена права трећих савесних лица стечена на основу поништене одлуке.
Овакав принцип познаје и наш закон, у случају ништавости регистрације, која ништавост нема правно дејство на правне послове друштва са савесним трећим лицима (члан 11. став 4. Закона).
Коначно, специфични изузеци од побијања постоје и у случајевима
из члана 378., члана 429. и члана 444. Закона о привредним друштвима. У
прва два случаја одлука о статусној промени, односно одлука о промени
правне форме, не може се побијати због утврђене сразмере замене акција
или удела у складу са овим законом. Због других разлога ове одлуке се могу
побијати. У трећем случају (права акционара на неслагање и на откуп
акција од стране акционарског друштва) закон даје право акционару да
му друштво исплати у новцу његове акције (изузетак од општег основног
правила), у случају одређених, посебно значајних одлука, али заузврат забрањује таквом акционару оспоравање тих одлука. Међутим, и такве одлуке такав акционар може побијати "ако су преварне, ако су противне
закону или представљају повреду члана 32. Закона (члан 444. став 2. Закона о привредним друштвима).
Наведена излагања о побојним и непобојним одлукама односе се, како је већ наведено на побијање одлука скупштине акционарског друштва,
а сходно и на побијање одлуке скупштине друштва са ограниченом одговорношћу, што Закон о привредним друштвима изричито предвиђа. Овај
закон не говори ништа о побијању одлука других органа друштва, као ни о
побијању одлука у друштвима лица - ортачком друштву и командитном
друштву.
У погледу побијања одлука других органа, решење је имплицитно садржано у самом Закону о привредним друштвима. Одредба члана 304. став
2. помиње, уз побојност одлуке скупштине узгредно и "побојност одлука
управног одбора о утврђивању предлога тих извештаја", док у члану 303.
став 2. (побијање избора чланова одбора ревизора, интерног ревизора и чланова извршног одбора) посредно има у виду одлуке управног одбора, који бира наведена лица по одредбама члана 322. и члана 331. Закона о привредним
друштвима. Треба закључити да су подобне за побијање не само ове, већ и
све друге одлуке управног одбора, уз сходну примену одредби о побијању одлука скупштине акционарског друштва. Ово тим пре што Закон о привредним друштвима, генерално гледано, даје управном одбору акционарског
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друштва много већа овлашћења него Закон о предузећима, или бар омогућава таква већа овлашћења, која иду и дотле да управни одбор доноси одлуке
из (опште) надлежности скупштине акционарског друштва. Примера ради, одлука о броју, времену и другим условима било ког издавања акција, доноси се на скупштини акционара, осим ако у оснивачком акту акционарског друштва ово овлашћење није пренето на управни одбор друштва, у
ком случају он може донети одлуку у складу са оснивачким актом (члан
205. став 4. - одобрене (неиздате) и издате акције). Према одредби члана
338. Закона оснивачки акт акционарског друштва (иначе важнији и старији од статута акционарског друштва - члан 187. Закона) може да се измени одлуком управног одбора без одржавања скупштине акционара и у случају када је реч о "изменама којима се не дирају права било ког акционара",
о чему одлучује сам управни одбор. Статут акционарског друштва, иначе,
по правилу и доноси и мења управни одбор, а изузетно скупштина (члан
186. став 5. Закона). Спајање уз припајање, као и подела уз припајање могу
бити извршени и без одлуке скупштине акционара, већ на основу одлуке
управног одбора, под одређеним законским условима (члан 391. и члан 415.
Закона о привредним друштвима). Треба дозволити и побијање одлука других органа, иако ће она у пракси бити ретка.
Када је реч о побијању одлука које се доносе у ортачком друштву,
што важи и за командитно друштво, у домаћој теорији већ је изнето
мишљење о могућности подношења тужбе за утврђење ништавости
одлуке ортачког друштва, услед њене супротности са императивним
прописима, одредбама уговора и моралом. Ово мишљење треба прихватити, уз аналогну примену оних одредби о побијању одлука скупштине
акционарског друштва које могу важити и код друштава лица.
ТУЖИОЦИ У ПОСТУПКУ ПОБИЈАЊА
Круг овлашћених тужилаца у поступку побијања Закон о привредним друштвима одређује на радикално другачији начин од Закона
о предузећима. Посебно, више нема цензуса од 10% акционарског учешћа у капиталу, нити органа предузећа као тужилаца.
Према одредбама члана 302. став 2. и 3. Закона о привредним друштвима, тужбу за побијање могу да поднесу:
1. Сваки акционар који је на седници скупштине гласао против
предметне одлуке;
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2. Сваки акционар који није био прописно позван на седницу скупштине или је онемогућен на други начин да буде на њој;
3. Сваки члан управног одбора или надзорног одбора акционарског
друштва.
Наведена лица по самом закону, и без додатних услова (посебно
без обзира да ли су њихова индивидуална права повређена донетом одлуком и да ли је одлука штетна за њих), имају право на тужбу којом
траже пресуду да се одлука скупштине "огласи ништавом" (члан 306.
став 13. Закона). Ова лица имају активну процесну легитимацију и законом признат правни интерес за тужбу, што изостаје код других лица која евентуално поднесу тужбу. Стога тужбу лица изван законом
одређеног круга треба одбацити већ по претходном испитивању тужбе, с позивом на непостојање правног интереса (члан 279. тачка 6.
новог Закона о парничном поступку "Службени гласник Републике Србије", број 125/04 од 22.11.2004. године). Таква лица, посебно, могу бити акционари (без обзира на проценат у капиталу) који на скупштини
нису ни били, иако су уредно позвани.
Акционар који је на седници скупштине гласао против предметне
одлуке може бити и акционар са једном једином акцијом, у акционарском
друштву које има више стотина хиљада акција. Према одредбама члана
208. Закона о привредним друштвима свака обична акција акционарског
друштва даје акционару иста права, а нарочито право учешћа у раду
скупштине друштва и право гласа у скупштини друштва тако да једна
акција увек даје право на један глас. И према одредбама члана 294. Закона,
свака издата обична акција даје право једног гласа о свим питањима о којима се гласа на скупштини акционара. Уколико је статутом акционарског друштва остваривање права гласа, евентуално, условљено поседовањем већег броја акција (нпр. 1000 акција), услед чега је дошло до удруживања малих акционара, и тада ће удружени акционар са само једном акцијом имати право на тужбу, наравно под условом да је заједнички пуномоћник гласао против донете, сада побијане одлуке. Битно је да право на
тужбу има акционар који има право гласа, дакле, има обичне акције. Акционар са преференцијалним акцијама, ма колико их имао, по правилу нема право на тужбу, јер нема ни право гласа, па не може испунити захтев
закона да је на скупштини гласао против предметне одлуке. Одредбом
члана 209. став 7. Закона изричито је прописано да акционари са преференцијалним акцијама немају право гласа у скупштини акционара са ак396
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ционарима који имају обичне акције, осим у случајевима из става 6. истог
члана. Када то право гласа, изузетно, имају (члан 209. став 6, члан 294.
Закона) имаће и право на тужбу, као и акционари са обичним акцијама.
Акционар - тужилац имаће терет доказивања две чињенице: најпре да је акционар, а затим да је на скупштини гласао против одлуке коју
побија. У погледу прве чињенице, само учешће на скупштини доказује да
је реч о акционару (унетом у списак учесника по члану 288. и 301. Закона).
Након ранијег хаоса који је владао у питању ко је акционар, а нарочито с
којим бројем акција, сада се акционаром у односу према акционарском
друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар хартија од вредности, а у случају евентуалног несклада између
књиге акција и Централног регистра хартија од вредности меродаван је
упис у Централни регистар хартија од вредности (члан 207. Закона). У
погледу чланства у друштву са ограниченом одговорношћу, према одредби члана 120. Закона у односу на друштво с ограниченом одговорношћу
члан друштва је лице које је као такво уписано у књигу удела, а сматра се
да је члан друштва уписан у књигу удела даном пријаве за регистрацију,
која садржи све податке који се уписују у књигу удела, без обзира на то
када је регистрација стварно извршена.
Много већи проблем за тужиоца може бити доказивање да је
гласао против побијане одлуке. Гласање на скупштини може бити
тајно или јавно (члан 297. Закона). Код тајног гласања, по претпоставци, не зна се како је гласао конкретни акционар, али ако се из његове дискусије унете у записник, или из посебне изјаве на самој скупштини може претпоставити да је гласао против, треба му признати
право на тужбу. Код јавног гласања наш Закон не предвиђа уношење у
записник појединачног гласања - ко је како гласао, што треба уредити
актима акционарског друштва, а и самом акционару увек остаје могућност да инсистира да се у записник унесе да је он гласао против одлуке, чиме обезбеђује право на тужбу без обзира да ли ће је затим и
поднети. За разлику од скупштинског, записник са седнице управног
одбора садржи податке о томе како су гласали поједини његови чланови (члан 321. и члан 165. Закона).
У случајевима из члана 300. (искључење права гласа), акционар не
може гласати у скупштини. Суспендовано је, међутим, само његово
право гласа, а не и право учешћа у раду скупштине, што значи да и тај
акционар има право на уредан позив за седницу скупштине и на рас397
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прављање о предлогу одлука које се односе непосредно на њега. Колико
је природно његово искључење права гласа у сопственој ствари, толико
би било неприродно одбацивање његове тужбе са образложењем да није гласао против предметне одлуке. Разлог искључења је управо претпостављено гласање против, тако да и овом акционару треба признати право на тужбу.
Акционар који је на седници скупштине гласао против одлуке, дакле био је присутан на седници скупштине (по правилу), дужан је да тужбу поднесе у року од 30 дана од сазнања за донету одлуку, који рок тече
од дана када је закључена седница скупштине акционара на којој је одлука
донета. Објективни рок од 6 месеци од дана доношења одлуке (изузетно
три месеца код котираних друштава), у овим случајевима неће бити од
значаја (члан 306. став 2. и 3. Закона о привредним друштвима). Пропуштање рока за тужбу, који Закон о предузећима није предвиђао, води одбацивању тужбе по одредби члана 279. тачка 2. Закона о парничном поступку из 2004. године.
У другом случају, тужбу подноси акционар који није био прописно позван на седницу скупштине или је онемогућен на други начин да буде на
њој. Смисао овог овлашћења за тужбу јесте у томе што је пропустом кривицом акционарског друштва акционар спречен да учествује у раду
скупштине и да гласа против донете одлуке. Стога и овде као могући тужилац долази у обзир само акционар који има обичне акције с правом гласа.
Акционари са преференцијалним акцијама, који немају право гласа, имају
право присуства и учешћа у расправи у скупштини (члан 209. став 9. Закона). Међутим, они се, како произилази из одредби члана 281, 286. и 288. Закона о привредним друштвима, не позивају на скупштину, већ се позивају
само акционари с правом гласа. Стога ови акционари, ни када су евентуално противправно удаљени са скупштине којој присуствују, немају право на
тужбу за побијање донетих одлука.
Непрописно позивање акционара (члан 281. Закона), по правилу
ће значити тужбени разлог - основ побијања из члана 302. став 1.
тачка 1. Закона (одлука се побија јер је донета на седници скупштине
која није сазвана у складу са овим законом, оснивачким актом или
статутом). Онемогућавање акционара на други начин да буде на скупштини (неоправдано није био пуштен на седницу, или је са седнице
неоправдано удаљен, или му противправно није дозвољено да гласа) по
правилу ће значити тужбени разлог - основ побијања из члана 302.
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став 1. тачка 2. Закона (одлука није донета на начин утврђен овим законом, оснивачким актом или статутом). Међутим, овде је реч само
о процесним претпоставкама за активну легитимацију - право на тужбу, коју акционар може засновати на било којим разлозима побојности, о чему ће се мериторно расправити након утврђене легитимације за тужбу.
За оваквог акционара такође важи рок од 30 дана за подношење
тужбе, од дана сазнања за донету одлуку. Ако тужилац није присуствовао седници на којој је донета одлука, рок почиње првог наредног
дана од дана када је за одлуку могао сазнати. Овај субјективни рок
ограничен је објективним роком од 6 месеци (код котираних друштава
3 месеца) од дана доношења одлуке (члан 306. став 2. и 3. Закона). Пропуштање рока за тужбу (макар и без кривице тужиоца, када за одлуку
није сазнао ни у року од 6 месеци) води одбацивању тужбе.
У оба случаја која закон наводи, реч је о лицима која су акционари и
у време одржавања скупштине и у време подношења тужбе. Веома је
спорно питање, и у упоредном праву, како поступити у случају да након
подношења тужбе акционар престане да буде акционар, односно да ли је
и даље овлашћени тужилац, иако више није акционар. За наше право, са
ослонцем на процесне прописе и досадашња искуства, требало би прихватити следећа правила: наследник умрлог акционара, као универзални сукцесор, има право да настави вођење спора. Отуђење акција (свих) правним послом у току парнице доводи до губитка права на тужбу, јер је престало својство тужиоца на основу кога му је закон признао правни интерес за тужбу, који мора постојати до закључења главне расправе у парничном поступку. По правилу, такав акционар, отуђењем акција, губи и
било какав интерес за акционарско друштво, и само га трошкови парнице спречавају да изричито или конклудентно повуче тужбу. Стога у овим
случајевима тужбу треба одбацити. Само изузетно, ако тужилац докаже да би имао посебан и конкретан интерес од позитивне пресуде и њених непосредних последица, иако више није акционар туженог, дошло би
у обзир мериторно одлучивање. Стицалац акција, који у време доношења
спорних одлука није ни био акционар туженог (или јесте, али није поднео
тужбу) нема никаква процесна права у погледу предметне парнице. Треба
указати да на другачији начин од овде предложеног, али недовољно јасан,
Закон ово питање третира код деривативне тужбе (члан 41).
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Чланови управног и надзорног одбора као тужиоци дужни су да
имају и да докажу то својство у време подношења тужбе, без обзира да
ли су били чланови ових органа у време одржавања скупштине. И њихова
тужба је везана за рокове из члана 306. став 2. и 3. Закона, али не и за
друге услове које познаје упоредно право (на пример, да би извршењем побијане одлуке скупштине извршили кажњиву или незакониту радњу, или
постали лично одговорни за накнаду штете трећем лицу). И овде је спорно поступање у случају да тужиоцу престане својство члана након поднете тужбе. Питање универзалне или сингуларне сукцесије се не поставља, јер је тужба везана за личност тужиоца. У духу претходног случаја,
престанак чланства оставком или истеком мандата по правилу би водио престанку права на тужбу и њеном одбацивању, осим ако тужилац
не докаже посебан интерес за мериторну одлуку. Посебно може бити
споран случај разрешења члана управног одбора, јер тада тужиоца разрешава тужени (члан 327. Закона), који то може учинити само да би се
ослободио тужбе. С друге стране, ако се таквом тужиоцу призна право
на даље вођење спора, исти се може претворити у приватни - персонални обрачун, губећи законски смисао.
ПОСТУПАК ПОБИЈАЊА
Тужба за побијање одлуке скупштине акционара подноси се против
друштва, као туженог, надлежном суду (члан 306. став 1. и члан 302.
став 1. Закона). Сам Закон о привредним друштвима, оправдано одступајући у овој области од традиционалног уређења надлежности у процесноорганизационим прописима о судовима, уређује и судску надлежност. Одредбом члана 46. став 1. (решавање спорова) прописано је да је трговински суд седишта привредног друштва надлежан за решавање спорова који
произлазе из овог закона, осим ако овим законом није друкчије одређено.
Овим је прописана стварна надлежност (трговинског суда, без обзира на
странке у спору), као и месна надлежност (суд на чијем подручју се налази седиште привредног друштва - место из кога се управља пословима
друштва, члан 16. Закона о привредним друштвима). Месна надлежност
је одређена као искључива за све спорове из овог закона, при чему је у побојним споровима увек тужено друштво, па се она поклапа и са општом
месном надлежношћу из члана 41. став 2. Закона о парничном поступку.
Стварна надлежност, иначе, уређена је овим законом као новина у односу
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на важећи пропис - члан 15. Закона о судовима, али на исти начин као
што је то учинио Закон о уређењу судова одредбом члана 24. став 1. тачка 3. (трговински суд у првом степену суди у споровима који произлазе из
примене Закона о предузећима и других прописа о организацији и статусу
привредних субјеката), која још увек није ступила на снагу. Треба указати да, када је реч о привредним друштвима, одредбом члана 46. о надлежности трговинског суда за све спорове из овог закона, престаје да важи
одредба члана 12. став 1. тачка 3. под г) и ц), по којој општински суд решава спорове о избору и разрешењу органа у предузећима.
Закон посебно уређује заступање туженог друштва, одредбом члана
306. став 4, према којој акционарско друштво по тужби може заступати
посебан пуномоћник кога одреди скупштина акционара у складу са оснивачким актом или статутом или према околностима случаја и суд у ванпарничном поступку. Акционарско друштво, по правилу, заступа генерални директор, кога чланови управног одбора између себе изаберу за председника управног одбора, и по функцији за председника извршног одбора (члан
323. став 4. и став 2, члан 312. став 1. и 4. Закона). Поред генералног директора, акционарско друштво могу заступати и други чланови управног одбора, као и извршног одбора, ако је тако одређено оснивачким актом друштва (члан 323. став 5. Закона). У парници, тужено привредно друштво
заступа лице уписано у регистар као овлашћено лице (статутарни заступник - члан 482. Закона о парничном поступку). Смисао одредбе члана
306. став 4. о заступању у спору, јесте да ће и тада друштво заступати
наведени редовни заступници (уз могућност да овласте пуномоћника), ако
је реч о тужби акционара. Међутим, услед могућности да тужиоци буду и
чланови управног одбора (а члан управног одбора је и генерални директор),
за такву ситуацију, како друштво због сукоба интереса не би остало без
заступника у парници, закон предвиђа и посебног пуномоћника. Због сложеног поступка сазивања скупштине код отвореног акционарског друштва, било би логично да таквом туженом посебног пуномоћника одреди
суд (такође трговински - члан 46. став 2. Закона) у ванпарничном поступку, уз могућност скупштине туженог да накнадно и она одреди пуномоћника. И нови Закон о парничном поступку предвиђа могућност да се туженом правном лицу постави привремени заступник, посебно у случају супротних интереса тог правног лица и његовог заступника (члан 79. ЗПП).
Као средство спречавања очигледно неоснованих тужби закон
предвиђа могућност да суд, на захтев туженог акционарског друштва,
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по слободној оцени наложи тужиоцу да положи обезбеђење за покриће могуће штете која би се тужбом проузроковала друштву (члан 306.
став 5. Закона). Ова одредба је у непосредној вези са одредбом става 12.
истог члана 306, према којој: ако је тужба за побијање одлуке скупштине акционара одбијена због непостојања основа да се нападнута
одлука побије, друштву солидарно одговарају за проузроковану штету
тужиоци који су поднели тужбу злонамерно или због грубе непажње.
У правно-техничком смислу, одредбом става 5. хтело се рећи да ће
висину обезбеђења суд одмерити по слободној оцени, а узрок штете је само неоснована тужба - ако би друштво трпело штету од основане тужбе, тужилац није дужан да даје обезбеђење. Битно је што недостаје
решење за ситуацију када тужилац не поступи по евентуалном налогу
суда - какав је даљи поступак. Очигледно је да одредба не би имала никаквог смисла ако тужилац и даље има право на тужбу, једнако као и онај
тужилац који је дао обезбеђење. Због тога треба прихватити правило из
нашег предратног права према коме су последице пропуста тужиоца да
положи тражено обезбеђење исте као код обезбеђења парничних трошкова. То би значило, у смислу сходне примене члана 84. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, да ако тужилац у одређеном року не докаже да је дао обезбеђење за покриће могуће штете, сматраће се да је тужба повучена, а тужени који је ставио захтев за обезбеђење није дужан да настави поступак у главној ствари све док се не одлучи о његовом захтеву. Уосталом, ради подсећања како су се некада писали закони и како изгледа комплетно уређење неког правног питања цитираће се две релевантне одредбе Трговачког закона из 1937. године. Према
Параграфу 286, ако друштво вероватним учини, да му против свих или
појединих тужилаца припада или би му могао припасти захтев на накнаду штете на основу наређења Параграфа 287. став 3. или на основу
којег прописа грађанског права, парнични суд може тужиоцима или појединим од њих после преслушања наложити, да даду обезбеђење, чију висину и начин ће суд одредити по слободном уверењу. У погледу рока за давање обезбеђења и у погледу последице ако се обезбеђење не да, вреде прописи грађанског парничног поступка о обезбеђењу парничних трошкова.
Према Параграфу 287. став 3, за штету, коју је друштво претрпело од
неоснованог побијања закључка, односно од неоснованог тражења обуставе извршења закључка, одговарају солидарно они тужиоци чијим је
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тужбама односно тражењем обуставе штета проузрокована ако су поступали злонамерно или из велике немарности.
У тужби везаној за одређени рок, али на основу општих или посебних основа побијања, тужилац је дужан да наведе одлуку која је предмет
побијања, као и разлоге због којих сматра да је незаконита - ништава.
Примера ради, тужилац тужбом може побијати одлуку због тога што
скупштина није прописно сазвана, иако не оспорава законитост саме одлуке у садржинском смислу (била би законита, да је скупштина законито сазвана). У таквом случају, суд не би могао (ако нађе да је скупштина законито сазвана) да ипак усвоји тужбени захтев, налазећи да је одлука садржински незаконита што се ни тужбом није утврдило, иако јесте тачно.
Питање је, да ли тужилац може са првобитних разлога из благовремене
тужбе да током парнице прелази на друге разлоге побијања, које тужбом у
законском року није ни истицао. При томе није реч само о разлозима у
правном смислу, већ о чињеничном стању које је тужилац навео у тужби
и на основу кога побија одлуку, јер се у тужби морају навести чињенице
(нпр. о непрописном сазивању скупштине) из којих произилази разлог за побијање на таквој скупштини донете одлуке. Промена тог чињеничног
стања током парнице, тако да из других чињеница произилази други разлог побијања исте одлуке, не би била дозвољена, јер је друге чињенице и тиме друге разлоге побијања тужилац био дужан да изнесе већ у првобитној
тужби, односно у законском року који је већ протекао. Тужиоцу се не би
смело дозволити да благовремену али неосновану тужбу у току парнице
преиначи у благовремену, свеједно да ли основану или неосновану тужбу.
У досадашњој судској пракси, међутим, тим пре што рок за тужбу није био прописан, али и тамо где јесте (тужба за ништавост
уписа у судски регистар) пракса је била да након поднете тужбе, уколико се побија иста одлука односно исти упис, тужилац током парнице може неограничено да мења и чињеничне наводе и разлоге побијања. То је једноставније за суд, иако није правно исправно ни доследно,
али није изазивало ни проблеме било које врсте. Остаје да се види у
ком правцу ће се кретати судска пракса по новим прописима.
И до сада је чест случај у пракси био да једну тужбу подноси више тужилаца, или да се за поништај исте одлуке поднесе већи број
тужби. Закон о привредним друштвима прописује да ако се води више
поступака за побијање одлуке скупштине акционара, поступци се спајају (члан 306. став 7. Закона). Разуме се, одредба представља оправда403
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ну препоруку за спајање парница, а не обавезу, при чему је могуће да до
спајања не дође, као и да се у једном од поступака донесе пресуда, а у
другом не.
Тужиоци из исте тужбе, али и тужиоци из спојених тужби, јесу јединствени супарничари у смислу члана 204. Закона о парничном поступку
из 2004. године, који траже поништај исте одлуке. Они то могу чинити из
различитих разлога, уз могућност да су неки поднели тужбу у законском
року, а неки по његовом истеку, да неки од тужилаца нису овлашћени тужиоци, да неки од овлашћених или од неовлашћених тужилаца није поднео тужбу, већ истој приступа по одредбама члана 199. Закона о парничном поступку. Закон, потпуно непотребно, предвиђа да сваки акционар
може да буде умешач у спору (члан 306. став 10.), што би се постигло и на
основу општих одредби о мешању у парницу. Одредба би била од значаја да
је додато "о свом трошку". Овако, акционар - умешач има право на накнаду трошкова, ако његова страна успе у спору, али по новом Закона о парничном поступку у мањем обиму него раније - само за парничне радње
предузете уместо странке којој се придружио (члан 149. став 5. Закона о
парничном поступку). Акционар - умешач, иначе, има положај јединственог супарничара у смислу члана 211. став 1. Закона о парничном поступку
јер се правно дејство пресуде односи и на њега. Наиме, према кључној одредби члана 306. став 11. Закона о привредним друштвима, пресуда којом се
побија одлука скупштине акционара делује у корист и против сваког акционара и обавезујућа је за односе између акционара и друштва, као и друштва и чланова органа друштва. Битно је уочити да је реч о "пресуди којом се побија одлука скупштине", што се у ставу 13. истог члана назива
"пресуда којом је одлука скупштине оглашена ништавом", уз понављање у
истом ставу израза "одлука скупштине која је побијена".
Реч је, дакле, само о пресуди којом је тужбени захтев за побијање
усвојен. Пресуда којом је побијана одлука скупштине поништена - оглашена ништавом, уосталом, делује и према свим трећим лицима, а не
само побројаним у Закону. За разлику од ње, пресуда којом је тужбени
захтев одбијен, има правно дејство између учесника у спору, али не и
према трећим лицима, па ни према другим акционарима. Акционару који одлуку побија у посебном поступку, не може се супротставити приговор да је по тужби другог акционара већ одбијен тужбени захтев, па
ни када су разлози побијања исти, а још мање када су различити. У сваком случају, наведена питања супарничарства у случају већег броја по404
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ступака и накнадних тужилаца могу бити изузетно сложена, са низом
различитих процесних ситуација, што би све захтевало посебну анализу. Решавајући ова питања, суд мора имати у виду и хитност поступка
по самом закону (члан 306. став 7.).
ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ И РЕГИСТАР
Хитности поступања у досадашњој пракси већа препрека било је
питање привремених мера у парницама за поништај - побијање одлука. То питање се решавало применом општих одредби из Закона о извршном поступку, о привременим мерама за обезбеђење неновчаног потраживања, као и применом одредбе члана 80. став 1. Закона о предузећима, према којој тужба не одлаже извршење одлуке, али суд може,
до доношења своје одлуке, обуставити извршење оспорене одлуке.
Оба прописа су у међувремену измењена. У новом Закона о извршном поступку ("Службени гласник Републике Србије", број 125/04 од
22.11.2004. године) општи услови за одређивање привремених мера за
обезбеђење неновчаног потраживања остали су исти, али је закон у
члану 303. (врсте привремених мера) наводећи поједине мере, унео значајне новине које се могу односити и на побијање одлука скупштине.
Према одредби члана 303. став 1. тачка 5. Закона о извршном поступку,
може се одредити мера забране отуђења или оптерећења акција или
удела у друштву на које је управљено потраживање и забележба ове забране у Централном регистру акција од вредности, односно књизи уделничара, те забрана коришћења и располагања правима из акција и удела
и поверавања акција или удела на управљање трећем лицу, укључујући
постављање привремене управе друштвом. Према тачки 9. истог става
може се одредити мера привременог уређења спорног односа, да би се
отклонила опасност од насиља или веће ненадокнадиве штете. Са своје
стране новина у Закону о привредним друштвима јесте могућност суда
да донесе привремену меру ради спречавања извршења донете одлуке за
коју се тужбом тражи побијање, ако је вероватно да би се њеним извршењем друштву могла причинити знатна штета (члан 306. став 6. Закона о привредним друштвима).
Битно је уочити да је услов за привремену меру предвиђену Законом
о привредним друштвима (спречавање извршења побијане одлуке) вероватност знатне штете од извршења одлуке за друштво, дакле за туже405
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ног, а не за тужиоца који предлаже ову привремену меру. Супротно општем принципу код привремених мера (штета за повериоца - тужиоца)
овде тужилац (не каже се, али по општем правилу) доказује да ће без
привремене мере штету трпети не он, већ тужени. Иако је на први поглед парадоксално, ово решење је потпуно у духу појма и суштине привредних друштава, и заступљено је и у упоредном праву. Иако то није
услов за тужбу, полази се од тога да је незаконита одлука штетна не само за акционара - тужиоца, већ и за акционарско друштво - туженог, и
да није реч само о приватној тужби ради остварења индивидуалног права тужиоца, већ о средству да се уклони незаконита и штетна одлука у
дубљем интересу самог друштва које је одлуку донело. Управо у овом појму интереса настаје основни проблем код привремених мера, често већих
него код мериторне одлуке. Интереса има акционар - тужилац, који може имати занемарљив или јако висок проценат капитала, интерес има
тужено акционарско друштво као правно лице (али често без могућности да га само изрази, посебно када је интерес управе - менаџмента другачији), интерес имају остали акционари који прихватају донету одлуку,
који опет могу бити мањински или већински. При томе су једно објективни и правно заштићени интереси, а сасвим друго субјективна представа и тврдња о њима. Тужилац ће, у случају из члана 306. став 6. Закона о привредним друштвима, тврдити да је привремена мера спречавања
извршења побијане одлуке у интересу друштва, јер му закон то налаже, а
некада и зато што то јесте тако, али ће често тужилац прећутати да
је привремена мера заправо у његовом приватном интересу, а не у интересу друштва, коме може бити и на штету.
Досадашње искуство у овим парницама указује да би ову меру (која укључује и забрану уписа у регистар привредних субјеката) требало
одређивати само изузетно, увек уз изјашњење туженог, и када је вероватно да ће тужилац успети са тужбеним захтевом. Законску редакцију у овом случају треба применити дословно, јер је у духу проблематике: мера се односи на одлуку за коју је тужбом већ тражено побијање, дакле мера се не може одредити пре тужбе, тако да се повериоцу
остави рок за тужбу којом ће тек оправдати меру (члан 296. став 1.
Закона о извршном поступку). Осим последњег, крајње уздржан треба
бити и према предлозима за одређивање привремених мера по општем
праву тужиоца из Закона о извршном поступку, за које мере се не може сматрати да су искључене наведеном одредбом Закона о привред406
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ним друштвима. Ипак, за потребе одређивања привремених мера и по
Закону о извршном поступку, треба поћи од Закона о привредним друштвима и сматрати да је интерес акционарског друштва претежнији од интереса тужиоца, када је реч о привременим мерама. Оно што
је без сумње најважније, јесте да се о тужби одлучи мериторно у што
краћем року, што може надокнадити и евентуално погрешно одбијање било ког предлога за одређивање привремене мере.
Више као занимљивост у овом контексту, указује се на одредбу
члана 334. став 8. Закона о привредним друштвима. У ситуацији када
мањински акционари, супротно ставу скупштине, преко суда у ванпарничном поступку исходе именовање стручног повереника ради прегледа рада друштва, на захтев акционарског друштва суд може у ванпарничном поступку донете решење којим налаже Централном регистру хартија од вредности да изврши забележбу забране преноса акција оних акционара који су покренули ванпарнични поступак за именовање стручног повереника, с трајањем забране до завршетка рада
повереника.
Како је већ наведено, привремена мера из члана 306. став 6. Закона о
привредним друштвима може се састојати и у забрани спровођења регистрације на основу побијане одлуке, која се упућује Агенцији за привредне
регистре, која по новим прописима води регистар привредних субјеката,
дакле и привредних друштава. Ако је та мера одређена, регистар је дужан да је поштује. Међутим, Закон о привредним друштвима о томе садржи и посебне одредбе. Општа одредба гласи да тужба за побијање одлуке скупштине акционара не спречава њену регистрацију, али регистар
може одложити упис ако то оцени оправданим (члан 302. став 4. Закона). То значи да се тужилац, осим суду, на основу поднете тужбе може
обратити и регистру - Агенцији за привредне регистре, регистратору са захтевом да одложи упис, и доказујући да је то оправдано. Из наведене
одредбе произилази да би регистар (који поступа по правилима управног
поступка), то могао учинити и самоиницијативно, на основу сазнања за
тужбу и дискреционе оцене да је то оправдано.
За разлику од општег правила из члана 302. став 4. Закона (тужба не спречава регистрацију, осим изузетно), у два специфична случаја Закон о привредним друштвима поступа нешто другачије. Реч је о
одредбама члана 398. (спајање припајањем) и члана 418. (подела). И овде закон има у виду ситуацију у којој је против одлука (о спајању одно407
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сно о подели) покренут поступак побијања. И овде се поступак регистрације, само због тужбе, "не прекида". Али овде, уместо налога регистру да нађе неки разлог за одлагање уписа - регистрације, регистру
се детаљно налаже да нађе ваљано образложење зашто не прекида поступак регистрације статусне промене, иако је то "непрекидање" законско правило. Закон у овим одредбама поступа као да је одлагање прекид регистрације правило, а упис статусне промене изузетак који
регистар треба да образложи.
Конкретно, према одредбама члана 398. став 2. и 3. Закона (идентичне су и одредбе члана 418.), ако је покренут поступак побијања одлуке
о спајању уз припајање, регистар не прекида поступак регистрације ако
оцени да преовлађује интерес за хитним одлучивањем и да су испуњени
остали услови за регистрацију спајања уз припајање. При одлучивању о
преовлађивању интереса за хитним одлучивањем регистар води рачуна о
правима која се штите у поступку за побијање, вероватности успеха тужиоца, као и о штети која би тим друштвима настала услед одлагања
уписа спајања уз припајање.
Наведена "упутства" регистру - регистратору су, иначе, и питања о којима одлучује парнични суд по предлогу за одређивање привремене мере. Суд је том приликом, иначе, везан бројним процесним
правилима, за разлику од регистра, чији матични закон (Закон о регистрацији привредних субјеката) не помиње поступање у случају тужбе за побијање одлука, нити уопште предвиђа одлагање уписа или
прекид поступка, нити посебну, формалну и образложену одлуку регистра.
Наведено, специфично регулисање ситуација у којима се побијају одлуке о статусним променама (уз очигледну интенцију закона да се оне
што пре упишу у регистар и да се тиме оконча сложени поступак статусних промена) поставља логично питање - има ли и суд неко мишљење
о наведеним хитностима, интересима и штетама, односно: може ли
суд, у овим случајевима, одредити привремену меру забране уписа у регистар (разуме се, пре тог уписа), без обзира на мишљење регистратора, и
да ли је регистратор који прими такву привремену меру, овлашћен да је
игнорише, налазећи по законском овлашћењу да упис треба извршити?
Одговори на ова питања морали би да гласе: Суд то може, а регистар је
дужан да спроведе судску одлуку.
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Треба, међутим, указати и на могући, потпуно супротан став: По
општим одредбама члана 302. став 4. и посебним одредбама члана 398. и
члана 418. Закона о привредним друштвима, о одлагању уписа - прекиду
поступка регистрације одлучује само и искључиво регистар, и то се не
може остварити судским одлукама, тако да привремене мере забране
уписа у регистар нису ни дозвољене. Прихватањем таквог става дошло
би до суспендовања судске функције у важној области, а у земљама у којима је регистар и даље судски, наведена привремена мера забране уписа се
и одређује и спроводи. Такав став био би супротан и законској норми члана 306. став 6. Закона о привредним друштвима, која овлашћује суд да
привременом мером спречи извршење донете и побијане одлуке, а начин
извршења је и упис у регистар.
Међутим, треба имати у виду да је Закон о регистрацији привредних субјеката донет пре Закона о привредним друштвима, тако
да је из бројних разлога морао да буде измењен. На жалост, како се и
могло очекивати те измене ("Службени гласник РС", број 61/05), нису
биле адекватне потребама. Одредбе Закона о привредним друштвима
о одлагању уписа, односно о прекиду поступка регистрације, имале би
значај и ефекат, као и судске привремене мере, у режиму Закона о поступку за упис у судски регистар. Закон о регистрацији привредних субјеката, из својих разлога, прописује да регистратор у року од 5 дана
од дана подношења регистрационе пријаве доноси решење којим се захтев из регистрационе пријаве усваја и регистрацију без одлагања спроводи у регистар, ако су испуњени услови за регистрацију из члана 22.
истог закона, а, што је овде посебно битно, ако регистратор у наведеном прописаном року не реши по регистрационој пријави сматраће се
да је захтев из регистрационе пријаве усвојен и регистратор је дужан
да тражену регистрацију без одлагања спроведе у регистар (члан 25. и
члан 26. Закона о регистрацији привредних субјеката. Овлашћења и
обавезе регистра по Закону о привредним друштвима, да одлаже или
прекида регистрацију, не применљива су у сукобу са овом одредбом, по
којој се самим протеком рока од 5 дана сматра да је захтев из пријаве
усвојен. Слично се може десити и са судским решењем о одређивању
привремене мере, ако је достављено регистру по истеку рока од 5 дана
од подношења пријаве за упис.
Претходно се односи на случај када је тужба за побијање поднета
пре регистрације побијане одлуке. Ако је извршена регистрација одлуке ко409
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ја је предмет побијања, суд може на предлог тужиоца донети решење да
се региструје забележба спора (члан 302. став 5. Закона о привредним друштвима). Закон о предузећима код тужбе за поништај одлука није предвиђао забележбу спора у судском регистру, а пропис о судском регистру предвиђао је да ће у случају тужбе за утврђење ништавости уписа по пријави
тужиоца регистарски суд извршити упис забележбе спора у судски регистар (члан 62. став 4. Закона о поступку за упис у судски регистар). Садашњи регистарски пропис (Закон о регистрацији привредних субјеката) садржи слично решење у случају тужбе за утврђење ништавости: по регистрационој пријави тужиоца, уз коју се доставља доказ о покретању поступка за утврђивање ништавости регистрације, регистратор ће без одлагања у регистар регистровати постојање спора (члан 69. став 4. Закон о
регистрацији привредних субјеката). Забележба спора из члана 302. став 5.
Закона о привредним друштвима је потпуно оправдана и логична, али је
њом, по први пут, оптерећен парнични суд, који би морао да доноси образложено решење, с правом на жалбу, при чему је предлог тужиоца законом
остављен суду на оцену ("може донети решење"). Једноставно и логично
решење било је да тужилац по побојној тужби, једнако као и тужилац по
тужби за утврђивање ништавости уписа, поступи по наведеној одредби
члана 69. Закон о регистрацији привредних субјеката, дакле, да поднесе регистрациону пријаву са доказом о покретању поступка побијања, након чега би регистратор без одлагања регистровао постојање спора о побијању
већ регистроване одлуке скупштине акционарског друштва.
Ипак, могуће је да све до окончања парнице суд и регистар не буду
ни у каквом непосредном односу, без обзира да ли је реч о регистрованој
или нерегистрованој побијаној одлуци. Али, у случају усвајања тужбеног
захтева, према одредби члана 306. став 13. Закона о привредним друштвима, ако је одлука скупштине акционара која је побијена била регистрована, суд по службеној дужности доставља регистру пресуду којом
је она оглашена ништавом, ради регистрације и објављивања. Пресуда се
региструје и објављује на исти начин као што је објављена и одлука која
је побијена. Према одредби става 14, ако се одлука скупштине акционара
која је побијена односила на промену оснивачког акта, регистру се уз пресуду подноси потпуни текст оснивачког акта са овереним потписом
овлашћеног лица, како треба да гласи, узимајући у обзир пресуду суда и
све дотадашње измене тог акта. Реч је, иначе, о решењима која су заступљена и у упоредном праву.
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Као резултат успешног побијања одлуке, Закон наводи пресуду
којом је одлука "оглашена ништавом", како би требало да гласи изрека пресуде. За оне, раније наведене одлуке које су по самом Закону ништаве, закон не предвиђа никакав поступак њиховог "оглашавања ништавим". У наведеним, идентичним случајевима статусних промена
из члана 398. и члана 418, Закон на једном месту говори о поступку за
побијање, а на другом о поступку за поништај (члан 418. став 3, иако
је у члану 418. став 2. реч о поступку побијања одлуке о подели). Код
поверилаца у наведеном случају из члана 395. реч је о тужби за побијање одлуке о спајању, а пресуди којом се поништава спајање уз припајање по тој тужби.
Између тужбе којом се тражи оглашавање или утврђивање ништавости одлуке и тужбе којом се тражи поништавање одлуке, нема
никакве суштинске разлике (чак ни у правима која ту разлику праве). Последице пресуде су у оба случаја исте, јер и поништавање делује ретроактивно, од доношења поништене одлуке. Стога суд неће погрешити ни
ако изрека пресуде гласи: "Поништава се одлука", а само због тога што
је тужбом тражен поништај одлуке тужба није неуредна, да би се тужиоцу налагало њено уређење тако да тужбени захтев гласи на "оглашавање ништавом одлуке". Одбијање тужбеног захтева, не зато што је
одлука законита, већ зато што је тражено поништење уместо оглашавања ништавом, било би очигледно апсурдно.
ПОБИЈАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Поред тужбе за побијање одлука, у правном систему и даље постоји тужба за утврђење ништавости уписа у регистар (ништавости регистрације), али у измењеном виду у односу на досадашње прописе. Према
тим прописима, који се на привредна друштва више не примењују (члан
62. Закона о поступку за упис у судски регистар) ако је упис у судски регистар извршен на основу лажне исправе, ако су у исправи на основу које је
извршен упис наведени неистинити подаци, ако је исправа издата у незаконито спроведеном поступку, ако је незаконито проведена радња о којој
се подаци уписују у судски регистар, или ако постоје други законом предвиђени разлози, тужбом за утврђење може се тражити да се утврди да
је упис ништав. Тужбу је могло поднети лице које има правни интерес да
се утврди ништавост уписа, у субјективном року од 30 дана од дана са411

Огледи
знања за разлоге ништавости, а у објективном року од 3 године од дана
извршеног уписа.
Пресуди по тужби за утврђење ништавости уписа, односно самом упису, претходило је, без изузетка, испитивање формалних и материјалних услова за упис од стране регистарског суда, које је у неким
случајевима знатно прелазило границе ванпарничног поступка уписа,
уз детаљно утврђивање чињеничног стања, често уз учешће свих заинтересованих странака - учесника. У неким случајевима, парничном поступку односно пресуди је претходио и жалбени ванпарнични поступак против решења о упису у судски регистар, у коме су услови за упис
поново преиспитивани. Стога је, коначно, могућност усвајања тужбеног захтева по тужби за утврђење ништавости уписа била сведена на
релативно малу меру.
Садашња концепција регистрације по Закону о регистрацији привредних субјеката је потпуно другачија. Проверавајући испуњеност
услова за регистрацију, регистратор не испитује тачност података и
веродостојност докумената достављених уз регистрациону пријаву
(члан 22. став 2. Закона о регистрацији). По првобитном тексту Закона, решење којим се захтев за регистрацију усваја доноси се у управном
поступку, коначно је (нема жалбе), а против њега се не може водити
ни управни спор (члан 25. Закона о регистрацији). Изменама Закона
("Службени гласник РС", бр. 61/05) ове одредбе су измењене, али на начин коме је тешко утврдити смисао: против решења којим се захтев из
регистарационе пријаве усваја, Закон даје право на жалбу министарству надлежном за послове привреде, али само једном лицу: подносиоцу
регистрационе пријаве, дакле, лицу у чију корист је решење донето
(члан 27. садашњег текста Закона). Овакво законско решење је потпуно
супротно основном правном принципу да странка која је успела у поступку нема правни интерес за жалбу, као и конкретној одредби из Закона о поступку за упис у судски регистар, да право на жалбу нема предлагач чији захтев је усвојен, већ само онај чији је захтев одбијен, или
пријава одбачена (члан 52. став 1. Закона о поступку за упис у судски регистар). Према одредби члана 28. садашњег текста Закона о регистрацији, против другостепеног решења министра може се покренути
управни спор. У суштини, као и о основном тексту Закона, тужба за
утврђење ништавости из члана 69. Закона о регистрацији привредних
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субјеката је прво и једино правно средство трећих лица против уписа у
регистар.
Према одредбама члана 69. став 1. Закон о регистрацији привредних субјеката, тужбом за утврђење може се тражити да се утврди
да је регистрација података о привредном субјекту, укључујући и регистрацију његовог оснивања, ништава ако:
1. су у регистрационој пријави наведени неистинити подаци;
2. је регистрација извршена на основу лажног документа, документа издатог у незаконито спроведеном поступку или документа са
неистинитим подацима;
3. постоје други законом предвиђени разлози.
Ови разлози ништавости се унеколико разликују од оних из члана
62. Закона о поступку за упис у судски регистар. Исти су разлози који се
односе на исправу, сада документ (одлуку органа привредног друштва),
додат је разлог неистинитих података у пријави, а нема више разлога
"незаконито спроведена радња о којој се подаци уписују у регистар".
Значајна је промена код "других законом предвиђених разлога", јер су ти
разлози сада садржани у Закону о привредним друштвима (члан 11) као
таксативно набројани. Према одредби члана 11. став 2. Закона о привредним друштвима, регистрација оснивања и регистрација других података привредног друштва ништава је ако оснивачки акт није састављен у прописаној форми; ако је делатност друштва незаконита или
супротна јавном интересу; ако оснивачки акт не садржи податке о пословном имену друштва, вредности и врсти улога сваког оснивача или
износа основног капитала који је прописан овим законом или о делатности друштва; ако минимални износ улога није уплаћен у складу са овим
законом; ако не постоји правна и пословна способност свих оснивача;
ако је број оснивача мањи од броја утврђеног овим законом.
Закон о привредним друштвима садржи и процесну одредбу, којој
ту није место, већ би требала бити у оквиру члана 69. Закона о регистрацији привредних субјеката, јер се не односи само на набројане случајеве ништавости из Закона о привредним друштвима, већ на све разлоге ништавости регистрације, што произилази додатно из става 1.
истог члана 11, по коме је регистрација оснивања привредног друштва
ништава у случајевима прописаним овим законом и законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката. Према овој одредби члана
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11. став 3. Закона о привредним друштвима, ако је основ ништавости
регистрације привредног друштва отклоњив, надлежни суд после покретања поступка одређује рок од најдуже 90 дана за отклањање недостатака и за то време застаје са поступком. Када је реч о отклоњивом основу ништавости, ствар је оцене самог суда, и доказивања од
стране туженог друштва. Ова одредба у основи одговара раније наведеној одредби члана 306. став 8. Закона о привредним друштвима по
којој суд може да одреди примерени рок за усклађивање побијане одлуке скупштине акционара са законом, оснивачким актом или статутом, што је додатни разлог да се одредба члана 11. став 3. примењује
на све случајеве тужби за ништавост регистрације.
За разлику од тужбе за побијање одлука, тужилац за утврђење ништавости регистрације може бити свако лице које има правни интерес
да се утврди ништавост регистрације, а тужба се подноси у истим роковима као по претходном пропису - 30 дана од дана када је подносилац
тужбе сазнао за разлоге ништавости, у оквиру објективног рока од три
године од дана извршене регистрације. По регистрационој пријави тужиоца уз коју се доставља доказ о покретању поступка за утврђивање ништавости регистрације, регистратор ће без одлагања у регистар регистровати постојање спора за утврђење ништавости. Кад је пресудом
утврђена ништавост регистрације суд је дужан да у року од 15 дана од
дана правноснажности достави пресуду Агенцији за регистрацију, на
основу које ће регистратор брисати ништаву регистрацију из регистра.
Ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације
оснивања, регистратор у регистар региструје ништавост регистрације
оснивања и о томе без одлагања обавештава привредно друштво и орган
надлежан за покретање поступка ликвидације, односно поступка стечаја (члан 69. став 2. - став 6. Закон о регистрацији привредних субјеката).
Надлежни суд за поступање по овој тужби је трговински суд,
као и раније стварно надлежан за ове спорове. У погледу месне надлежности нису искључени сукоби о месној надлежности, јер поред наведене одредбе члана 46. Закона о привредним друштвима (суд по седишту друштва), нови Закон о парничном поступку има и нова правила
о месној надлежности, чини се непотребна, а очигледно непотребно и
грешком поновљена. Према одредби члана 480. став 2. Закона о парничном поступку, за статусне спорове који настану поводом уписа у
регистар, односно брисања из регистра, поред опште месно надле414
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жног, месно је надлежан и суд према месту уписа у регистар. Према
одредби члана 480. став 3. Закона о парничном поступку, за спорове
који проистичу из уписа у регистар, односно брисања у регистар месно
је надлежан суд према месту уписа у регистар.
Законски разлози ништавости регистрације из члана 69. Закона
о регистрацији који се односе на лажни документ, документ издат у
незаконито спроведеном поступку или документ са неистинитим подацима, најчешће ће значити лажну одлуку привредног друштва, одлуку издату у незаконито спроведеном поступку или одлуку са неистинитим подацима. У том случају, тужиоци овлашћени за побијање одлуке из члана 302. Закона о привредним друштвима могу поднети било
тужбу за побијање одлуке, било тужбу за ништавост регистрације, а
сва друга лица која имају правни интерес, укључујући и акционаре који
немају право побијања одлуке, могу поднети тужбу за ништавост регистрације. То отвара нова, сложена и посебна питања односа ове две
тужбе.
ЗАКЉУЧАК
Основно обележје нашег новог система судске заштите од незаконитих одлука скупштине акционарског друштва и друштва са ограниченом одговорношћу јесте њихова применљивост, што га битно разликује од претходних решења. Спорна питања, посебно судског поступка,
од којих је на нека указано у овом тексту, могу бити решена правилном
и уједначеном судском праксом трговинских судова. Битна препрека за
такво поступање трговинских судова јесте, сада већ очигледно свесно,
избегавање законодавца да системски уреди правну заштиту у актуелном процесу транзиције - приватизације. У сваком случају, од једнаког
значаја као законитост одлучивања јесте брзина поступања и одлучивања судова, јер је природа ове материје таква да закаснела судска интервенција може привредном друштву да нанесе више штете него незаконита одлука органа друштва.
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Мира Милићевић,
судија Вишег трговинског суда

ИНДИВИДУАЛНА И ДЕРИВАТИВНА ТУЖБА
ПО ЗАКОНУ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
КРОЗ СУДСКИ ПОСТУПАК
Овај рад има за циљ да у односу на Закон о привредним друштвима у целини, скрене пажњу и укаже на садржину одредаба којима је
прописана могућност подношења индивидуалне, и дериватине тужбе
у циљу обезбеђења заштите мањинских акционара као изразито актуелног проблема у земљама у транзицији. Рад се не бави поређењем одредаба Закона о привредним друштвима са одредбама ранијег Закона о
предузећима у односу на иста правна питања, а нарочито оценом или
критиком датих решења.
Закон о привредним друштвима дефинише привредно друштво,
као правно лице које оснивају оснивачким актом правна и / или физичка лица ради обављања делатности у циљу стицања добити (члан 2.
Закон о привредним друштвима). Привредна друштва оснивају се у
правној форми као: ортачко друштво, командитно друштво, друштво
са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво уз могућност
оснивања и других форми. За разлику од Закона о предузећима, овај закон посебно не наглашава поделу између друштава лица и друштава
капитала. Према овој подели за друштва лица (ортачка и командитна) битна су персонална својства, а управљање друштвом поверено је
члановима. Друштва капитала (доо и ад), не дају примат персоналним
карактеристикама. Управљање у друштвима капитала врши се преко
изабраних органа, сразмерно уложеном капиталу. Већи улог у капиталу омогућује већи број гласова у скупштини и именовање већег броја
чланова органа управљања. На овај начин се сопствена воља и интерес
претвара у вољу друштва, која често може бити супротна интересима мањинских акционара и довести их у знатној мери у подређен поло416
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жај, што је у супротности са начелом једнакости акционара. То намеће потребу успостављања равнотеже интереса у акционарском друштву, кроз спречавање злоупотребе већинског принципа уз одговарајућу заштиту мањинских акционара. На тај начин се постиже афирмација принципа већине, али и спречавања злоупотребе већине у циљу заштите мањине. Заштита мањинских акционара обезбеђује се прописаним правима на предузимање одређених радњи ради заштите сопствених интереса, односно могућношћу блокаде у поступку одлучивања, чиме се онемогућава доношење одлука штетних за друштво или
мањинске акционаре. Тако Закон, уз одређена ограничења, даје право
мањинским акционарима да сазову ванредну скупштину, да допуне
дневни ред за највише два питања, да траже од скупштине да именује
стручног повереника ради прегледа финансијских извештаја и слично.
Посебан значај за обезбеђење заштите права мањинских акционара, имају одредбе Закона о привредним друштвима којима је прописана могућност подношења индивидуалне и деривативне тужбе.
Суд о поднетој тужби по правилу одлучује пресудом која у свом
уводном делу, поред осталих прописаних података, садржи и податке: ко је подносилац тужбе, против кога је тужба поднета, ради чега
тј. правни основ и остале. Полазећи од редоследа наведених података
у уводу судске одлуке, у овом раду се указује на одредбе Закона о привредним друштвима које дају одговор на та питања.
КО ЈЕ ТУЖИЛАЦ У ОВОМ СПОРУ
Индивидуална тужба - Активна легитимација за подношење индивидуалне тужбе прописана је чланом 40. Закона о привредним друштвима. Тужбу могу поднети ортак, члан или акционар привредног
друштва. Они тужбу подижу у своје име и за свој рачун.
Право на подношење тужбе није условљено одређеним процентом основног капитала, нити правном формом привредног друштва.
Тужбу може поднети једно или више лица заједно. Овом тужбом се
штити интерес једног или више чланова друштва као тужилаца. Супротно индивидуалној, колективном тужбом се штити интерес не
само чланова друштва као тужилаца, већ и свих чланова, акционара
који се налазе у истом или сличном правном положају.
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Деривативна тужба - Активна легитимација за подношење ове тужбе, прописана је чланом 41. ст. 1. Закона о привредним друштвима. Тужбу могу поднети: командитор командитног друштва, члан друштва са
ограниченом одговорношћу и акционар ад. Они тужбу подносе у своје име
а за рачун друштва. Одредбе о деривативној тужби не примењује се на ортачко друштво, осим ако оснивачким актом или уговором ортака није
другачије одређено. Подношење ове тужбе условљено је својством командитора, члана или акционара у време подношења тужбе тј., ако то својство стекну на основу прибављеног удела или акција од лица које је то
својство имало у време подношења тужбе. Други услов је прописани проценат основног капитала од најмање 5% за командитора, члана или акционара, односно исти проценат као збир удела више лица. Испуњеност
овог услова је неопходна све до закључења главне расправе. Трећи услов је
да су се командитор, члан или акционар писмено обратили друштву са
захтевом да само друштво поднесе тужбу. Тек уколико друштво одбије
овај захтев, или не донесе одлуку у року од 30 дана, а испуњена су и претходна два услова, лица из члана 41. ст. 1. Закона о привредним друштвима могу поднети тужбу. Уз тужбу морају приложити доказ да су се
претходно обратили друштву са захтевом да оно поднесе тужбу.
Примарни тужилац по тужби на накнаду штете причињене
друштву је само друштво коме је причињена штета. Ако оно подигне
тужбу онда је оно тужилац у своје име и за свој рачун. У одсуству одлуке органа друштва о покретању поступка за накнаду штете, тужбу
могу подићи лица из члана 41. Закона. Ова лица подносе тужбу у своје
име и само она могу располагати постављеним захтевом. На тај начин је искључена могућност друштва, које само није имало вољу да
поднесе тужбу, да спречи одлучивање суда по поднетој тужби.
Циљ деривативне тужбе јесте накнада штете самом друштву
због чега се као тужилац појављује лице из члана 41. Закона само када
заштиту сопственог права није затражило само друштво. Прописани
услови за подношење деривативне тужбе су у функцији спречавања
истовременог подношења тужбе за исту штету против истих лица у
два судска поступка по тужби различитих тужилаца - друштва и
члана, односно акционара. У супротном подношење истовремених тужби могло би имати за резултат да се истом друштву из истог
штетног догађаја призна штета у различитим износима, односно по
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тужби друштва у једном износу, а по тужби члана - акционара у другом износу.
Закон прописује могућности истовременог подношења индивидуалне и деривативне тужбе. То значи да ако је поступањем лица из
члана 31. ст. 1. Закона настала штета за друштво и за члана друштва, члан друштва може ради накнаде сопствене штете поднети
индивидуалну тужбу, а ради накнаде штете причињене друштву, уз
ограничење из члана 41. Закона, поднети деривативну тужбу. Ова два
поступка су самостална и досуђени износи штете ће се несумњиво
разликовати.
Закон о привредним друштвима, за разлику од Закона о предузећима, искључује вишеструку деривацију, тј. могућност подношења
ових тужби у повезаним друштвима.
Напред побројани услови су процесне претпоставке за подношење тужбе.
Право на подизање индивидуалне и деривативне тужбе је законом прописано и оно се не може ни ограничити ни искључити.
ПРОТИВ КОГА СЕ ТУЖБА ПОДНОСИ
Индивидуална тужба - У одељку 8 под насловом: "Индивидуална
и деривативна тужба", Закон прописује могућност подношења ове
тужбе искључиво против лица побројаних у члану 31. ст. 1. овог Закона под условом да су проузроковала штету тужиоцу повредом дужности утврђених законом. Ова одредба разликује се од члана 77. ст. 2. Закона о предузећима, којом је изричито прописано, да се индивидуална
тужба може поднети и против друштва и против чланова управе који су одлуку донели грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
Члан 40. Закона о привредним друштвима није искључио могућност подношења индивидуалне тужбе против друштва у случајевима
када је члан друштва претрпео штету или је повређено неко његово
право, незаконитим одлукама или поступањем органа друштва. У судској пракси су најчешће тужбе због ускраћивања права на упис нове серије акција, по правилу због пропуста у обавештавању, као и незаконитости у остваривању права на наплату дивиденде.
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Чланом 40. Закона је у први план стављена лична одговорност
чланова органа друштва и других лица из члана 31. ст. 1. према члану
друштву тј. акционару ад као тужиоцу, управо у функцији наглашавања личне одговорности чланова органа привредног друштва због пропуста у обављању поверене дужности.
Ортак, члан или акционар привредног друштва је слободан у
опредељењу да ли ће поднети тужбу само против лица из члана 31.
ст. 1. Закона, само против друштва, или ће тужбу поднети и против
друштва и против лица из члана 31. ст. 1. Закона као солидарних дужника.
Деривативна тужба - И деривативна тужба, подноси се против
било ког лица из члана 31. ст. 1. Закона које је причинило штету друштву, вршећи своје дужности супротно одредбама Закона. Дакле, и у
случају индивидуалне тужбе и у случају деривативне тужбе, Закон
прописује да се судски поступак покреће против лица из члана 31. ст.
1. овог Закона. Зато се поставља питање ко су та лица?
Кратак одговор би био, да су то лица која имају законом прописане
дужности. Закон прописује да су то: "ортаци ортачког друштва и комплементари командитног друштва; лица која се у складу са овим законом сматрају контролним члановима друштва са ограниченом одговорношћу или контролним акционарима акционарског друштва; заступници друштва; чланови управног одбора, чланови извршног одбора, чланови
надзорног одбора, чланови одбора ревизира и интерни ревизор друштва са
ограниченом одговорношћу и акционарског друштва; лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима привредног друштва; ликвидациони управник привредног друштва". Сва побројана лица су дужна, да
све своје делатности ускладе првенствено са интересима привредног друштва, а што произилази из члана 31. ст. 2. Закона. То значи да ова лица
послове из своје надлежности морају да обављају сагласно Закону, са пажњом доброг привредника у уверењу да раде у интересу друштва, да своје
одлуке заснивају на мишљењима лица за која су оценила, односно верују да
су за одговарајућу област стручна и да су пре свега савесна. Уколико је и
поред оваквог поступања настала штета за друштво, лица из члана 31.
ст. 1. Закона не одговарају за ту штету.
Тако нпр. члан 328. ст. 2. Закона прописује одговорност чланова
управног и извршног одбора за штету коју су причинили друштву повредом својих дужности, ако су повредом Закона: вратили улог акционару;
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платили камате или дивиденде; проузроковали да друштво уписује, даје у
залогу, стиче и поништава сопствене акције или повлачи и поништава
акције; одобрили зајам или кредит; извршили плаћање у време ликвидације друштва, проузроковали да друштво после одлуке о престанку води
послове, осим послова који су нужни за ликвидацију или стечај друштва
и повредили дужности према друштву наведене у члану 32. до 34. и члан
36. и 38. овог закона.
Посебним чланом (33), прописана је дужност лојалности. Ова
дужност долази нарочито до изражаја и у ситуацији истовременог
постојања личног интереса и интереса друштва у чијем органу делује
то лице. У ситуацији, сукоба личних интереса и интереса друштва,
лице из члана 31. ст. 1. Закона има дужност да поступа у интересу
друштва. То значи да: не користи имовину привредног друштва у личном интересу; не користи повлашћене информације у привредном друштву за лично богаћење; не злоупотребљава позицију у друштву за
лично богаћење и не користи пословне могућности привредног друштва за своје личне потребе.
Закон је тачно побројао случајеве у којима постоји лични интерес (члан 34. ст. 1. Закона). Тај интерес постоји ако је лице из члана
31. ст. 1. Закона у уговорном односу са привредним друштвом, у финансијском односу са лицем из правног посла или радње које закључује
уговор са привредним друштвом или које има финансијске интересе у
том послу или радњи, због чега се може очекивати да утичу на његово
приступање супротно интересу привредног друштва, или је под контролним утицајем стране из правног посла или радње, или лица које
има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се може
основано очекивати да утичу на његово поступање супротно интересима привредног друштва.
Ове одредбе Закона не односи се само на лица из члана 31. ст. 1.
Закона, већ и на његовог брачног друга, родитеља, брата или сестре
тог брачног друга; његово дете, родитеља, брата, сестре, унука или
брачног друга било кога од ових лица; крвног сродника у правој линији и
у побочној линији до другог степена сродства, усвојиоца и усвојеника,
сродника по тазбини закључно са првим степеном и друга лица која са
тим лицима живе у заједничком домаћинству. Ова лица и лице из члана 31. ст. 1. Закона, сматрају се повезаним лицима.
421

Огледи
Принцип лојалности према привредном друштву није повређен
уколико је правни посао закључен са привредним друштвом на основу
одобрења датог под условима из члана 35. Закона. Одобрење има наведени значај само уколико је дато на основу сазнања о свим релевантним чињеницама у вези са личним интересом означеног лица. У супротном се сматра да одобрење није није дато, па је закључени правни
посао ништав (члан 35. ст. 5. Закона). Ова одредба је сагласна одредби
члана 103. Закона о облигационим односима, јер би закључени посао
био супротан изричитим забранама које произилазе из овог Закона.
Повреда дужности лојалности ствара обавезу накнаде штете
друштву осим, ако се докаже да се ради о поступању у интересу друштва.
Законом је прописана и дужност чувања пословне тајне и дефинисан појам пословне тајне "као сазнање о информацији која је као
таква означена оснивачким актом, актом или уговором ортака, уговором чланова друштва, односно оснивачким актом или статутом акционарског друштва, и за коју је очигледно да би проузроковала штету
привредном друштву ако дође у посед трећег лица (члан 38)". За лица
која имају дужност чувања пословне тајне, настаје обавеза накнаде
штете привредном друштву уколико су поступила супротно одредбама Закона што је имало за последицу настанак штете за друштво.
Овде посебно треба указати на одредбу којом је прописана обавеза привредног друштва да пружи заштиту лицу, које поступајући савесно, указује надлежном органу на постојање корупције (члан 38. ст.
4. Закона).
За лица из члана 31. ст. 1. Закона су поред прописаних дужности, прописане и изричите забране. Закон овим лицима забрањује ангажовање, стицање истог својства тј. статуса у друштвима конкурентске делатности, кроз институт забране конкуренције. Ова забрана може бити прописана и за одређени период по престанку ангажовања, односно одређених својстава у основном привредном друштву,
али не дуже од две године. И овде је законом прописан изузетак од забране конкуренције, а он важи само за лица која су добила одобрење за
такво ангажовање под истим условима и на исти начин као и за одобрење правног посла из сукоба интереса. Изузетак постоји и у случају
када је само привредно друштво одредило послове, начин и место обављања, који не представљају забрану конкуренције.
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Закон у члану 37. прописује могућност подношења посебне тужбе
због повреде сукоба интереса и забране конкуренције. Овим чланом прописано је право привредног друштва да поред накнаде штете захтева: да се
послови које изврши то лице за свој рачун признају као послови извршени
за рачун привредног друштва; да лице из члана 31. ст. 1. Закона преда
привредном друштву сваки новчани износ који је остварен за рачун тог
лица и да се на привредно друштво пренесу сва потраживања из посла извршеног за рачун тог лица. Ову тужбу поред друштва може поднети и
ортак, члан или акционар који има или заступа најмање 5% основног капитала друштва, у року од 60 дана од дана сазнања за учињену повреду,
односно три године од дана учињене повреде. И ова тужба сматра се деривативном тужбом јер као и тужба из члана 41. Закона даје право члану друштва да у своје име за рачун друштва поднесе тужбу али се као
процесна претпоставка за подношење не тражи испуњење свих услова из
члана 41. ст. 2. Закона.
КОЈИ СУД ЈЕ СТВАРНО И МЕСНО НАДЛЕЖАН
ЗА ПОСТУПАЊЕ
Закон прописује стварну и месну надлежност суда за решавање
спорова проистеклих из његове примене. Члан 46. ст. 1. гласи: "трговински суд седишта привредног друштва надлежан је за решавање спорова
који произилазе из овог закона, осим ако овим законом није друкчије одређено".
Прописан је и поступак по коме се решавају спорни односи на тај
начин што је тачно прецизирано у којим случајевима суд поступа по
правилима ванпарничног поступка, што подразумева да се у осталим
поступцима примењују одредбе парничног поступка.
Закон се није ограничио на прописивање стварне, месне надлежности и поступка по коме ће се одређени односи између чланова и
друштва разрешити, већ је прописао и рокове за одлучивање првостепеног и другостепеног суда у поступцима који се спроводе по правилима ванпарничног поступка. Тај рок за првостепени суд је у великом
броју случајева три дана или 48 сати, односно најкасније 60 дана од
пријема захтева. Рок за поступање другостепеног суда је 30 дана од
пријема списа.
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Прописани рок је несумњиво у интересу странака, али и самог суда
да се спорни однос што пре разреши и добије епитет ажурног. Пракса ће
показати да ли су у овом моменту судови, полазећи од техничке опремљености, броја предмета по којима поступају и кадровске структуре, у
могућности да у свим случајевима испоштују Законом прописани рок. Зато треба бити обазрив код оцене, да ли се непоступање у строго одређеном року у свим случајевима, може дефинисати као несавесно поступање
судије.
Одредбе Закона о привредним друштвима о надлежности трговинског суда, сагласне су са одредбама Закона о уређењу судова ("Службени
гласник РС" бр. 63/2001, 42/2002, 27/2003 и 29/2004). Чланом 24. ст. 1. тач.
3. прописано је да у споровима који произилазе из примене Закона о предузећима или примене других прописа о организацији и статусу привредних
субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији суди
трговински суд. Примена члана 24. овог закона одложена је до 1.1.2007.
године, јер је чланом 85. Закона прописано је да овај закон ступа на снагу
1.1.2002. године, изузев одредаба из члана 21. до 28. који ступају на снагу
1.1.2007. године. Произилази да се за утврђивање надлежности и даље
примењују одредбе Закона о судовима ("Службени гласник РС" бр. 46/91,
60/91, 18/92 и 71/92), који у члану 15. прописује надлежност трговинских
судова. Овим законом није изричито прописана надлежност трговинских судова за поступање у споровима који произилазе из примене Закона
о предузећима. Имајући у виду природу спорног односа, као и субјекте између којих се води поступак, судска пракса је ширим тумачењем члана
15. Закона о судовима и пре доношења Закона о привредним друштвима,
заузела правни став да су за поступање у овим предметима надлежни
трговински судови.
РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ТУЖБА
Члан 40. и 41. Закона изричито не прописује у ком року се подноси индивидуална, односно деривативна тужба осим у члану 37. Закона
којим је прописан рок за подношење ове тужбе од 60 дана рачунајући
од момента сазнања за учињену повреду, односно три године од учињене повреде. У осталим случајевима време подношења тужбе није ограничено, али ће тужилац успети са својим захтевом уколико је тужбу
поднео у року одређеном за застарелост потраживања. Изузетак је
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уколико је тужба поднета и након истека овог рока, ако супротна
страна није истакла приговор застарелости потраживања.
Застарелост потраживања прописана је чланом 47. Закона. По
овој одредби потраживања ортака, чланова и акционара проистекла из
уговорних односа и по основу накнаде штете према привредном друштву
док то својство имају; потраживање поверилаца према ортацима, члановима и акционарима, као и потраживање привредног друштва према
ортацима, члановима и акционарима, као и члановима органа друштва
заступнику и ликвидационом управнику, застаревају у року од 180 дана од
сазнања за разлог подношења тужбе, а најкасније у року од три године од
дана доспелости.
Рокови за застарелост потраживања из Закона о привредним
друштвима су краћи од рокова прописаних одредбама Закона о облигационим односима. Чланом 376. Закона о облигационим односима прописано је да потраживање накнаде проузроковане штете застарева за
три године од када је оштећеник дознао за штету и за лице које је
штету учинило, а у сваком случају за пет година од кад је штета настала. Рок застарелости за накнаду штете проузроковане кривичним
делом прописан је посебном одредбом (члан 377. ЗОО).
Како је Закон одредио рокове застарелости за тачно одређене
правне ситуације, у свим осталим случајевима примењују се опште одредбе Закона о облигационим односима о застарелости потраживања.
ОСНОВ СПОРА
Индивидуална и деривативна тужба су правно средство за
остваривање права на накнаду штете причињене поступањем лица из
члана 31. ст. 1. Закона супротно изричито прописаним дужностима.
Садржина тих дужности је у овом раду већ детаљно описана, па се у
овом делу само поново набрајају прописане дужности: дужност пажње и правило пословне процене (члан 32); дужност лојалности (члан
33); дужност чувања пословне тајне (члан 38) и забрана конкуренције
(члан 36).
Поступање супротно прописаним дужностима, које има за последицу настанак штете, за друштво, ортака, члана или акционара
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привредног друштва је основ за одговорност лица из члана 31. ст. 1.
Закона.
Напред наведене одредбе не искључују примену одредаба Закона о
облигационим односима о одговорности друштва за штету коју проузрокује његов орган у вези са вршењем својих функција (члан 172 ЗОО). Како су
лица из члана 31. ст. 1. између осталог, и чланови органа друштва то постоји њихова солидарна одговорност са друштвом. Ова лица за накнаду
штете одговарају на основу утврђене кривице, док привредно друштво одговара по основу одговорности за другог. Због тога привредно друштво у
условима утврђене кривице одређеног лица има право да се од њега регресира. Право регреса не иде у супротном смеру према друштву, па лице чија је
кривица утврђена, по извршеној исплати накнаде штете, не може да се
регресира од друштва.
Основни принцип одговорности за накнаду штете гласи: "ко
другом проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже
да је штета настала без његове кривице (члан 154. ЗОО)". Кривица постоји уколико је штета настала као последица намере или непажње.
Из одредаба Закона о привредним друштвима јасно произилази када је
кривица искључена. Поступање лица из члана 31. ст. 1. ЗОПД са пажњом доброг привредника у уверењу да се поступа у интересу привредног друштва искључује намеру и непажњу као основ одговорности за
причињену штету, а самим тим и њихову одговорност за штету насталу на основу таквог поступања.
ОДЛУЧИВАЊЕ СУДА ПО ПОДНЕТОЈ ТУЖБИ
По пријему тужбе првостепени суд ће пре свега испитати да ли
је тужба поднета у роковима прописаним Законом о привредним друштвима и да ли су испуњени сви потребни процесни услови за подношење тужбе. Тако ће за деривативну тужбу првостепени суд пре свега утврдити да ли лице које подноси тужбу има својство командитора, члана или акционара у време подношења тужбе, да ли поседује уделе или акције које представљају најмање 5% основног капитала друштва, те да ли је пре подношења тужбе поднет захтев привредном
друштву да само поднесе тужбу и да ли је тај захтев одбијен, односно
да ли по том захтеву није поступљено у року од 30 дана од дана подношења. Како се ради о процесним претпоставкама за покретање по426
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ступка, у одсуству испуњености ових услова, суд ће тужбу одбацити
као неблаговремену или недозвољену.
О накнади штете одлучује се по одредбама парничног поступка.
По окончању доказног поступка, на основу утврђене чињенице о постојању штете коју је претрпео тужилац и њеној висини с једне
стране и на основу утврђене чињенице о степену повреда дужности и
одговорности које из Закона произилазе за туженог, првостепени суд
ће одлучити о тужбеном захтеву. Поступак по овим тужбама окончава се доношењем пресуде или судског поравнања. Законом је искључена могућност вансудског решавања спора по деривативној тужби.
У поступку по индивидуалној тужби пресудом се обавезује друштво, односно лица из члана 31. ст. 1. Закона да утврђену штету исплате тужиоцу.
Пресудом у поступку по деривативној тужби обавезују се лица из
члана 31. ст. 1. Закона да утврђену висину штете исплате друштву.
Тужилац има право само на накнаду трошкова поступка у целости
или сразмерно успеху у спору који наплаћују од друштва. Уколико је
тужбени захтев одбијен у целости, тужилац по овој тужби нема
право на накнаду трошкова насталих покретањем овог поступка.
Примена Закона о привредним друштвима у релативно кратком временском периоду (од 1.12.2004. године), не даје довољно основа за аргументовано изношење конкретних проблема у примени. Сваки закон па и овај
представља конкретизовану вољу законодавца. Из досада уочених нејасноћа и недоречености у овом закону, произилази закључак да су судови пред
тешким и одговорним задатком да кроз своју праксу у духу и границама воље законодавца, уз поштовање принципа савесности и правичности, пруже заштиту привредним друштвима, ортацима, члановима и акционарима акционарског друштва у остваривању права и дужности прописаних
овим Законом.
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Владимир Козар,
судија Трговинског суда у Београду

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ ПО ЗАКОНУ
О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
УВОД
Закон о привредним друштвима 1 предвиђа низ случајева када суд
надлежни трговински суд приликом решавања спорова одлучује у ванпарничном поступку.
У закону постоји 18 ситуација у којима надлежни суд, одлучујући
у ванпарничном поступку, доноси одговарајућу одлуку - одређује вредност неновчаног улога, издаје налог органима друштва за поступање
на одређени начин (ради остваривања права информисања и увида), одређује привременог заступника који ће сазвати ванредну седницу скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу и одредити њен
дневни ред, продужава рок за одржавање оснивачке скупштине отвореног акционарског друштва, и сл... У суштини, Закон о привредним
друштвима садржи посебна правила на основу којих би се могло издвојити чак 18 посебних ванпарничних поступака.
Закон о предузећима2 није изричито прописивао да у одређеним случајевима
надлежни суд одлучује у ванпарничном поступку, али је то посредно произлазило из појединих одредаба овог закона - нпр. из члана 81. (испитивање
биланса и одлука) или из члана 86 (обавештавање чланова и акционара).
У раду су приказане законске одредбе, мишљења правне теорије,
као и ставови актуелне судске праксе који се односе на поступак у ванпарничним стварима по Закону о привредним друштвима.

1

Објављен у ''Службеном гласнику РС'', број 125/2004, а ступио на снагу 30. новембра 2004. године
2
''Службени лист СРЈ'', бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02
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1. Стварна и месна надлежност за решавање спорова који произлазе из
Закона о привредним друштвима
У члану 46. Закона о привредним друштвима по насловом “Решавање спорова” прописана су посебна правила поступања у споровима који произлазе из овог закона.
Пре свега у ставу 1. одређена је стварна и месна надлежност суда,
тако што је прописано да је трговински суд седишта привредног друштва надлежан за решавање спорова који произлазе из овог закона, осим
ако овим законом није друкчије одређено. Дакле, стварно је надлежан трговински суд, а месно је надлежан онај трговински суд на чијем подручју
се налази седиште привредног друштва, осим ако овим законом није друкчије одређено.
Изложено правило о стварној и месној надлежности трговинског суда за решавање спорова који произлазе из Закона о привредним
друштвима важи како у парничном поступку, тако и у ванпарничном
поступку и представља одступање (lex specijalis) од општих правила о
стварној надлежности из Закона о судовима 3 која се примењују до 1.
јануара 2007. године, када ступају на снагу одредбе о стварној надлежности из Закона о уређењу судова. 4 Јер, у члану 84. Закона о уређењу
судова прописано је да Закон о судовима престаје да важи 1. јануара
2002. године, изузев одредаба од члана 14. до члана 20, које престају да
важе 1. јануара 2007. године, док је у члану 85. Закона о уређењу судова
прописано да овај закон на снагу ступа 1. јануара 2002. године, изузев
одредаба од члана 21. до члана 28, које на снагу ступају 1. јануара 2007.
године.
Такође и наведена специјална одредба о месној надлежности према
седишту привредног друштва представља одступање од општих правила
о месној надлежности из Закона о парничном поступку.5 Сматрамо да
из стилизације одредбе члана 46. став 1. Закона о привредним друштвима произилази да је реч о искључивој месној надлежности, а не о изберивој
месној надлежности, тако да се странке не би пуноважно могле споразу-

3

''Службени гласник Републике Србије'', бр.46/91, 60/91, 18/92 и 72/92
''Службени гласник РС'', бр. 63/2001, 42/2002, 27/2003, 103/2003, 29/2004
5
''Службени гласник РС'', број 125/2004
4
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мети о месној надлежности другог суда у смислу члана 64. Закона о парничном поступку.
Наведена одредба о месној надлежности према седишту привредног друштва, по нашем мишљењу, представља одступање и од општих
правила о месној надлежности из члана 13. Закона о ванпарничном поступку 6 у коме је прописано да је у статусним стварима месно надлежан суд на чијем подручју има пребивалиште лице у чијем интересу се
поступак води, а ако нема пребивалиште, суд на чијем подручју то лице
има боравиште, ако овим или другим законом није друкчије одређено
(став 1); да је у другим ванпарничним стварима месно надлежан је суд
на чијем подручју предлагач има пребивалиште или боравиште, односно
седиште, ако овим или другим законом није друкчије одређено (став 2),
односно да кад се ванпарнична ствар односи на непокретности, искључиво је надлежан суд на чијем подручју се налази непокретност, а ако се непокретност налази на подручју више судова надлежан је сваки од тих
судова (став 3).
Имајући у виду опште правило из члана 15. Закона о ванпарничном поступку према коме учесници могу споразумом мењати месну
надлежност суда само кад је то за поједине ванпарничне ствари овим
или другим законом дозвољено, које дакле не дозвољава споразум о месној надлежности, осим када је то законом изричито дозвољено, као и
стилизацију посебног правила о месној надлежности из члана 46. став
1. Закона о привредним друштвима, сматрамо да и у ванпарничним
поступцима предвиђеним овим законом, постоји искључива месна надлежност трговинског суда на чијем подручју се налази седиште привредног друштва.
2. Решавање спорова који произлазе из Закона о привредним
друштвима у ванпарничном поступку
У члану 46. став 2. Закона о привредним друштвима прописано
је да у случајевима утврђеним овим законом или ако то произлази из
овог закона надлежни суд одлучује у ванпарничном поступку.
Закон о привредним друштвима изричито утврђује 18 случајева у
којима надлежни суд одлучује у ванпарничном поступку. Дакле, наведе6

''Службени гласник СРС'', бр. 25/82, 48/88, ''Службени гласник РС'', бр.46/95, 18/2005
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ни закон садржи посебна правила на основу којих би се могло издвојити чак 18 посебних ванпарничних поступака
Закон о привредним друштвима прописује посебна правила која се
примењују у ванпарничним поступцима. Тим правилима одређени су
рокови у којима суд мора да донесе одлуку: У случајевима када надлежни суд одлучује у ванпарничном поступку, поступак је хитан и суд
првог степена је дужан да донесе одлуку најкасније у року од 60 дана од
дана пријема захтева, ако овим законом није друкчије прописано. Рок
за жалбу је осам дана. Суд другог степена дужан је да одлучи по жалби у року од тридесет дана од дана пријема захтева (члан 46. став 3).
Жалба против одлуке суда донете у случајевима када надлежни
суд одлучује у ванпарничном поступку не задржава извршење одлуке
(члан 46. став 4).
У члану 46. Закона о привредним друштвима по насловом “Решавање спорова” прописана су посебна правила поступања у споровима који
произлазе из овог закона, тако што је у ставу 1. одређена стварна и месна надлежност суда, како у парничном поступку, тако и у ванпарничном
поступку.
Затим су у ст. 2-4 истог члана садржана правила која се примењују само у ванпарничним поступцима у случајевима изричито утврђеним овом законом, или ако то произлази из овог закона. Дакле, у
истом члану и под истим насловом - “Решавање спорова” садржане су
норме које се тичу "решавања спорова" у ужем смислу, дакле парничног поступка, тако и ванпарничног поступка. Таквом законском решењу могу се упутити одређене теоријске замерке, јер је спор, па и решавање спорова, основно обележје парничног поступка, а не ванпарничног
поступка.
У члану 1. Закона о парничном поступку прописано је да се овим
законом уређују правила поступка за пружање судске правне заштите
по којима се поступа и одлучује приликом решавања грађанскоправних
спорова из личних, породичних, радних, трговачких, имовинскоправних
и других грађанскоправних односа, осим спорова за које је посебним законом предвиђена друга врста поступка.
С друге стране, у члану 1. Закона о ванпарничном поступку прописано је да се овим законом одређују правила по којима редовни судови поступају и одлучују о личним, породичним, имовинским и другим правним
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стварима које се по овоме или другом закону решавају у ванпарничном поступку (став 1), као и да се одредбе овог закона примењују и у другим
правним стварима из надлежности редовних судова за које законом није
изричито одређено да се решавају у ванпарничном поступку, ако се не односе на заштиту повређеног или угроженог права нити се због учесника у
поступку могу применити одредбе Закона о парничном поступку (став
2).
У правној теорији се у погледу правне природе ванпарничног поступка, истиче да функција суда у тој области не служи за утврђивање и остваривање субјективних права, него за уређивање правних
ствари у којима је потребна интервенција једног државног органа. Због
тога, општа слика судске делатности у овој врсти поступка одговара
више појму управљања него суђења. 7
У правној науци најраспрострањеније схватање налажења једног
обележја по коме би се ванпарнични поступак разликовао од парничног је оно које узима да је за парницу карактеристичан спор. Где овога
нема, ради се о ванпарничној ствари. Но, тако не мора увек бити, јер
се парница може водити и кад тужени не оспорава право тужиоца,
али не показује спремност да отклони повреду права које је учинио. 8
Данас се у правној науци назива контенциозним онај ванпарнични поступак у којем постоје две стране са супротним интересима. 9
Ако би се прихватило мишљење да је спор карактеристичан само за парницу, тада би се одредба о стварној и месној надлежности из
члана 46. Закона о привредним друштвима у споровима који произлазе
из овог закона, тумачила тако да се односи само на парнични поступак, у коме се решавају спорови, а не и на посебне ванпарничне поступке одређене истим законом, где спора нема. Међутим, тада трговински суд не би био стварно надлежан, већ општински. Јер, према важећој одредби из члана 12. став 1. тачка 1. под а) Закона о судовима општински суд је надлежан да у првом степену, решава ванпарничне предмете.
Стварна надлежност трговинског суда у ванпарничним поступцима засновала би се тек од 1. јануара 2007. године, када ступају на
7

Познић, Грађанско процесно право, Београд, 1987. године страна 490
Познић, Грађанско процесно право, Београд, 1987. године страна 487
9
Познић, Грађанско процесно право, Београд, 1987. године страна 487
8
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снагу одредбе о стварној надлежности из Закона о уређењу судова, па
и одредбе из члана 24. став 2. у коме је прописано да трговински суд
води ванпарничне поступке који произлазе из примене Закона о предузећима, што би се односило и на ванпарничне поступке који произлазе
из примене Закона о привредним друштвима, којим је, у међувремену,
ступио на снагу.
Иначе, Закон о предузећима није изричито одређивао случајеве у
којима је суд одлучивао у ванпарничном поступку, али је то произлазило из појединих одредаба овог закона - нпр. из члана 81 (испитивање
биланса и одлука) или из члана 86 (обавештавање чланова и акционара).
У актуелној судској пракси заузети су ставови о правилима поступка у ванпарничним стварима по Закону о привредним друштвима, а у оквиру тога о примени начела контрадикторности. Према ставу праксе, приликом решавања спорова који произлазе из Закона о привредним друштвима у ванпарничном поступку, трговински суд може
донети одлуку и без усменог расправљања, али контрадикторност мора
бити поштована у ванпарничним стварима у којима се појављује више
учесника са различитим интересима, што значи да је суд због постојања спорности дужан да пре доношења одлуке, прибави мишљење
противника предлагача, односно да му пружи могућност да суду предочи позитивне чињенице. 10
У судској пракси заузет је став о одређивању статуса акционара
према подацима уписаним у Централни регистар хартија од вредности. Према ставу праксе, акционаром се у односу према акционарском
друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни
регистар хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује
тржиште хартија од вредности, а ако има несклада између књиге акција и Централног регистра хартија од вредности меродаван је упис у
Централни регистар. 11
У актуелној судској пракси заузет је став о могућности налагања одржавања скупштине акционарског друштва за 2003. годину по налогу суда у ванпарничном поступку по Закону о привредним друштвима, као и о проблему ретроактивне примене закона. Према ставу прак10
11

Из решења Вишег трговинског суда, Пж. 2938/05 од 31. марта 2005. године
Из решења Вишег трговинског суда, Пж.1367/05 од 31. марта 2005. године
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се, ако за 2003. годину није добровољно сазвана и одржана годишња
скупштина акционара, акционари који имају право да присуствују и
гласају на годишњој скупштини, могу остварити судску заштиту путем механизма установљеног Законом о привредним друштвима, почев од 30.11.2004. године, када је овај закон ступио на снагу, дакле подношењем захтева месно надлежном трговинском суду у ванпарничном
поступку, који може да наложи њено одржавање и да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и председава седници скупштине и утврди место и датум одржавања, као и дневни ред седнице
у складу с наведеним законом, с тим што примена новог механизма заштите не представља ретроактивну примену закона. 12
У актуелној пракси заузет је став о судској надлежности у спору
оснивача о висини оснивачких удела. Према ставу судске праксе, одредбе Закона о предузећима о процени улога у стварима и правима од
стране овлашћеног процењивача, односно оснивача друштва с ограниченом одговорношћу, не искључују судску надлежност када је у питању
спор оснивача о висини оснивачких удела. 13
У актуелној судској пракси заузет је став о неретроактивности
Закона о привредним друштвима у решавању спорова који су настали
пре његовог ступања на снагу. Према ставу праксе, Законом о привредним друштвима није предвиђена његова ретроактивна примена на спорове који су настали пре него што је ступио на снагу, што значи да се
и на спор чланова друштва с ограниченом одговорношћу о висини
оснивачких удела, имају применити одредбе Закона о предузећима, који је важио у време настанка спорног односа. 14
3. Одступања од општих правила из Закона
о ванпарничном поступку
У Првом делу Закона о ванпарничном поступку садржане су Опште одредбе (чл. 1-30), дакле одредбе које се примењују у свим посебним ванпарничним поступцима, ако ти посебни поступци не садрже
другачија специјална правила, односно ако је примена појединих оп12

Из решења Вишег трговинског суда, Пж.2700/05 од 30. марта 2005. године
Из решења Вишег трговинског суда, Пж.4660/05 од 17. јуна 2005. године
14
Из решења Вишег трговинског суда, Пж.4660/05 од 17. јуна 2005. године
13
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штих одредаба искључена због природе посебног поступка. У члану 30.
став 1. Закона о ванпарничном поступку прописано је да се по одредбама првог дела овог закона поступа у свим питањима која посебним
поступцима садржаним у овом закону нису друкчије уређена, као и у
другим ванпарничним стварима, за које посебним законом нису уређена
правила поступања.
У члану 46. став 3. Закона о привредним друштвима предвиђена
су посебна правила која се примењују у ванпарничним поступцима који
произилазе из примене наведеног закона, која се тичу хитности поступка и рокова за доношење првостепене и другостепене одлуке.
У случајевима када надлежни суд одлучује у ванпарничном поступку, поступак је хитан. Суд првог степена је дужан да донесе одлуку најкасније у року од 60 дана од дана пријема захтева, ако овим законом није друкчије прописано.
Имајући у виду начело хитности поступка, као и прописане рокове за доношење првостепене одлуке, сматрамо да у посебним ванпарничним поступцима утврђеним Законом о привредним друштвима нема места примени института упућивања на парницу, односно на
поступак пред управним органом, ради решења спорног права, односно
правног односа, ако су међу учесницима спорне чињенице важне за решење претходног питања из члана 23. Закона о ванпарничном поступку, нити прекиду ванпарничног поступка до правноснажног окончања тог поступка.
Наиме у члану 23. Закона о ванпарничном поступку прописано је
да ако су међу учесницима спорне чињенице важне за решење претходног
питања, суд ће их упутити да у одређеном року покрену парницу или поступак пред управним органом ради решења спорног права, односно
правног односа (став 1), као и да ће суд упутити на парницу, односно на
поступак пред управним органом оног учесника чије право сматра мање
вероватним, ако овим или другим законом није друкчије одређено (став
2).
У члану 24. Закона о ванпарничном поступку прописано је да ако
учесник који је упућен на парницу или поступак пред управним органом у одређеном року, који не може бити дужи од 30 дана, покрене
парницу, односно поступак пред управним органом ванпарнични поступак ће се прекинути до правноснажног окончања тог поступка
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(став 1), а ако ни један од учесника до завршетка ванпарничног поступка не покрене парницу, односно поступак пред управним органом,
суд ће довршити поступак без обзира на захтеве у погледу којих је учесник упућен на парницу, односно на поступак пред управним органом
(став 2).
Сматрамо да је упућивање на парницу или поступак пред управним
органом ради решења спорног права, односно правног односа, у ситуацији
када су међу учесницима спорне чињенице важне за решење претходног питања, као и прекид ванпарничног поступка, у супротности са начелом
хитности из члана 46. став 3. Закона о привредним друштвима. Поред
тога, јасно је да се применом општих правила из чл. 23. и 24. Закона о
ванпарничном поступку о упућивању на парницу или поступак пред
управним органом у случају спорности чињеница од којих зависи претходно питање и прекиду ванпарничног поступка у таквом случају, не би могао испоштовати рок за доношење првостепене одлуке од 60 дана од дана
пријема захтева, прописан чланом 46. став 3. Закона о привредним друштвима.
Зато првостепени суд у посебним ванпарничним поступцима
утврђеним Законом о привредним друштвима мора сам да утврди спорне чињенице важне за решење претходног питања, као и да сам реши
претходно питање, тј. спорно право или правни однос, поштујући начело хитности и посебним законом прописане рокове за доношење првостепене одлуке.
Закон о привредним друштвима у члану 46. став 3. прописује и рок
за поступање другостепеног суда: "Суд другог степена дужан је да одлучи по жалби у року од тридесет дана од дана пријема захтева." Сматрамо да одређивање "дана пријема захтева" као дана од када почиње
тећи тридесетодневни рок у коме је "суд другог степена дужан је да одлучи по жалби" последица очигледне омашке у редакцији текста закона. Јер како је по истом члану, суд првог степена дужан да донесе одлуку
најкасније у року од 60 дана "од дана пријема захтева", дакле одлуку која
претходи доношењу другостепене одлуке, јасно је да другостепени суд
не може донети одлуку у краћем року - "у року од тридесет дана" који
се рачуна од истог дана као и рок за доношење првостепене одлуке - "од
дана пријема захтева."
Законодавац је требало да почетак рока за доношење другостепене одлуке веже за дан пријема жалбе, као акта који се иницира другостепе436
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ни поступак, или за дан пријема списа у другостепеном суду, а не од
"од дана пријема захтева", као иницијалног акта у првостепеном поступку.
Рок за жалбу је осам дана, сагласно члану 46. став 3. Закона о
привредним друштвима, што представља одступање од општег правила из члана 19. Закона о ванпарничном поступку у коме је прописано да се "жалба против решења донесеног у првом степену може се
изјавити у року од 15 дана од дана достављања преписа решења, ако
овим или другим законом није друкчије одређено."
Жалба против одлуке суда донете у случајевима када надлежни
суд одлучује у ванпарничном поступку не задржава извршење одлуке
(члан 46. став 4. Закона о привредним друштвима). Наведено правило
о несуспензивности жалбе представља делимично одступање од опште одредбе из члана 20. Закона о ванпарничном поступку, у коме је
прописано да "жалба задржава извршење решења, ако овим или другим
законом није друкчије одређено, или ако суд друкчије не одлучи, као и
да суд може из важних разлога одлучити да жалба не задржава извршење решења (став 2). Дакле у посебним ванпарничним поступцима
утврђеним Законом о привредним друштвима жалба нема суспензивно дејство, јер не задржава извршење одлуке, што не зависи од другачије одлуке суда, тј. од воље или дискреционог овлашћења суда. С друге
стране у општим одредбама из Закона о ванпарничном поступку правило је да жалба има суспензивно дејство (овим ако овим или другим
законом није друкчије одређено), с тим што суд и ван законом предвиђених посебних случајева може из важних разлога одлучити да жалба
не задржава извршење решења (у питању је дискреционо овлашћење
суда).
Имајући у виду врсту и природу случајева утврђеним Законом о
привредним друштвима, у којима законодавац је, дакле, предвидео да
су одлуке суда донете у ванпарничном поступку извршне и пре правноснажности. Међутим у случају укидања првостепене одлуке од странке другостепеног суда у поступку по жалби, поставља се питање како
ће се отклонити правне последице које су настале извршењем неправноснажног првостепеног решења. На пример, донет је налог којим је ак-
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ционарима омогућен приступ актима по одлуци суда 15 , али је у другостепеном поступку таква првостепена одлука укинута.
Или, ако је извршен избор чланова управног одбора отвореног акционарског друштва на ванредној скупштини акционара која је сазвана
и одржана по налогу суда, на захтев мањинских акционара 16 , али је у
другостепеном поступку таква првостепена одлука укинута. Поставља се питање да ли је пуноважан избор чланова управног одбора на
ванредној скупштини одржаној по налогу суда, а нарочито да ли су пуноважне одлуке које је донето тако изабрани управни одбор.
Јасно је да се у првом примеру немогуће спровести "противизвршење", док је у другом примеру тешко отклонити правне последице
спровођења извршења неправноснажне првостепене одлуке, која је
доцније укинута по жалби о поступку пред судом другог степена.
Закон о ванпарничном поступку у члану 21. прописује могућност
одлучивања првостепеног суда о жалби, као и одлучивање о неблаговремено поднесеној жалби. Првостепени суд може поводом жалбе, сам
новим решењем преиначити или укинути своје раније решење, ако се
тиме не вређају права других учесника која се заснивају на том решењу
(став 1). Ако првостепени суд не преиначи, односно не укине своје решење, жалбу, заједно са списима, доставиће другостепеном суду на решавање без обзира да ли је жалба поднесена у законом одређеном року
(став 2). Другостепени суд може из важних разлога одлучити и о неблаговремено поднесеној жалби, ако се тиме не вређају права других лица која се заснивају на том решењу (став 3).
У члану 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку прописано
је да се у ванпарничном поступку сходно примењују одредбе Закона о
парничном поступку, ако овим или другим законом није друкчије одређено. Дакле предвиђена је супсидијарна примена Закона о парничном
поступку. 17
4. Ванредни правни лекови у ванпарничном поступку по
Закону о привредним друштвима
15

Члан 344. Закона о привредним друштвима
Члан 278. став 2. Закона о привредним друштвима
17
Познић, Грађанско процесно право, Београд 1987. године, страна 497
16
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Закон о привредним друштвима предвиђа само редовни правни лек жалбу, али не садржи одредбе о ванредним правним лековима - о ревизији и
о предлогу за понављање поступка. То значи да је питање ванредних правних лекова уређено општим одредбама Закона о ванпарничном поступку:
У члану 27. Закона о ванпарничном поступку прописано је да "у поступку у коме се одлучује о статусним стварима и о ванпарничним стварима које се односе на станарско право против правноснажног решења другостепеног суда ревизија је дозвољена ако овим или другим законом није друкчије одређено (став 1), као и да је у поступку у коме се одлучује о имовинскоправним стварима ревизија дозвољена под условима под којима се по Закону
о парничном поступку може изјавити ревизија у имовинско-правним споровима, ако овим или другим законом није друкчије одређено (став 2).
Како Закон о привредним друштвима изричито није искључио
право на ревизију у ванпарничном поступку, произилази да је ово ванредно правно средство дозвољено, по општим правилима из Закона о
ванпарничном поступку.
Ради оцене дозвољености ревизије, пре свега поставља се питање
у коју категорију правних ствари спадају случајеви у којима је Законом
о привредним друштвима утврђено да надлежни суд одлучује у ванпарничном поступку - да ли је реч о статусним стварима или о имовинско-правним стварима. Сматрамо да ова категорија случајева спада у
имовинско-правне ствари, јер су у питању права која произилазе из
предузетничке функције ортака, чланова и акционара, без обзира што
су поједина права нпр. право на управљање које произилази из акције
као хартије од вредности, лична права, а не имовинска.
Наиме, акција садржи две врсте права, и то: имовинско право
(право учешћа у добити коју друштво оствари у свом пословању) и
лично - неимовинско право (право на учешће у управљању друштвом).
Право учешћа у добити, односно право на исплату дивиденде је, по
својој природи, облигационо право, и у случају да друштво не изврши
своју обавезу, власник акције као поверилац може тражити заштиту
пред надлежним судом у парничном поступку, као општем виду заштите грађанских субјективних права. Слично се може поступити и
ради заштите права на учешће у управљању које је такође грађанско
субјективно право (с тим се поједина овлашћења која произилазе из
права управљања остварују у ванпарничном поступку по Закону о при439
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вредним друштвима - нпр. укључивање нових питања у дневни ред
скупштине акционара - члан 284. став 6.) као и ради заштите права
на хартији (права својине) у случају да та права буду повређена од
стране друштва или неког трећег лица.
Како ванпарнични поступци у случајевима утврђеним Законом о
привредним друштвима спадају у имовинско-правне ствари и то привредног карактера, јер су у питању права која произилазе из предузетничке функције ортака, чланова и акционара, ревизија би била дозвољена уколико је у захтеву - предлогу за покретање ванпарничног поступка као вредност предмета спора означен износ који превазилази
2.500.000 динара, дакле која важи у посебном поступку у привредним
споровима (члан 486. Закона о парничном поступку). Ако би се прихватило становиште да је реч о правној ствари која више одговара општем парничном поступку, тада би гранична вредност за ревизију износила 500.000 динара (члан 394. став 3. Закона о парничном поступку).
С друге стране, ако би се ванпарнични поступци у случајевима
утврђеним Законом о привредним друштвима оквалификовали као
"статусне ствари", тада би по члану 27. став 1. Закона о ванпарничном поступку ревизија била увек дозвољена, јер овим или другим законом - Законом о привредним друштвима није друкчије одређено.
Закон о ванпарничном поступку у члану 29. регулише понављање
поступка као ванредни правни лек. По предлогу за понављање поступка
претходно ће се поступити као по неблаговремено поднесеној жалби,
ако постоје услови из члана 21. овог закона да другостепени суд одлучи
и о основаности неблаговремено поднесене жалбе. Уколико другостепени суд нађе да ти услови не постоје вратиће предмет првостепеном
суду ради поступања по предлогу (став 1). Против решења којим је поступак правноснажно завршен, предлог за понављање поступка не може се поднети ако је учеснику овим или другим законом признато право да свој захтев о коме је решењем одлучено остварује у парници или у
поступку пред управним органом (став 2).
Имајући у виду врсту и природу случајева утврђеним Законом о
привредним друштвима, у којима надлежни суд одлучује у ванпарничном поступку, а нарочито начело хитности у поступању, сматрамо да
је требало изричитом одредбом тога закона искључити право на ревизију и понављање поступка. Такав закључак посебно се намеће ако се има у
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виду да је тешко отклонити правне последице, а у одређеним случајевима
и немогуће, које су настале доношењем првостепене одлуке, која је извршна и пре правноснажности, ако би дошло до њеног укидања у поступку по ванредном правном леку. Сигурност правног промета, а нарочито
одлучивање у органима привредног друштва и обављање власничке и
управљачке функције не трпи продужену неизвесност, до које ће довести могућност изјављивања ванредних правних лекова против одлука
донесених у посебним ванпарничним поступцима по Закону о привредним друштвима.
5. Посебни ванпарнични поступци по Закону
о привредним друштвима
У Закону о привредним друштвима постоји 18 случајева у којима
надлежни суд, одлучујући у ванпарничном поступку, доноси одговарајућу одлуку - одређује вредност неновчаног улога, издаје налог органима
друштва за поступање на одређени начин (ради остваривања права
информисања и увида), одређује привременог заступника који ће сазвати ванредну седницу скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу и одредити њен дневни ред, продужава рок за одржавање
оснивачке скупштине отвореног акционарског друштва, и сл... У суштини, Закон о привредним друштвима садржи посебна правила на
основу којих би се могло издвојити чак 18 посебних ванпарничних поступака.
Поред случајева изричито утврђених овим законом, начелно је
могуће да постоји још ванпарничних поступака ако то произлази из
Закона о привредним друштвима.
I - Процена неновчаних улога ортачког друштва,
командитног друштва, друштва с ограниченом одговорношћу
и затвореног акционарског друштва и одређивање овлашћеног
процењивача (члан 14. став 3)
Процена неновчаних улога и одређивање овлашћеног процењивача
регулисано је у члану 14. Закона о привредним друштвима.
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Неновчаним улозима у смислу овог закона сматрају се улози у стварима и правима, раду и услугама, као и удели и акције у другим друштвима.
Вредност неновчаних улога ортачког друштва и командитног
друштва, као и друштва с ограниченом одговорношћу и затвореног акционарског друштва, утврђују споразумно ортаци, чланови или акционари у складу са оснивачким актом. Ако се вредност неновчаног улога
не утврди споразумно, ортаци, чланови или акционари могу процену
вредности тог улога поверити овлашћеном процењивачу или поднети
захтев да га у ванпарничном поступку одреди суд.
Процена вредности неновчаних улога врши се у складу са одредбама закона којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Дакле, код ортачког друштва и командитног друштва, друштва с
ограниченом одговорношћу, као и затвореног акционарског друштва, ако
се вредност неновчаног улога не утврди споразумно, ортаци, чланови или
акционари могу процену вредности тог улога поверити овлашћеном процењивачу или поднети захтев да га у ванпарничном поступку одреди суд.
Ако се вредност неновчаног улога не утврди споразумно, тек тада процену врши овлашћени процењивач, једино што постоје два начина избора
процењивача - 1. када сами ортаци, чланови или акционари процену повере овлашћеном процењивачу, или - 2. када процењивача у ванпарничном
поступку одреди суд на захтев ортака, чланова или акционара (став 3).
Процена вредности неновчаних улога врши се у складу са одредбама закона којим се уређује рачуноводство и ревизија.
У актуелној судској пракси заузет је став о дозвољености тужбе
за утврђење оснивачких удела у парничном поступку.
Према ставу праксе, тужбом са захтевом за утврђење правног
односа - утврђење сувласничких удела у одређеном проценту - одређеној сразмери, не тражи се процена вредности неновчаних улога, па нема места обустави парничног поступка зато што би поступак требало спровести по правилима ванпарничног поступка на који упућује
Закон о привредним друштвима, јер се у ванпарничном поступку
утврђује вредност неновчаног улога, уколико исти не утврде споразумно чланови друштва, а не међусобни однос удела. 18
18
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У истом спору суд је заузео став о дозвољености тужбе за утврђење оснивачких удела као правног односа. Према ставу праксе, тужба
чланова друштва с ограниченом одговорношћу са захтевом за утврђење сувласничких удела у одређеном проценту - одређеној сразмери, дозвољена је, јер је реч о спору о уделу као правном односу, а не о вредности неновчаног улога као правној чињеници. 19
II - Процена вредности неновчаних улога отвореног акционарског друштва или одређивање овлашћеног процењивача
(члан 14. став 4)
Процену вредности неновчаних улога отвореног акционарског друштва врши овлашћени процењивач кога бирају оснивачи односно управни
одбор са листе овлашћених процењивача или надлежни суд у ванпарничном поступку на захтев оснивача или управног одбора друштва.
Дакле, приликом процене вредности неновчаних улога отвореног
акционарског друштва не постоји могућност споразумног утврђивања
вредности неновчаног улога од стране оснивача, већ процени врши
увек врши овлашћени процењивач, кога бирају оснивачи односно управни
одбор са листе овлашћених процењивача или надлежни суд у ванпарничном поступку на захтев оснивача или управног одбора друштва
(став 4).
Чини се, међутим, да језичко значење норме из члана 14. став 4.
Закона о привредним друштвима, није довољно одређено, јер није јасна
улога суда у ванпарничном поступку, тј. није јасно да ли суд бира овлашћеног процењивача, или пак, суд врши процену вредности неновчаних
улога отвореног акционарског друштва.
Процена вредности неновчаних улога врши се у складу са одредбама закона којим се уређује рачуноводство и ревизија.
III - Издавање судског налога ради остваривања права
информисања и увида (члан 43. став 3)
Издавање судског налога ради остваривања права информисања и
увида регулисано је у члану 43. Закона о привредним друштвима.
19
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Привредно друштво дужно је да своје ортаке, чланове или акционаре информише о свом пословању и финансијском стању и да им учини
доступним информације и документа која се у складу са овим законом,
оснивачким актом или статутом морају учинити доступним. Ако
надлежни орган или овлашћено лице привредног друштва које не поступи на наведени начин одговара за штету која је тиме проузрокована ортацима, члановима или акционарима друштва.
Ако надлежни орган пропусти да изврши дужност информисања
на наведени начин, ортаци, чланови и акционари могу поднети писани
захтев суду да у ванпарничном поступку изда налог за поступање на наведени начин.
IV- Одређивање привременог заступника који ће сазвати ванредну седницу скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу
и одредити њен дневни ред (члан 139. ст. 7. и 8)
Одређивање привременог заступника који ће сазвати ванредну
седницу скупштина чланова друштва с ограниченом одговорношћу и
одредити њен дневни ред, по захтеву мањинских чланова који имају или
заступају 10% гласачких права, регулисано је одредбама члана 139. Закона о привредним друштвима.
Годишња седница скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу одржава се најкасније у року од шест месеци након завршетка пословне године ради усвајања финансијских извештаја и одлучивања о расподели добити. Седнице скупштине чланова друштва с
ограниченом одговорношћу које се одржавају између годишњих скупштина су ванредне.
Захтев за сазивање седнице скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу може да поднесе директору или управном одбору било који члан друштва, директор друштва или члан управног одбора у било које време.
Ванредна седница скупштина чланова друштва с ограниченом
одговорношћу обавезно се сазива и када то у писаном облику захтевају
чланови друштва који имају или заступају 10% гласачких права, ако
оснивачким актом или уговором чланова друштва није одређено да то
право имају и чланови који заједно имају и мањи проценат гласачких
права. Захтев се упућује директору или управном одбору друштва. Ако
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директор или управни одбор друштва с ограниченом одговорношћу не
прихвати захтев чланова друштва, који имају прописани проценат гласачких права, и не сазове ванредну седницу скупштине чланова друштва у року од 15 дана од дана пријема захтева, подносиоци тог захтева могу уз навођење дневног реда сами сазвати скупштину, у ком случају скупштина одлучује ко сноси трошкове за одржавање тако сазване скупштине.
Ако се ванредна седница скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу по сазиву мањинских чланова, који имају прописани
проценат гласачких права, не састане или нема кворум, мањински чланови могу сазвати поновљену скупштину у даљем року од седам дана, а ако
се скупштина ни тада не састане или нема кворум, они могу захтевати
од суда у ванпарничном поступку да одреди лице које ће у својству привременог заступника сазвати седницу скупштине и одредити њен дневни
ред. У том случају, по захтеву мањинских чланова друштва с ограниченом одговорношћу суд је дужан да донесе решење у року од 48 сати од пријема захтева.
V - Продужетак рока за одржавање оснивачке скупштине отвореног акционарског друштва на захтев оснивача који поседују најмање
1/10 уписаних акција (члан 198. став 4)
Сазивање оснивачке скупштина отвореног акционарског друштва, а у оквиру тога и посебан ванпарнични поступак за продужетак рока за одржавање оснивачке скупштине отвореног акционарског
друштва на захтев оснивача који поседују најмање 1/10 уписаних акција, регулисано је одредбама из члана 198. Закона о привредним друштвима.
Оснивачи који оснивају акционарско друштво јавним путем обавезни су, у случају успеле емисије, да сазову и одрже оснивачку скупштину у року од 60 дана од дана истека рока за упис акција утврђеног
у јавној понуди и проспекту.
Оснивачка скупштина сазива се писаним позивом сваком уписнику акција у складу са овим законом о сазивању скупштине акционара.
Писаном позиву за седницу оснивачке скупштине прилажу се оснивачки акт, извештај оснивача и овлашћених процењивача, укључујући и
извештај о трошковима оснивања, списак акција по уписницима на
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основу јавне понуде и листу лица која су у својству оснивача евентуално преузела акције без уписа на основу те понуде уз назначење броја и
врсте акција које је преузело свако од тих лица.
Суд у ванпарничном поступку може, на захтев оснивача који поседују најмање 1/10 уписаних акција, да продужи рок за 30 дана за одржавање скупштине акционара.
VI - Објављивање огласа којим се позивају уписници акција
да преузму своје уплате у случају неуспелог оснивања
(члан 200. став 3)
Последице неодржавања оснивачке скупштине отвореног акционарског друштва, а у оквиру тога и посебан ванпарнични поступак за
доношење одлуке о објављивању огласа којим се позивају уписници акција да преузму своје уплате, регулисан је одредбама из члана 200. Закона о привредним друштвима.
Ако оснивачи акционарског друштва не сазову оснивачку скупштину законом предвиђеном у року (у року од 60 дана од дана истека рока за упис акција или у продуженом року од 30 дана), односно ако оснивачка скупштина није одржана у складу с овим законом или није донела
прописане одлуке, сматра се да оснивање друштва није успело, када оснивачи одговарају солидарно уписницима акција за повраћај уплаћених износа.
Оснивачи огласом објављеним на исти начин као и јавна понуда, позивају уписнике акција да преузму своје уплате, у року од 15 дана по протеку крајњег рока за одржавање оснивачке скупштине, прописаног законом.
Ако оснивачи не позову уписнике акција да преузму своје уплате у
прописаном року, одлуку о објављивању огласа на захтев неког од уписника акција доноси суд у ванпарничном поступку.
VII - Именовање ревизора за потврђивање финансијских
извештаја на којима се заснива одлука о повећању
основног капитала из средстава отвореног акционарског друштва (члан
254. став 5)
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Претпоставке за повећање основног капитала из средстава
отвореног акционарског друштва регулисане су одредбама члана 254.
Закона о привредним друштвима.
Скупштина отвореног акционарског друштва може одлучити да се
основни капитал друштва повећа претварањем резерви и нераспоређене
добити у основни капитал друштва. Одлука о повећању основног капитала садржи износ повећања основног капитала, износ средстава резерви,
резерве које се претварају у основни капитал, означење да ли се издају нове акције за тај износ или се повећава номинална вредност, односно код
акција без номиналне вредности рачуноводствена вредност постојећих
акција и рок за остварење права акционара. Резерве и нераспоређена добит акционарског друштва не могу се претворити у основни капитал ако
је у билансу успеха на којем се заснива одлука исказан губитак. Резерве за
одређену намену могу се претворити у нераспоређену добит само ако је
то у складу са том наменом.
Одлука о повећању основног капитала отвореног акционарског
друштва из средстава друштва заснива се на последњим финансијским извештајима претходне пословне године ако су потврђени од ревизора и усвојени највише осам месеци пре подношења пријаве ове одлуке за регистрацију. Ако скупштина отвореног акционарског друштва не именује посебне ревизоре за наведене финансијске извештаје,
сматра се да је именован онај ревизор којег је за ревизију последњих
финансијских извештаја одредила скупштина акционара или према
околностима случаја и ревизор кога именује суд у ванпарничном поступку, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
VIII - Годишња скупштина акционара по налогу суда и именовање привременог заступника (члан 278. став 1)
Одредбе о годишњој скупштини акционара садржане су у члану
276. Закона о привредним друштвима. Скупштина акционара сазива
се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније у року
од три месеца од дана подношења управном одбору финансијских извештаја за сваку финансијску годину или шест месеци после завршетка
пословне године. Годишња скупштина одржава се на дан и у време
утврђено оснивачким актом, односно одлуком управног одбора у складу са овим законом и оснивачким актом. Годишња скупштина акцио447
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нара одржава се у седишту друштва, ако оснивачким актом акционарског друштва није друкчије одређено. Неодржавање годишње скупштине у утврђено време не утиче на ваљаност других радњи акционарског друштва.
Одржавање годишње скупштине акционара по налогу суда и именовање привременог заступника регулисано је чланом 278. ст. 1, 3. и 4.
Закона о привредним друштвима.
Ако се годишња скупштина акционарског друштва не одржи у
прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтев акционара који има право да присуствује и да гласа на годишњој скупштини или директора, односно члана управног одбора друштва.
Дакле, закон активну процесну и материјалну легитимацију за
подношење захтева суду да у ванпарничном поступку наложи одржавање годишње скупштине акционара не ограничава цензусом, тј. поседовањем одређеног процента акција са правом гласа о питањима предложеном за дневни ред седнице годишње скупштине, већ је за подношење таквог захтева легитимисан сваки акционар који има право да
присуствује и да гласа на годишњој скупштини.
Суд има и овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и председава седници скупштине и утврди место и
датум одржавања, као и дневни ред седнице у складу с овим законом.
У случају подношења захтева за одржавање годишње скупштине
акционара по налогу суда, суд је дужан да у ванпарничном поступку
донесе решење у року од 48 сати од пријема захтева.
Трошкове одржавања годишње скупштине акционара по налогу
суда сноси акционарско друштво.
О одржавању годишње скупштине акционарског друштва по налогу суда донетом у ванпарничном поступку и именовању привременог
заступника, у актуелној судској пракси заузети су одговарајући ставови: Ако се годишња скупштина акционарског друштва не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтев акционара који има право да присуствује и да гласа на годишњој скупштини или директора, односно члана
управног одбора друштва. Суд има овлашћење да именује привременог
заступника са овлашћењем да сазове и председава седници скупштине
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и утврди место и датум одржавања, као и дневни ред седнице у складу
с овим законом. 20
У судској пракси заузет је став о могућности да се током текуће године одржи годишња скупштина по налогу суда и годишња скупштина, која је заказана од стране управног одбора. Према ставу праксе, током текуће
године могуће је одржати и годишњу скупштину по налогу суда за неку од
претходних година за коју скупштина уопште није одржана, и годишњу
скупштину која је заказана од стране управног одбора противника предлагача у оквиру законског рока од шест месеци после завршетка пословне године.21
IX - Ванредна скупштина акционара по налогу суда
(члан 278. став 2)
Ванредна скупштина и њено сазивање од стране мањинских акционара предмет је члана 277. Закона о привредним друштвима.
Акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара, и то: на захтев управног одбора или било ког другог лица које
је овлашћено оснивачким актом да сазове ванредну скупштину; на захтев ликвидатора друштва, ако је друштво у ликвидацији; као и по писаном захтеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину.
Захтев мањинских акционара мора бити датиран, потписан од
стране свих акционара који га подносе и мора да садржи предлог дневног
реда, као и податке: за идентификовање тих акционара; о броју акција
које сваки од њих поседује; о циљу или циљевима због којих се скупштина сазива. Захтев мањинских акционара за сазивање скупштине сматра
се да је примљен у акционарском друштву ако је уручен и адресован на
управни одбор друштва у седиште друштва означено у оснивачком акту. Дан на који се утврђује листа акционара који су овлашћени да поднесу захтев за ванредну скупштину је датум стављања првог потписа на
тај захтев.
Управни одбор акционарског друштва дужан је да донесе одлуку о
прихватању или одбијању сазивања ванредне скупштине најкасније у
року од 10 дана од дана пријема захтева. Управни одбор дужан је да на
20
21

Из решења Вишег трговинског суда, Пж.2700/05 од 30. марта 2005. године
Из решења Вишег трговинског суда, Пж.2700/05 од 30. марта 2005. године
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адресу наведену у захтеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, обавести о томе свако лице које је захтевало сазивање ванредне скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.
У члану 277. став 6. Закона о привредним друштвима прописани
су разлози за одбијање захтева за сазивање скупштине: Захтев за сазивање ванредне скупштине који је поднео овлашћени подносилац, може
бити одбијен ако "није поднет у складу са ставом 1. тачка 3) и ст. 2.
до 5. овог члана" (овде се вероватно мисли на неуредност самог захтева - ако није потписан од стране свих акционара који га подносе, ако не
садржи предлог дневног реда, као и податке за идентификовање тих
акционара; о броју акција које сваки од њих поседује; о циљу или циљевима због којих се скупштина сазива).
Такође, захтев за сазивање ванредне скупштине може бити одбијен ако акционари који су поднели захтев не поседују или не заступају прописани проценат гласова, као и ако ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне скупштине није у делокругу скупштине.
Сматрамо да је у набројаним случајевима законодавац као санкцију требало да пропише одбацивање захтева, а не мериторну одлуку одбијање захтева.
Поред тога, законодавац, овде, а и у другим одредбама које се тичу
овлашћења и обавеза органа акционарског друштва, као и доношења одлука суда у ванпарничном поступку, употребљава термин "може" за
означавање правних обавеза органа друштва - нпр. овлашћења управног
одбора да у прописаним случајевима одбије захтев (члан 277. став 6) или
овлашћења и дужности суда да у ванпарничном поступку наложи одржавање годишње или ванредне скупштине, ако су за то испуњени законом прописани услови. (члан 278. ст. 1. и 2). Термин "може" није синоним за термин "мора" зато што ове две речи немају исто значење. Јер,
не значи да орган друштва или суд увек мора да учини оно што по закону може да учини. Реч "може" примерена је за означавање дискреционих
овлашћења суда или органа друштва (када суд може, али и не мора донети неку одлуку), док реч "мора" подразумева да је у питању обавеза - дужност да се донесе одговарајућа одлука, ако су за то испуњени законом
прописани услови.
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Ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтеву поднетом у складу цитираним одредбама, што значи
само о дневном реду који је предложен у самом захтеву мањинских акционара за сазивање скупштине.
Дакле, Закон о привредним друштвима у члану 277. став 1. тачка 3. и став 6. тачка 2. овлашћење, односно право мањинских акционара да од управног одбора захтевају сазивање ванредне скупштине условљава цензусом, тј. поседовањем одређеног процента акција са правом
гласа о питањима предложеном за дневни ред седнице ванредне скупштине - потребно је да акционари који су поднели захтев имају најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну
скупштину.
Одржавање ванредне скупштине акционара по налогу суда регулисано је чланом 278. ст. 2, 3. и 4. Закона о привредним друштвима.
Ако се ванредна скупштина акционарског друштва не одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева или на дан који утврди управни одбор у складу са наведеним законским одредбама, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање
по захтеву било ког акционара који је потписник захтева за сазивање
(став 2).
Потребно је нагласити да је у цитираној одредби из члана 278. став
2. Закона о привредним друштвима прописано да надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити одржавање ванредне скупштине акционарског друштва по захтеву било ког акционара који је потписник захтева за њено сазивање. Према томе, захтев којим се иницира ванпарнични поступак није неопходно да поднесу сви потписници захтева за сазивање ванредне скупштине акционарског друштва, који је претходно поднет
управном одбору у складу са одредбом из члана 277. став 1. тачка 3. Закона о привредним друштвима, већ је довољно да то буде само од један
њих. Дакле, сваки акционар који је потписник захтева за сазивање ванредне скупштине овлашћен је да захтева од надлежног суда у ванпарничном поступку да наложи њено одржавање. Према томе, на страни подносиоца захтева у ванпарничном поступку не постоји обавезна процесна
заједница, која би одговарала конструкцији нужног супарничарства у парничном поступку.
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Међутим, сваки акционар - подносилац захтева у ванпарничном
поступку мора да докаже своју активну процесну и материјалну легитимацију (а што ванпарнични суд испитује и по службеној дужности) која постоји ако су испуњена два кумулативна услова и то: а) - да акционари који су претходно поднели захтев управном одбору за сазивање ванредне скупштине имају најмање 10% акција са правом гласа о питању
предложеном за ванредну скупштину (члан 277. став 1. тачка 3), што
значи да је неопходно да буде испуњен цензус - поседовање или
заступање прописаног процента гласова) и б) да је акционар, подносилац
захтева у ванпарничном поступку, истовремено и потписник (дакле, један од потписника) захтева за сазивање ванредне скупштине, који су
претходно управном одбору поднели акционари који испуњавају прописани цензус (члан 278. став 2).
Према томе, Закон о привредним друштвима активну процесну и
материјалну легитимацију мањинских акционара за подношење захтева
суду да у ванпарничном поступку наложи одржавање ванредне скупштине на посредан начин ограничава цензусом, тј. поседовањем одређеног процента акција са правом гласа о питањима предложеном за дневни ред седнице ванредне скупштине, који је потребан за остваривање првог услова
(може се рећи - предуслова) - за претходно подношење захтева управном
одбору за сазивање ванредне скупштине, сагласно члану 277. став 1. тачка 3, дакле без обзира што у члану 278. став 2. изричито није прописан
цензус, већ је предвиђено да надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити одржавање ванредне скупштине акционарског друштва
по захтеву било ког акционара који је потписник захтева за њено сазивање.
Прописивање цензуса за сазивање, а тиме посредно за одржавање ванредне скупштине акционара по налогу суда (члан 278. став 2), преставља
битну разлику од услова за одржавање годишње скупштине по налогу суда
(члан 278. став 1), када је за подношење таквог захтева легитимисан сваки
акционар који има право да присуствује и да гласа на годишњој скупштини.
За разлику од одржавања годишње скупштине по налогу суда, када
је суд овлашћен да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и председава седници скупштине и утврди место и датум одржавања, као и дневни ред седнице (члан 278. став 1), такво овлашћење суда није изричито предвиђено када је у питању одржавање ванредне скупштине
акционара по налогу суда (члан 278. став 2). Сматрамо да се и у случају
одржавања ванредне скупштине по налогу суда аналогно може примени452
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ти одредба из члана 278. став 1. Закона о привредним друштвима, која
ванпарничном суду даје овлашћење да именује привременог заступника.
У случају подношења захтева за одржавање ванредне скупштине
акционара по налогу суда, суд је дужан да у ванпарничном поступку
донесе решење у року од 48 сати од пријема захтева.
Трошкове одржавања ванредне скупштине акционара по налогу
суда сноси акционарско друштво.
О процедури за одржавање ванредне скупштине акционарског
друштва по налогу суда у ванпарничном поступку, у актуелној судској
пракси заузети су одговарајући ставови: Ако се ванредна скупштина
акционарског друштва не одржи најкасније у року од 30 дана од дана
пријема захтева или на дан који утврди управни одбор у складу са чланом 277. став 5. Закона о привредним друштвима, надлежни суд у
ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтеву
било ког акционара који је потписник захтева за сазивање. 22
У судској пракси заузет је став о недостатку активне легитимације удружења малих акционара за сазивање ванредне скупштине. Према ставу праксе, удружење малих акционара није активно легитимисано да у име мањинских акционара, захтева сазивање ванредне скупштине акционара, већ то могу учинити акционари са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину,
дакле сами акционари, а не удружење. Зато ће суд одбити захтев удружења малих акционара којим је у ванпарничном поступку тражено да
суд наложи одржавање ванредне скупштине акционара. 23
У актуелној судској пракси заузет је став о активној легитимацији
за подношење предлога за одржавање ванредне скупштине по налогу суда.
Према ставу праксе, акционари са најмање 10% акција са правом гласа о
питању предложеном за ванредну скупштину, могу писаним захтевом
тражити да акционарско друштво сазове ванредну скупштину акционара, а ако се ванредна скупштина акционарског друштва не одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева или на дан који утврди
управни одбор, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити
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23

Из решења Вишег трговинског суда, Пж.2938/05 од 31. марта 2005. године
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њено одржавање по захтеву било ког акционара који је потписник захтева
за сазивање. 24
О могућности избора чланова управног одбора акционарског друштва на ванредној скупштини која се одржава по налогу суда, у актуелној судској пракси заузет је одређени став: Чланови управног одбора акционарског друштва могу се бирати од стране акционара на било којој
ванредној скупштини која је сазвана ради тог избора, што значи и на ванредној скупштини која се одржава по налогу суда у ванпарничном поступку.25
X - Укључивање нових питања у дневни ред скупштине акционара по налогу суда (члан 284. став 6)
Укључивање нових питања у дневни ред скупштине акционара по
захтеву акционара регулисано је одредбама члана 284. ст. 1-5. Закона о
привредним друштвима.
На седници скупштине акционара може се одлучивати само о
тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред
у складу са овим законом, а може се расправљати и о другим питањима.
Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор управног одбора друштва могу предложити и захтевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине.
Дакле, Закон о привредним друштвима у члану 284. став 2. овлашћење, односно право акционара да предложе и захтевају да се највише
два нова питања укључе у дневни ред скупштине условљава цензусом, тј.
поседовањем одређеног процента акција са правом гласа за избор управног
одбора друштва - потребно је да акционари који су поднели захтев имају
најмање 10% акција са правом гласа за избор управног одбора друштва.
Предлог за укључивање нових питања у дневни ред скупштине
акционара мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од
дана објаве годишњег сазива седнице скупштине, односно у року од пет
дана од дана објаве сазива седнице ванредне скупштине. Такав предлог,
24
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који се доставља управном одбору у седишту друштва, садржи разлоге
за давање предлога, укључујући и предлог одлуке као и имена акционара
који дају предлог и број гласова којим располажу.
Акционар који захтева да се нова питања укључе у дневни ред
скупштине не може да се рачуна у више од једне групе која поседује наведени проценат гласова.
Укључивање нових питања у дневни ред скупштине акционара по
налогу суда врши се на начин прописан одредбама члана 284. став 6.
Закона о привредним друштвима. Ако управни одбор акционарског
друштва пропусти да одговори на захтев акционара у складу са наведеним законским одредбама, или ако он одбије захтев, надлежни суд у
ванпарничном поступку има овлашћење, по захтеву било ког од тих акционара, да наложи да се њиховом захтеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова после пријема захтева.
Потребно је нагласити да је у цитираној одредби из члана 284. став
6. Закона о привредним друштвима прописано да надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтеву било ког од тих акционара,
да наложи да се њиховом захтеву удовољи. Према томе, захтев којим се
иницира ванпарнични поступак није неопходно да поднесу сви подносиоци
захтева за укључивање нових питања у дневни ред скупштине акционара,
који је претходно поднет и достављен управном одбору у складу са одредбом из члана 284. став 2. Закона о привредним друштвима, већ је довољно да то буде само од један њих. Дакле, сваки акционар који је подносилац
захтева за укључивање нових питања у дневни ред скупштине, овлашћен
је да од надлежног суда у ванпарничном поступку захтева да наложи да
се том захтеву удовољи. Према томе, на страни подносиоца захтева у
ванпарничном поступку не постоји обавезна процесна заједница, која би
одговарала конструкцији нужног супарничарства у парничном поступку.
Међутим, сваки акционар - подносилац захтева у ванпарничном
поступку мора да докаже своју активну процесну и материјалну легитимацију (а што ванпарнични суд испитује и по службеној дужности)
која постоји ако су испуњена два кумулативна услова и то: а) - да акционари који су претходно поднели захтев управном одбору да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине, мају најмање 10%
акција са правом гласа за избор управног одбора друштва (члан 284.
став 2), што значи да је неопходно да буде испуњен цензус - поседовање
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прописаног процента гласова) и б) да је акционар, подносилац захтева у
ванпарничном поступку, истовремено и подносилац захтева (дакле, један од подносиоца) да се највише два нова питања укључе у дневни ред
скупштине, који су претходно управном одбору поднели акционари који испуњавају прописани цензус (члан 284. став 6).
Према томе, Закон о привредним друштвима активну процесну
и материјалну легитимацију акционара за подношење захтева суду да у
ванпарничном поступку наложи да се удовољи њиховом захтеву за
укључивање нових питања у дневни ред скупштине, на посредан начин
ограничава цензусом, тј. поседовањем одређеног процента акција са правом гласа за избор управног одбора друштва, који је потребан за остваривање првог услова (може се рећи - предуслова) - за претходно подношење захтева управном одбору за укључивање нових питања у дневни
ред скупштине, сагласно члану 284. став 2, дакле без обзира што у
ставу 6 истог члана изричито није прописан цензус, већ је предвиђено
да надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтеву
било ког од тих акционара, да наложи да се њиховом захтеву удовољи.
У актуелној пракси заузет је став о укључивању нових питања у
дневни ред скупштине акционара по налогу суда у ванпарничном поступку, уз претходну проверу активне процесне легитимације предлагача. Према ставу судске праксе, акционар или акционари који имају најмање 10%
акција са правом гласа за избор управног одбора друштва, могу предложити и захтевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине, а ако управни одбор акционарског друштва пропусти да одговори
на такав захтев акционара или ако он одбије захтев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтеву било ког од тих акционара, да наложи да се њиховом захтеву удовољи, о чему доноси одлуку у року
од 48 часова после пријема захтева, по претходној провери да ли је предлагач активно и процесно легитимисан за стављање оваквог предлога, увидом у статут противника предлагача, ако постоји спорност о праву гласа предлагача. 26
XI- Одређивање посебног пуномоћника за заступање акционарског друштва у поступку по тужби за побијање одлуке
скупштине акционара (члан 306. став 4)
26
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Тужба и поступак за побијање одлуке скупштине акционара уређени су чланом 306. Закона о привредним друштвима. Дакле реч је о
посебном парничном поступку предвиђеном одредбама Закона о привредним друштвима.
Тужба за побијање одлуке скупштине акционара подноси се против друштва. Међутим, у овом члану није прописано која лица могу
бити тужиоци, већ само ко може бити умешач у спору - сваки акционар (став 10), што значи да би тужиоци могла бити сва лица која
имају правни интерес, чију садржину представља правна корист коју
би остварили у случају усвајања тужбеног захтева. То значи да би се у
улози тужиоца могли наћи и заступници друштва.
Зато је у члану 306. став 4. предвиђена могућност одређивања
посебног пуномоћника који може заступати акционарско друштво. Акционарско друштво по тужби за побијање одлуке скупштине акционара може заступати посебан пуномоћник кога одреди скупштина акционара у складу са оснивачким актом или статутом или према околностима случаја и суд у ванпарничном поступку.
Дакле, без обзира што се о захтеву тужбе за побијање одлуке
скупштине акционара одлучује у парничном поступку, посебног пуномоћника који у парничном поступку заступа акционарско друштво одређује суд у ванпарничном поступку, "према околностима случаја".
XII- Именовање стручног повереника у ванпарничном поступку (члан 334.
ст. 2-5)
Избор, односно именовање стручног повереника уређено је одредбама из члана 334. Закона о привредним друштвима.
На предлог мањинских акционара акционарског друштва који располажу са најмање 20% основног капитала друштва, скупштина акционара може да изабере стручног повереника ради прегледа финансијских извештаја као и пословних књига друштва у последње три године. У гласању о његовом избору не може у своје ни у туђе име учествовати члан управног одбора или надзорног одбора друштва, ако се испитивање стручног повереника односи на оцену рада неког од ових органа или неког њиховог члана или је у вези са покретањем судског спора
између друштва и неког од тих лица (став 1).
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Дакле, Закон о привредним друштвима у члану 334. став 1. овлашћење, односно право мањинских акционара да предложе скупштини
да изабере стручног повереника ради прегледа финансијских извештаја
као и пословних књига друштва у последње три године условљава цензусом, тј. поседовањем одређеног процента основног капитала друштва - потребно је да акционари који су поднели предлог, располажу
са најмање 20% основног капитала друштва
Ако скупштина акционара по захтеву акционара који располажу
са најмање 20% основног капитала друштва, не донесе одлуку о избору
стручног повереника, на захтев тих акционара суд у ванпарничном поступку именује једног или више стручних повереника, ако се учини вероватним постојање повреде закона или оснивачког акта (став 2).
Тумачењем цитиране одредбе из члана 334. став 2. Закона о привредним друштвима долазимо до закључка да захтев којим се иницира
ванпарнични поступак морају да поднесу сви акционари, који су претходно предложили скупштини акционара да изабере стручног повереника, у складу са одредбом из става 1. истог члана, или барем онај број
акционара - подносиоца предлога који испуњавају прописани цензус удела у основном капиталу друштва, што значи да је потребно да акционари који су поднели захтев суду у ванпарничном поступку ради именовања стручних повереника, располажу са најмање 20% основног капитала друштва. Дакле, није довољно да то буде само од један њих, односно мањи број који не испуњава цензус.
Захтев именовање стручног повереника подноси се суду у року од
15 дана од дана одржавања скупштине акционара на којој је одбијен
предлог да се изабере стручни повереник (став 3).
Пре именовања стручног повереника за акционарско друштво, суд
узима изјаве чланова управног одбора и надзорног одбора (став 4). Сматрамо да наведена одредба представља остварење начела контрадикторности у ванпарничним стварима из Закона о привредним друштвима у којима се појављује више учесника са различитим интересима.
Суд може именовање стручног повереника условити полагањем
примереног обезбеђења од подносиоца захтева (став 5).
У члану 334. став 6. Закона о привредним друштвима прописано
је да се за стручног повереника може изабрати лице које испуњава
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услове прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Сматрамо да услове потребне за избор за стручног повереника испуњава овлашћени ревизор, дакле стручно лице које поседује сертификат
за обављање послова ревизије финансијских извештаја, у смислу члана
3. став 9. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени лист СРЈ",
бр. 71/2002, "Службени гласник РС", бр. 55/2004).
Мандат, права, дужности и одговорности и друга питања статуса стручног повереника одређују се у статуту акционарског друштва или одлуком о његовом избору (члан 334. став 7).
Према члану 335. став 2. Закона о привредним друштвима накнаду
за рад стручног повереника кога бира скупштина акционара одређује
скупштина, а накнаду за рад стручног повереника кога именује суд, одређује суд.
У члану 336. став 2. истог закона прописано је да акционари друштва који су поднели захтев за именовање стручног повереника од
стране суда имају право на увид у његов извештај и у документацију
која му је приложена. Наведени извештај и документација ставља се
на располагање заинтересованим лицима која имају право на увид у пословним просторијама друштва (став 3).
XIV - Забележба забране преноса акција (члан 334. став 8)
Доношење налога у ванпарничном поступку да се изврши забележба забране преноса акција предвиђена је одредбом из члана 334. став
8. Закона о привредним друштвима.
У ванпарничном поступку на захтев акционарског друштва суд
може донети решење којим налаже Централном регистру хартија од
вредности да изврши забележбу забране преноса акција акционара који
је покренуо ванпарнични поступак за именовање стручног повереника
до завршетка рада повереника.
Сматрамо да је реч о привременој превентивној мери усмереној
против акционара који је покренуо ванпарнични поступак за именовање стручног повереника.
Јер, на основу одредбе из члана 336. ст. 7. и 8 Закона о привредним друштвима, у случају ако се из извештаја стручног повереника
утврди исправност финансијских извештаја, односно да су пословне
књиге уредно вођене, сматра се да захтев за спровођење посебне ревизије није био оправдан, а акционари друштва који су злонамерно или
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грубом непажњом тражили да се спроведе посебна ревизија солидарно
одговарају друштву за штету која му је тиме причињена.
XIV - Одржавање ванредне скупштине акционара по налогу суда на основу налаза стручног повереника (члан 336. став 5)
У члану 336. став 5. Закона о привредним друштвима прописано
је да на основу налаза стручног повереника (ако из извештаја стручног
повереника произлази да су учињене битне повреде закона, оснивачког
акта или статута друштва), и суд може по захтеву мањинских акционара из члана 277. став 1. тачка 3. овог закона наложити друштву да
у одређеном року одржи ванредну скупштину.
Овде је реч о специјалном разлогу за одржавање ванредне скупштине по налогу суда, дакле у ванпарничном поступку предвиђеном у члану
278. став 2. Закона о привредним друштвима, али и у том случају мора
бити испуњен прописани цензус из члана 277. став 1. тачка 3. истог закона - потребно је да акционари који су поднели захтев имају најмање
10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину.
XV - Приступ чуваним актима акционарског друштва
по одлуци суда
Врсте акта и документа друштва одређене су чланом 342. Закона о привредним друштвима.
Акционарско друштво чува следећа акта и документа: 1) оснивачки акт и све његове измене; 2) статут, ако га друштво има, и све његове
измене; 3) решење о регистрацији; 4) интерна документа која су одобрена од стране скупштине и других органа друштва; 5) акт о образовању
сваког огранка друштва и заступништва; 6) документа која доказују
својинска и друга права друштва; 7) записнике и одлуке скупштине акционара, управног одбора и надзорног одбора; 8) писане налоге и одлуке извршног одбора; 9) записнике одбора ревизора и њихове писане налоге и
закључке; 10) финансијске извештаје, извештаје о пословању и извештај
ревизора; 11) проспект за издавање акција и других хартија од вредности; 12) књиговодствену документацију и рачуне; 13) листу повезаних
друштава у смислу овог закона са подацима о акцијама и уделима у њи460
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ма, у смислу овог закона; 14) књигу акција; 15) листу са пуним именима и
адресама свих чланова управног одбора и свих лица која су овлашћена да
заступају друштво, као и обавештење о томе да ли лица овлашћена да
заступају друштво то чине заједно или појединачно; 16) листу са пуним
именима и адресама чланова надзорног одбора, чланова одбора ревизора,
интерног ревизора и ревизора ако га друштво има; 17) листу свих преноса акција од акционара, укључујући и залогу и друге преносе акција којима стицалац не постаје акционар; 18) списак уговора које су са друштвом закључили чланови управног одбора, извршног одбора и надзорног одбора.
Акционарско друштво дужно је да чува набројана документа и
акта у свом седишту или у дугим местима познатим и доступним акционарима друштва.
Акционарско друштво чува оснивачки акт и његове измене трајно, а остала наведена документа најмање пет година, а после тога та
документа чувају се у складу са прописима о архивској грађи.
Приступ актима уређен је одредбама члана 343. Закона о привредним друштвима. Акционарско друштво дужно је, ако посебним
законом није друкчије прописано, да чувана акта стави на располагање
сваком акционару или ранијем акционару за период у коме је био акционар друштва, ради копирања и остваривања права увида и то у радно
време друштва у просторијама друштва. Акционарско друштво може
одредити да лице које захтева приступ актима треба да се идентификује, као и да докаже статус акционара пре обезбеђења тражене информације.
Приступ чуваним актима по одлуци суда уређен је одредбама члана 344. Закона о привредним друштвима. Ако чланови управног одбора
акционарског друштва одбију да ставе на располагање акта у складу са
прописаном процедуром, у року од пет дана од дана подношења писаног захтева, лице које има право на увид може тражити у ванпарничном поступку од суда да му омогући остварење овог права.
По захтеву за приступ чуваним актима, суд доноси одлуку у року
од три дана од дана подношења захтева.
Лице које добије тражене информације по одлуци суда не може
да их објави или презентира на начин којим би нанело штету дру461
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штву. Изузетно од наведеног правила, објављивање аката и поверљивих информација дозвољено је ако је тако уређено законом.
Изложене одредбе којима се уређује приступ актима и осталим
документима акционарског друштва и приступ актима акционарског
друштва по одлуци суда, сходно се примењују и на приступ актима и
осталим документима друштва с ограниченом одговорношћу и приступ актима друштва с ограниченом одговорношћу по одлуци суда, на
основу члана 175. Закона о привредним друштвима.
У актуелној судској пракси заузет је став о ограничењу у приступу чуваним актима акционарског друштва по одлуци суда. Према ставу праксе, суд ће одбацити захтев за издавање судског налога у ванпарничном поступку уколико се односи на увид у документацију матичног друштва без икаквих ограничења - дакле изван оквира прописаног
чланом 342. Закона о привредним друштвима. 27
У судској пракси заузет је став о немогућности приступа актима
зависних друштава посредством матичног друштва. Према ставу
праксе, зависна друштва раде самостално, па акционари матичног
друштва не могу обраћањем матичном друштву, односно судским налогом у ванпарничном поступку од матичног друштва тражити право
увида у акта зависних друштава с ограниченом одговорношћу, јер постоји одвојеност правног субјективитета матичног акционарског друштва и зависних друштава са ограниченом одговорношћу. 28
У истој ванпарничној ствари суд је заузео став о праву акционара
матичног друштва на непосредан приступ актима зависних друштава.
Према ставу праксе, чланови или акционари друштава повезаних капиталом морају имати целовиту информацију о структури групе, систему
управљања, лицима која управљају групом, пословима који се обављају унутар групе, као и о принципима решавања сукоба интереса појединог друштва и других повезаних друштава, што значи и да су акционари матичног друштва легитимисани да се непосредно обрате зависним друштвима
с ограниченом одговорношћу која раде самостално, поштујући процедуру
прописану чланом 175. у вези чл. 343. и 344. Закона о привредним друштвима.29
27

"Сл. гласник РС", број 125/04
Из решења Вишег трговинског суда, Пж.3705/05 од 16. јуна 2005. године
29
Из решења Вишег трговинског суда, Пж.3705/05 од 16. јуна 2005. године
28
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У актуелној судској пракси заузет је став о процесној и активној
легитимацији за приступ актима друштва по одлуци суда и о статусу
удружења акционара. Према ставу праксе, удружење акционара, предлагач, има статус правног лица, али нема статус акционара код противника предлагача, што значи да није ни процесно ни активно легитимисано за подношење предлога ради приступа актима друштва по
одлуци суда у ванпарничном поступку, већ то право припада само акционарима као физичким лицима, дакле не и њиховом удружењу као
правном лицу, јер удружење акционара не поседује својство власника
код противника предлагача, а тиме ни својство странке у поступку. 30
О потреби идентификације и доказивању статуса акционара као
предлагача у ванпарничном поступку за приступ актима друштва по одлуци суда, у актуелној пракси заузет је одговарајући став: Исправа о упису
клуба акционара у регистар удружења при Министарству за људска и мањинска права, није доказ о статусу акционара код акционарског друштва противника предлагача, који је потребан за приступ актима друштва по
одлуци суда у ванпарничном поступку, па ће суд захтев таквог предлагача
одбити.
Исти закључак у погледу недостатка активне легитимације клуба
акционара за приступ чуваним актима акционарског друштва по одлуци суда, усвојен је и у другим сличним случајевима: Према ставу судске праксе, лице које има право на увид и приступ актима и документима који се чувају у акционарском друштву, јесте акционар (сваки акционар, односно ранији акционар за период у коме је био акционар),
али то право не припада клубу акционара без обзира што је исти уписан у регистар удружења при Министарству за људска и мањинска
права, јер се тиме не доказује статус акционара. 31
XVI - Именовање ревизора спајања уз припајање
Спајање уз припајање акционарских друштава у редовном поступку уређено је одредбама чл 384. - 400. Закона о привредним друштвима.

30
31

Из решења Вишег трговинског суда, Пж.5049/05 од 31. маја 2005. године
Из решења Вишег трговинског суда, Пж.4074/05 од 6. маја 2005. године
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У члану 386. став 1. овог закона прописано је да уговор о спајању
уз припајање и извештај управног одбора подлежу ревизији једног или
више ревизора сваког друштва које учествује у спајању уз припајање,
кога именује надлежни суд у ванпарничном поступку по поднетом заједничком предлогу управних одбора тих друштава.
Ревизор спајања уз припајање саставља писани извештај о ревизији спајања уз припајање који се подноси друштвима која учествују у
спајању уз припајање најкасније у року од два месеца од дана постављења и који садржи нарочито: 1) образложени приказ свих важних делова имовине и обавеза за друштва која учествују у овој статусној промени; 2) податке о примењеном методу процене вредности свих друштава која учествују у спајању уз припајање, ради утврђивања сразмере замене акција, која је предложена у нацрту уговора о спајању уз припајање, разлоге због којих је примењен тај метод и образложење из којег
треба да се види да ли је тај метод примерен околностима тог случаја; 3) податке о посебним тешкоћама у процени вредности друштава
која учествују у спајању уз припајање, ако их је било (члан 386. став 2).
Ревизор је овлашћен да од свих друштава која учествују у спајању
уз припајање затражи све податке и исправе потребне за успешно обављање ревизије, као и да предузме све остале радње потребне за проверу истинитости података и исправа добијених од тих друштава, у
складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија (члан 386.
став 3).
XVII - Забрана куповине акција под условима различитим
од услова из јавне понуде за преузимање
Посебна права несагласних акционара и чланова предвиђена су одредбама чл. 444 - 449. Закона о привредним друштвима.
У оквиру тога, у члану 447. уређен је институт принудне продаје
акција у поступку преузимања јавном понудом.
Лице које у поступку преузимања јавном понудом откупи најмање
95% акција циљног друштва у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности у односу на укупан број акција има право
да купи и акције на које се јавна понуда односила од акционара који нису прихватили продају акција по тој понуди (несагласни акционар), под
условима из јавне понуде (члан 447. став 1).
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Ради остварења права на принудну продају, понудилац несагласном акционару упућује писани захтев за принудну продају његових акција најкасније у року од 120 дана од дана истека крајњег рока из јавне
понуде, уз навођење услова куповине акција из јавне понуде, а копију тог
захтева упућује управном одбору циљног друштва, у противном губи
право на принудни откуп акција (члан 447. став 3).
Акционар који је откупио најмање 95% акција, а који је у јавној
понуди за преузимање дао акционарима циљног друштва право избора
између накнаде у новцу или у хартијама од вредности или другим облицима имовине, то право мора дати и несагласном акционару у писаном
захтеву (члан 447. став 4).
Ако акционар који је откупио најмање 95% акција не прими одговор
о прихватању захтева за принудну продају у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, има право да циљном друштву пошаље обавештење
о откупу акција несагласног акционара и да том друштву уплати накнаду
или преда друге облике имовине из тог захтева уз овлашћење да ту накнаду или друге облике имовине уступи несагласном акционару (члан 447.
став 5).
Након пријема писаног обавештења о откупу акција несагласног
акционара циљно друштво је дужно да упише у Централни регистар
хартија од вредности понудиоца као акционара принудно откупљених
акција, као и у регистар у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и да примљену накнаду држи у своје име а
за рачун несагласног акционара, док је не прими тај акционар (члан
447. став 6).
Судска заштита несагласног акционара предвиђена је одредбама
члана 449. Закона о привредним друштвима. По захтеву несагласног
акционара поднетом у року од 30 дана од дана пријема писаног захтева за принудну продају, надлежни суд је дужан да у ванпарничном поступку у року од 30 дана од дана пријема захтева забрани понудиоцу из
јавне понуде за преузимање ту куповину под условима који су различити од услова из јавне понуде за преузимање.
6. Закључак
Законом о привредним друштвима предвиђена су посебна правила
која се примењују у ванпарничним поступцима који произилазе из при465
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мене наведеног закона, која се тичу хитности поступка и рокова за доношење првостепене и другостепене одлуке.
Жалба против одлуке суда донете у случајевима када надлежни
суд одлучује у ванпарничном поступку по Закону о привредним друштвима не задржава извршење одлуке.
Закон о привредним друштвима предвиђа само редовни правни лек жалбу, али не садржи одредбе о ванредним правним лековима - о ревизији и о
предлогу за понављање поступка. То значи да је питање ванредних правних
лекова уређено општим одредбама Закона о ванпарничном поступку:
Удружење малих акционара није активно легитимисано да у име мањинских акционара, захтева сазивање ванредне скупштине акционара, већ
то могу учинити акционари са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину, дакле сами акционари, а не удружење.
Акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор управног одбора друштва, могу предложити и захтевати да се
највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине, а ако управни одбор акционарског друштва пропусти да одговори на такав захтев
акционара или ако он одбије захтев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтеву било ког од тих акционара, да наложи да се њиховом захтеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48
часова после пријема захтева, по претходној провери да ли је предлагач активно и процесно легитимисан за стављање оваквог предлога, увидом у статут противника предлагача, ако постоји спорност о праву
гласа предлагача.
Зависна друштва раде самостално, па акционари матичног друштва не могу обраћањем матичном друштву, односно судским налогом у
ванпарничном поступку од матичног друштва тражити право увида у
акта зависних друштава с ограниченом одговорношћу, јер постоји одвојеност правног субјективитета матичног акционарског друштва и зависних друштава са ограниченом одговорношћу, већ то право могу остварити непосредним обраћањем зависним друштвима, поштујући процедуру прописану чланом 175. у вези чл. 343. и 344. Закона о привредним
друштвима.
Удружење акционара, предлагач, има статус правног лица, али нема статус акционара код противника предлагача, што значи да није ни
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процесно ни активно легитимисано за подношење предлога ради приступа актима друштва по одлуци суда у ванпарничном поступку, већ то
право припада само акционарима као физичким лицима, дакле не и њиховом удружењу као правном лицу, јер удружење акционара не поседује
својство власника код противника предлагача, а тиме ни својство
странке у поступку.
Исправа о упису клуба акционара у регистар удружења при Министарству за људска и мањинска права, није доказ о статусу акционара
код акционарског друштва - противника предлагача, који је потребан
за приступ актима друштва по одлуци суда у ванпарничном поступку.
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Гордана Ајншпилер-Поповић,
судија Вишег трговинског суда у Београду
Јасмина Зјалић,
судија Трговинског суда у Новом Саду

АКТУЕЛНА ПИТАЊА
ИЗ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Закон о стечајном поступку ступио је на снагу 2.8.2004. године, али
је сходно одредбама члана 185 самог Закона (прелазне и завршне одредбе)
исти почео да се примењује тек 6 месеци касније односно 2.2.2005. године.
Примена Закона о стечајном поступку према одредбама самог Закона
предвиђена је у поступцима стечајева који су покренути после ступања
на снагу наведеног Закона и у којима није донета одлука о уновчењу имовине или у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона није продато
више од 50 % од књиговодствене вредности имовине, као и, свакако, за све
нове поступке стечајева који буду започети по почетку примене овог Закона. Остали стечајни поступци и поступци принудног поравнања и ликвидација покренути по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији до дана ступања на снагу Закона о стечајном поступку, односно
2.8.2004. године настављају се и окончавају по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Период од 6 месеци између дана када је нови
Закон о стечајном поступку ступио на снагу и почетка његове примене
по одредбама самог Закона постављен је из више разлога. Свакако да је један од разлога био да се направи постепеност у преласку на поступке по
новом Закону у већ започетим стечајевима, али је, чини се, пре свега разлог био у потреби да се сви учесници у стечајном поступку и сва заинтересована лица упознају са новим Законом како би тренутком почетка његове примене заиста могли да га примењују без већих недоумица. То је неопходно јер Закон о стечајном поступку је потпуно на нови начин регулисао поступак стечаја у односу на до сада важећи Закон о принудном по468
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равнању, стечају и ликвидацији и свима који примењују Закон о стечајном поступку је заправо било неопходно тих неколико месеци ишчитавања закона као целине да би сагледали његову суштину уочавајући промене
које је он донео у досадашњи начин регулисања стечајног поступка. У наведеном периоду од 6 месеци, колико је прошло од ступања на снагу Закона о стечајном поступку до почетка његове примене, ипак се веома мало
говорило о самом Закону, а готово уопште не о конкретним решењима у
истом, па је тако и почетком примене Закона о стечајном поступку дошло до постављања много спорних питања у циљу да се на правилан начин разреше настале ситуације у појединачним стечајевима, а да се при
том поступањем суда не наруши дух самог Закона. Врло брзо се показало
да су конкретни примери и ситуације у којима су се нашли судови у појединачним предметима стечаја, далеко разноврснији и сложенији од оних
који би се могли сагледати само тумачењем одредаба Закона о стечајном
поступку. Првостепени судови и Виши трговински суд покушали су да
одговоре на нека спорна питања и заједнички пронађу решење кроз личне
контакте и консултације и кроз давање предлога одговора на питања првостепених судова на саветовању у Лепенском Виру. Како се ради о Закону који је подједнако нов за све судије, без обзира да ли су првостеспене судије или судије другог степена, то наведени предлози за решења одређених спорних ситуација дати кроз одговоре на постављења питања не могу се сматрати дефинитивним или непроменљивим већ ће сама пракса
као и аргументована стручна расправа утицати на њих.
Управо у циљу доприноса за решавање спорних практичних ситуација сачињен је и овај рад у коме се за актуелне и спорне ситуације већ
препознате у пракси износе размишљања и предлози решења са циљем да
се изазове стручна дискусија која ће за последицу имати изналажење
правилних, могућих и на закону заснованих решења.
ПРИГОВОР НА ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ
О ЛИСТИ ПОТРАЖИВАЊА И НА ЗАКЉУЧАК
О ОСПОРЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА
Чланом 92 Закона о стечајном поступку је предвиђено да стечајни
судија, који је имао улогу прикупљања пријава потраживања према стечајном дужнику, све пријаве истовремено доставља стечајном управнику да
би се он изјаснио о истима. Изјашњавање стечајног управника много је
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комплексније него према Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији где је он само признавао или оспоравао наведена потраживања по
пријавама. Сада стечајни управник мора утврдити ваљаност, обим и исплатни ред и у том смислу се изјаснити о пријави сваког повериоца. То
значи да ће стечајни управник утврдити основаност потраживања, потом висину, а онда имајући у виду исплатне редове регулисане чланом 35
Закона о стечајном поступку и исплатни ред у коме би се то признато потраживање могло сврстати, па ће потом имајући у виду утврђене релевантне чињенице о сваком појединачном потраживању, сачинити листу
свих признатих и оспорених потраживања. Рок за овакво поступање стечајног управника је 40 дана од дана пријема пријава поверилаца, односно од
дана када му је стечајни судија доставио све пријаве потраживања у смислу члана 92 став 1 Закона (управо због обавезе стечајног судије да истовремено достави све пријаве показује се као непотребна и погрешна назнака у Закону да је рок за изјашњавање стечајног управника 40 дана од пријема последње пријаве од суда јер у ситуацији истовременог достављања
свих пријава не постоје ни „раније“ ни „последње“). Обавеза стечајног
управника је да у року од 5 дана по истеку рока за утврђивање ваљаности,
обима и исплатног реда сваког потраживања и сачињавања листе признатих и оспорених потраживања (40 дана од пријема пријава потраживања)
наведену сачињену листу истакне на огласној табли суда или уколико је
несразмерно велика на огласној табли истакне обавештење о месту где се
она налази. Поред наведене обавезе истицања листе на огласну таблу суда
стечајни управник има и дужност да изврши личну доставу обавештења
оним повериоцима чија су потраживања оспорена. Наведена обавеза је уведена у циљу благовременог обавештавања и упознавања поверилаца чија су
потраживања оспорена са начином на који се стечајни управник изјаснио
о њиховим потраживања, те омогућавања да предузму све законом предвиђене мере за заштиту својих интереса.
Потпуна новина Закона о стечајном поступку је могућност повериоца чије је потраживање оспорено да захтева да стечајни управник заједно са њим поново прегледа његову пријаву са додатним доказима у циљу преиспитивања датог мишљења стечајног управника у
погледу оспореног потраживања. Стечајни управник има дужност да
поступи по таквом захтеву повериоца, да заједно са њим прегледа поново и пријаву, али и све доказе које достави поверилац и које и у тој
фази може достављати стечајном управнику на увид, а ради заузима470
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ња правилног мишљења о потраживању које је оспорено првобитним
мишљењем управника. Ова могућност преиспитивања и промене мишљења стечајног управника уведена је у циљу потпуног, правилног и
аргументованог изјашњења о пријави потраживања и спречавању великог броја непотребних парница које су до сада биле проузроковане
немогућношћу промене датог изјашњења стечајног управника о основаности потраживања по пријави. Као логична последица дужности
прегледа и поновног разматрања основаности пријаве на захтев повериоца успостављена је и законска обавеза исправке листе сачињене од
стране стечајног управника уколико у том накнадном прегледу стечајни управник утврди да је потраживање по пријави основано.
Следећа фаза утврђивања потраживања по пријави поверилаца је испитно рочиште на коме ће се о листи потраживања стечајног управника изјашњавати и други повериоци уз могућност стечајних поверилаца да оспоравају потраживање других поверилаца које је сам стечајни управник у наведеној
листи признао. Могуће измене листе потраживања дате од стечајног управника, а с обзиром на ток испитног рочишта, утицаће на коначну табелу коју
ће у погледу потраживања сачинити стечајни судија и на основу које ће он
донети коначну листу потраживања и коначну листу о оспореним потраживањима. Стечајни судија наведене коначне листе потраживања и оспорених
потраживања доноси у форми закључка као једног од аката који се сходно
члану 30 Закона о стечајном поступку доносе у самом поступку стечаја. Према ставу 3 истог члана закључком се издаје налог службеном лицу или органу који води стечајни поступак за извршење појединих радњи. Према изнетом закључак о листи потраживања сачињен на основу коначне табеле садржи и податке о свим пријављеним потраживањима, о томе ко их је оспорио и
у ком износу су утврђена односно оспорена. Наведени Закључак се према изричитим одредбама члана 94 Закона о стечајном поступку доставља стечајном управнику и сваком стечајном повериоцу, а објављује се и на огласној
табли суда ради упознавања свих учесника у стечајном поступку и свих заинтересованих лица са садржином истих. Закон је изричито предвидео у члану
94 Закона о стечајном поступку да се наведени закључак може од стране стечајног управника или стечајних поверилаца оспоравати приговором што је у
складу и са одредбама члана 31 Закона о стечајном поступку који такође указује да се против закључка може поднети приговор. Подносилац приговора
може бити стечајни управник и он ће подносити приговор у ситуацији у којој
је закључак супротан листи стечајног управника и изјашњенима других пове471
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рилаца на испитном рочишту у погледу било ког потраживања које је на листи. Сам стечајни поверилац међутим може приговором оспорити наведени
закључак само у делу у коме се он односи на његово потраживање и без обзира да ли се ради о потраживању које је према наведеној листи оспорено
или је потраживање признато али му поверилац оспорава утврђени обим или
исплатни ред, односно место у табели. Наведени приговор се подноси стечајном већу. Рок за подношење приговора је 5 дана сходно члану 31 Закона о
стечајном поступку. Пре свега је значајно сагледати од када наведени рок почиње да тече: да ли од дана објављивања закључка на огласној табли или од
дана доставе истог повериоцима и стечајном управнику. Рок од 5 дана законом предвиђен за подношење приговора почиње да тече према изричитим
одредбама члана 31 Закона од дана објављивања закључка, а ако закључак
није објављен, рок за подношење приговора почиње да тече од дана достављања закључка осим ако самим законом није другачије одређено. У конкретном случају чланом 94 Закона предвиђено је да се закључак о оспореним
потраживањима доставља стечајном управнику и сваком стечајном повериоцу чије је потраживање оспорено и објављује на огласној табли суда, као и
закључак о листи потраживања која су призната. Сматрамо да би било целисходно да се не раде одвојене листе, већ једна јединствена на којој би се јасно
раздвојила призната од оспорених потраживања.
Рок од 5 дана за подношење приговора стечајном управнику и повериоцима ће почети да тече од дана када је сходно члану 31 став 2 Закона о
стечајном поступку, закључак објављен на огласној табли суда ако није пре
тога достављен наведеним лицима. Само у ситуацији у којој би повериоцима закључак био достављен пре но што је објављен на огласној табли, а
што је у пракси готово немогуће, јер се увек пре достављања закључка а одмах по доношењу истог, он објављује на огласној табли суда, а достављање
повериоцима је процес који тада тек започиње, посебно у ситуацији са великим бројем поверилаца, рок за приговор би почео да тече од доставе повериоцима односно управнику. Према изнетом рок од 5 дана почеће да тече
најкасније од дана објављивања закључка на огласној табли суда.
На први поглед можда изгледа нелогично и претерано формално мишљење по коме се рокови за подношење правног лека рачунају од дана истицања закључка на огласну таблу и у ситуацији када се исти доставља лично
странкама. Поставља се питање потребе за доставом закључка повериоцима
и њеног значаја, када у тренутку исте може да се догоди да је већ истекао рок
за улагање приговора. Наведено мишљење се може објаснити и чињеницом
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да се закључак о листи потраживања доноси у већ поодмаклој фази стечајног
поступка, у коме повериоци имају већ своје стечајне органе, (Скупштину поверилаца и Одбор поверилаца) који се брину о њиховим интересима, а и сами имају сазнање да је одржано испитно рочиште па су дужни да се информишу да ли је и када истакнут закључак о потраживањима да би благовремено заштитили своја права, не нарушавајући хитност поступка. Целисходно
би ипак било да суд бар истовремено са истицањем закључка на огласну таблу, експедује исти и повериоцима, или да чак то учини дан касније од експедовања закључка, јер је то време када се по редовном току ствари може очекивати да ће поверилац примити исти па се тако неће довести у питање благовремена заштита његових права, ни хитност поступка.
Потпуно је друга ситуација у погледу рока за подношење тужбе за
утврђивање оспореног потраживања, јер је чланом 96 Закона о стечајном
поступку изричито предвиђено да рок за подношење исте, почиње да тече
од дана када је поверилац примио закључак. То је и разлог што Закон поред истицања закључка на огласној табли предвиђа и његову доставу повериоцима оспорених потраживања.
Поред рока за подношење приговора значајно је и питање поступка
суда по истом. Према одредбама члана 94 Закона о стечајном поступку
недвосмислено је да одлуку по приговору доноси стечајно веће. Према својој правној природи акта, ради се о решењу, јер се њим одлучује у стечајном поступку у смислу члана 30 Закона о стечајном поступку. Рок у коме
веће има обавезу да одлучи о приговору је према одредбама члана 31 Закона о стечајном поступку 5 дана од дана пријема приговора. Пред првостепеним судовима се појавио и проблем како одлучивати у ситуацији у
којој сукцесивно пристиже суду велики број приговора поверилаца којима
су оспорена потраживања, односно да ли је стечајно веће обавезно да одлуку о сваком приговору донесе у року од 5 дана од дана пријема тог конкретног приговора, што би према оправданом указивању првостепених
судова доводило до готово континуираног заседања стечајног већа које би
стално разматрало ново пристигле приговоре стечајних поверилаца или
управника, на закључке листе потраживања. Поред наведеног ово неистовремено одлучивање о свим приговорима на закључке имало би и других значајних последица. Наиме иако Законом није изричито регулисано
питање дејства одлуке по приговору на закључак о листи потраживања,
решење стечајног већа по наведеном приговору, могло би, у случају усвајања истог, недвосмислено имати утицаја и на наведену листу, односно ре473
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шењем којим се уважава приговор морало би се решити и питање утицаја на листе поверилаца тако што би се вршиле исправке утврђених листа односно табела у листама. Таква се листа исправљана решењем
стечајног већа такође мора достављати свим повериоцима и истицати
на огласну таблу у ком случају повериоци на исте имају право жалбе, као
правног лека у смислу члана 32 Закона о стечајном поступку и аналогном
применом одредбама ЗПП-а. Рок за жалбу износи 8 дана од дана објављивања наведеног решења на огласну таблу или од објављивања у Службеном гласнику у смислу члана 32 став 3 Закона о стечајном поступку односно од дана достављања одређеним лицима ако је достава законом
предвиђена. У конкретном случају сматрамо да како постоји законска
обавеза да се закључак о потраживањима достави стечајном управнику и
сваком стечајном повериоцу то се и решење којима се одлучује по приговору на наведени закључак и евентуално исправља табела у листи утврђених потраживања мора доставити сваком од поверилаца и стечајном
управнику, па од тада и теку рокови за евентуалну жалбу.
У ситуацији у којој би се стало на становиште да се о сваком приговору стечајно веће изјашњава односно одлучује у року од 5 дана по пријему истог а у ситуацији у којој они сукцесивно стижу у суд, то би се на
наведени начин неограничено продужио период одлучивања по приговорима, а поставио би се и проблем с обзиром на чињеницу да би паралелно
могли пристизати и приговори на закључке и жалбе на решења стечајног
већа којим су већ одлучили о неким приговорима и исправили табеле у листи утврђених потржаивања имајући у виду усвајање раније пристиглих
приговора. Тако би се заправо преклопили поступци по приговорима и
жалбама и било би онемогућено свако даље поступање суда. Један од
предлога за излазак из наведене ситуације је да се о приговорима одлучује
тако што ће се аналогном применом члана 94 Закона о стечајном поступку прикупити сви приговори поднети у року од 40 дана, па да тек потом у наредном року од 5 дана стечајно веће донесе одлуку о основаности
истих, али би се оваквим тумачењем заправо изричито прекршила одредба Закона - члан 31 која дефинише да се о сваком приговору мора одлучити у року од 5 дана од пријема истог у суд, и знатно продужио поступак
по приговорима, а што је супротно начелу хитности.
Иако можда у првом тренутку сувише радикално решење представља рачунање рока за подношење наведеног приговора најкасније од дана
објављивања закључка на огласну таблу суда, а не од дана када је изврше474
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но и лично достављање закључака повериоцима, ако је то било после објаве на огласној табли, чини се да је то једино решење које омогућује излаз
из наведене ситуације. Озбиљном анализом свих одредаба Закона о стечајном поступку може се уочити да оно има и оправдања. Наиме, једино
на наведени начин, рок од 5 дана за подношење приговора на закључке о
листи потрaживања почиње да тече истовремено за све стечајне повериоце и стечајног управника, па ће тако рок и истећи истог дана односно 5 дана од дана објављивања закључка на огласну таблу. Једино у тој
ситуацији могуће је истовремено одлучити о свим приговорима (осим
оних који би евентуално били достављени после наведеног рока, али њихов утицај и није од значаја јер би исти били одбачени као неблаговремени). Такву одлуку (о свим приговорима) донело би својим решењем стечајно веће, истовремено, расправљајући о свим поднетим приговорима на закључке, уз налог стечајном судији да регулише питање утицаја те одлуке
о основаности приговора на коначне листе потраживања и коначну листу оспорених потраживања и за усвојене приговоре изврши исправку табеле у листама потраживања. (аналогно предвиђеној могућности исправке табеле у листи утврђених потраживања у случају кад стечајни поверилац докаже своје потраживање у парници).
Свако друго тумачење рокова за подношење приговора па и тренутка од када почињу тећи наведени рокови као и рокова за одлучивање по истима и саме процедуре одлучивања у пракси би довело до значајних проблема преклапања поступака.
Поред питања рокова за подношење приговора и рокова за одлучивање по наведеним приговорима на закључке о листама потраживања, спорно је питање и из којих се разлога наведени приговор може
подносити, односно шта у поступку по приговору испитује стечајно
веће. Питање је заправо да ли се приговором могу износити само формални разлози због којих се оспорава закључак о потраживањима због
повреде процедуре или се указује на неку грешку у техници, у цифрама,
у одређивањима исплатног реда или слично или се могу износити и
разлози који утичу на одлуку о основаности потраживања, односно да
ли стечајни поверилац може достављати доказе и износити разлоге
који указују на погрешну одлуку о оспоравању његовог потраживања и
да ли ће стечајно веће улазити у меритум односно одлучивати о основаности таквог приговора.
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Како је по својој правној природи одлука о коначној листи закључак
који доноси стечајни судија, а закључком се сходно члану 30 Закона о стечајном поступку не одлучује о стечајном поступку то се према нашем
становишту наведени закључци не могу оспоравати приговором из разлога који утичу на мериторну одлуку о потраживању, нити ће стечајно веће испитивати мериторно ваљаност односно исправност одлуке којом
се одређено потраживање признаје или оспорава. Приговор се мора ограничити на разлоге правилности поступања при доношењу наведених закључака у смислу одредаба Закона о стечајном поступку не улазећи у питање оправданости оспоравања или признања одређеног потраживања у
коначној листи, јер би се у супротном могла „отворити парница“ у поступку по приговору на закључак стечајног судије. Поред наведеног одлучивањем стечајног већа о приговору на закључак тако што би се мериторно решило питање основаности оспоравања одређеног потраживања
односно постојања наведеног потраживања, у ситуацији у којој би то
представљало мериторно решење наведеног спора, створио би се проблем
односа такве судске одлуке којом се мериторно решава спорни однос са
одлуком парничног суда у парницама на које је упућен и које је покренуо
стечајни поверилац коме је оспорено потраживање у смислу члана 94 Закона о стечајном поступку. Наведену парницу је дужан да покрене стечајни поверилац коме је потраживање оспорено у смислу члана 96 Закона
о стечајном поступку, без обзира на поступак по приговору на закључак о
коначној листи. Управо и наведено указује да је приговор на закључак могуће поднети само из формалних разлога грешке у процедури при доношењу истог или са захтевом за исправку одређених пропуста који су од утицаја на коначну табелу у листи потраживања, а који се не тичу мериторног одлучивања, односно не тичу се питања основаности самог оспоравања одређеног потраживања. Напротив, уколико процедуралних пропуста нема у доношењу закључка о коначној листи потраживања и оспорених потраживања или су иста исправљена по приговору стечајног повериоца или управника, поверилац оспореног потраживања и даље има
права и обавезу да покрене парницу на коју је упућен ради утврђивања свог
оспореног потраживања уз могућност опредељења и за арбитражно решавање наведеног поступка.
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ПОСТУПЦИ УТВРЂИВАЊА ОСПОРЕНОГ
ПОТРАЖИВАЊА
Поверилац чије је потраживање оспорено, према члану 96 Закона о
стечајном поступку, упућује се на парницу ради утврђивања оспореног потраживања. Парницу може покренути у року од 8 дана од дана пријема закључка из члана 94 истог Закона. Према раније важећем Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији стечајно веће је упућивало повериоца коме је потраживање оспорено да у парници или другом одговарајућем
поступку који ће покренути утврди основаност потраживања. Сада је међутим по Закону о стечајном поступку предвиђен само парнични поступак што ће представљати озбиљне проблеме јер све оно што може бити
предмет пријаве потрaживања и што може бити оспорено не може се
увек решити у парничном поступку, већ је неретко потребно покренути
друге врсте поступака у којима ће се решити постојање спорног потраживања. Евидентно је такође да се за разлику од ранијег решења предвиђеног Законом о принудном поравнању, стечају и ликвидацији у коме су се
разликовала потраживања пријављена по извршној исправи од потраживања која су пријављена, а која немају свој основ у извршној исправи по новом Закону о стечајном поступку не прави наведена разлика и на парницу
се увек упућује поверилац чије је потраживање оспорено. Према Закону о
принудном поравнању стечају и ликвидацији сам поверилац потраживања
које је пријавио, а које није имало основ у извршној исправи, упућиван је на
парницу, док је у ситуацији у којој је потраживање поверилац пријавио по
основу извршне исправе, у случају оспоравања истог, на парницу био упућиван стечајни управник, за стечајног дужника. Наведене разлике сада више
нема и и то је једна од врло озбиљних примедби у новом Закону, јер се долази у ситуацији да и поверилац који већ поседује извршну исправу о свом
потраживању, поново буде упућен на парницу за утврђивање постојања
свог правноснажно утврђеног потраживања, јер је исто оспорио стечајни
управник. Тачно је свакако да је и потраживање које је утврђено извршном
исправом могло да престане или се из неких законских разлога угаси, али је
у тој ситуацији имајући у виду да поверилац пак поседује правноснажну и
извршну исправу ранији Закон водио рачуна да је он јачи у праву од стечајног дужника чији је стечајни управник само оспорио наведено постојање
потраживања, па је у таквој ситуацији самог стечајног управника упући477
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вао на парницу. Без обзира на наведене озбиљне примедбе законски текст је
сада изричит и чланом 96 Закона о стечајном поступку предвиђено је да се
само поверилац чије је потраживање оспорено упућује на парницу, те је то
стога једино могуће поступање суда уз предлагање евентуалних измена Закона у наведеном смеру.
У пракси се поставило као спорно и питање да ли је рок од 8 дана за
покретање наведене парнице преклузиван или не. И у кратком периоду у
коме се примењује Закон о стечајном поступку издиференцирала су се два
опречна становишта. Према једном, које представља истовремено и предложени одговор Вишег трговинског суда на питање првостепеног суда о
преклузивности рока од 8 дана из члана 96 став 1 Закона о стечајном поступку наведени рок јесте преклузиван. Одредбом члана 91 став 1 Закона о
стечајном поступку предвиђено је да се поверилац чије је потраживање
оспорено ради утврђивања оспореног потраживања упућује на парницу коју може да покрене у року од 8 дана од дана пријема закључка из члана 94
Закона о стечајном поступку. Како се према изричитим одредбама наведеног члана поверилац чије је потраживање оспорено, упућује на парницу коју
може покренути у року од 8 дана и нема више као у Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији одредаба које би регулишући правне последице пропуштања наведеног рока за подношење тужбе, указивале на другачију правну природу означеног рока, по новом Закону о стечајном поступку
исти рок је преклузиван. То значи да ће се у случају подношења тужбе по
протеку наведеног рока тужба одбацити на основу члана 279 став 1 тачка 2 Закона о парничном поступку који се примењује од 23.2.2005. године.
Наведено становиште базирано је заправо на језичком тумачењу самог
члана 96 став 1 Закона о стечајном поступку као и на чињеници да садашњи текст Закона о стечајном поступку не садржи одредбе које је садржао члан 127 став 4 Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији
у којем је било предвиђено да ако повериоци покрену парницу, или управни
или други посебни поступак по истеку прописаног рока, њихова потраживања, стечајно веће неће узети у обзир приликом деобе стечајне масе, осим
ако су до тог времена правноснажно утврђена. Поред наведеног, у члану 96
ставу 2 Закона о стечајном поступку изричито је прописано да је рок од 8
дана за подношење тужбе за повериоце који оспоре потраживања других
поверилаца преклузиван јер по истеку тог рока наступа законска претпоставка да је потраживање које је тај поверилац оспорио признато. То указује да је рок за подношење тужбе ради утврђивања потраживања другог
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повериоца несумњиво преклузиван, па се поставља и питање двојне природе истог рока, односно да ли је он за неке повериоце преклузиван (повериоце
који су оспорили потраживање другим повериоцима) а за неке није (повериоце чија су потраживања оспорена).
Према другом становишту наведени рок прописан чланом 96 Закона о стечајном поступку, у коме повериоци са оспореним потраживањима могу покренути парницу није преклузиван, што значи да повериоци и по истеку наведеног рока могу покренути парницу ради утврђивања оспорених потраживања и тужба неће бити одбачена. У
образложењима оваквог става изнето је да су последице пропуштања
покретања парнице у року регулисане ставом 4 члана 96 Закона о стечајном поступку и да се односе на одговорност за штету проузроковану пропуштањем. Наведене одредбе међутим односе се на одговорност
за штету проузроковану пропуштањем да се стечајно веће обавести о
покретању парнице у смислу члана 96 став 1, а не пропуштање да се
наведена парница и покрене. Међутим иако до сада наведени разлози
не стоји, чини се правилно становиште да се не ради о преклузивном
року. Неколико је аргумената за оспоравање преклузивности рока за
покретање парнице ради утврђивања оспореног потраживања. Пре
свега свакако чињеница да Закон није регулисањем последица пропуштања рока прописао да се ради о преклузивном року, а преклузивност
рокова у којима се може покренути одређена парница ради заштите
права је изузетак који је по правилу Законом прописан и до кога се не
долази тумачењем већ по изричитом законском тексту.
Поред наведеног и члан 118 Закона о стечајном поступку којим
се регулише питање главне деобе и оспорених потраживања, односно
положај оспорених потраживања у главној деоби, предвиђено је да поверилац који је упућен на парницу подноси у року од 15 дана од дана излагања нацрта главне деобе доказе да је поднео тужбу односно да је
преузео раније покренуту парницу. У наведеном случају износ који би
поверилац добио да његово потраживање није оспорено издваја се у
сразмери одређеној решењем о главној деоби до правноснажног окончања парнице. Имајући у виду одредбе наведеног члана исто указују да
рок од 8 дана за покретање тужбе ради утврђивања оспореног потраживања није преклузиван, јер Закон у члану 118 не тражи да поверилац чије је потраживање оспорено и који је упућен на парницу по истицању нацрта главне деобе достави доказ да је благовремено поднео
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тужбу, већ је довољно да достави доказ да је тужбу поднео да би дошло до издвајања средстава у сразмери одређеној решењем о главној
деоби до правоснажног окончања наведене парнице. Чињеница да се
издвајају средства за повериоца који је покренуо тужбу без обзира када
је тужбу поднео указује да рок за подношење тужбе није преклузиван,
односно да поверилац може поднети тужбу за остварење својих права
тј. утврђивање потраживања и по протеку наведеног рока.
Као озбиљна критика на наведено тумачење члана 118 Закона о
стечајном поступку остаје да се под обавезом доставе доказа о тужби, може подразумевати и њена благовременост као квалитет који
она увек мора поседовати када је законом одређен рок за њено подношење што је аргумент у прилог преклузивности.
Поред наведеног, могућност арбитражног решавања спора односно
утврђивање постојања оспореног потраживања указује на чињеницу да се
не ради о преклузивном року за покретање тужбе у члану 96 став 1 Закона
о стечајном поступку. Према наведеним одредбама члан 96 став 5 Закона
о стечајном поступку предвиђено је да поверилац оспoреног потраживања
може уместо да покрене парницу у смислу става 1 цитираног члана да у
року од 8 дана од дана пријема закључка из члана 94 Закона о стечајном поступку, односно закључка о листи оспорених потраживања достави предлог стечајном судији да о оспореном потраживању одлучи стечајни судија
као арбитар односно арбитражно веће зависно од висине спора. Тај предлог у себи садржи изјаву да поверилац жели да се о његовом оспореном потраживању одлучи на наведени начин, односно да одлуку донесе стечајни
судија као арбитар или арбитражно веће, захтев и чињенице на којима се
захтев заснива, као и доказе у вези са захтевом. Наведена изјава са захтевом повериоца доставља се стечајном управнику ради добијања сагласности за решавање спора на наведени начин, односно путем арбитра или арбитражног већа. Уколико се стечајни управник сагласи са предлогом повериоца да о оспореном потраживању одлучи стечајни судија, он ће зависно
од вредности спора као арбитар појединац или у арбитражном већу које је
састављено од тројице судија којим он председава одлучити о основаности тужиочевог потраживања у арбитражном поступку које ће се спровести по одредбама парничног поступка. На одлуку арбитра дозвољена је
као правни лек жалба другостепеном суду, а у случају укидања арбитрове
одлуке по жалби предмет ће се вратити арбитру, односно арбитражном
већу. Уколико међутим стечајни управник не да сагласност повериоцу да
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се о оспореном потраживању на његов захтев и по изјави одлучи у арбитражном поступку пред арбитром појединцем-стечајним судијом или арбитражним већем повериоцу коме је оспорено потраживање и који је упућен на парницу не може се ускратити право да ту парницу и покрене подношењем тужбе парничном суду. Како је и рок за предлагање арбитражног решења и рок за подношење тужбе 8 дана, то би у случају да поверилац предлаже арбитражно решење већ у фази истека рока за предлог
истог истекао и рок за подношење тужбе , па би у случају да стечајни
управник не буде сагласан и не спроведе се арбитражни поступак он био
онемогућен, (наравно у случају да се наведени рок сматра преклузивним) да
поднесе тужбу парничном суду и тако утврди своје оспорено потраживање. Све наведено указује да се не ради о преклузивном року, те да стога повериоци и по истеку истог могу поднети тужбу за заштиту својих права,
односно тужбу са захтевом за утврђивање оспореног потраживања.
Питање односа арбитражног поступка и парничног поступка за
утврђивање оспорених потраживања такође је спорно у пракси као и питање форме одлука у којима се обавештава странка да нема сагласности
за вођење арбитражног поступка по предлогу стечајног повериоца, а због
одсуства сагласности стечајног управника као и питање правних лекова
на наведени акт суда. Одредбе члана 96 став 5 Закона о стечајном поступку указују да поверилац оспореног потраживања може уместо да покрене
парницу у року од 8 дана од пријема закључка из члана 94 Закона о стечајном поступку доставити предлог стечајном судији да о оспореном потраживању одлучи стечајни судија као арбитар односно арбитражно веће. То
указује да се поступак арбитражног решавања и поступак решавања о
основаности потраживања које је оспорено у парници међусобно искључују. Суд ће заправо повериоца коме се потраживање оспорава увек упутити
на парницу. Његово је овлашћење међутим да уместо парнице у истом законском року покрене поступак арбитражног решавања спора подношењем предлога за такав начин решавања. Пошто је за решавање путем арбитражног поступка потребна и сагласност стечајног управника у име
стечајног дужника, то суд мора прибавити и сагласност стечајног дужника изјавом стечајног управника за наведени начин решавања спора и у
тој ситуацији спор ће се и окончати арбитражним поступком без даље
могућности вођења парничног поступка. То значи да се прихватањем стечајног управника да се спорни однос реши путем арбитражног поступка
искључује даља могућност покретања парничног поступка ради утврђива481
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ња спорног потраживања, јер је поверилац оспореног потраживања имао
могућност избора само у тренутку када је одлучивао да ли ће покренути
парнични поступак, или ће уместо њега дати предлог за арбитражно решавање.
Спорно је и питање форме акта којим се обавештава поверилац
који је предложио арбитражно решавање да стечајни управник није
дао сагласност за наведени начин решавања спора. Постоје мишљења
по коме је наведени акт решење.
Како се према члану 30 Закона о стечајном поступку решењем
одлучује у стечајном поступку, а у конкретној ситуацији се одлучује о
предлогу повериоца за арбитражно решавање, то и наведена одлука
мора имати форму решења. У образложењу наведеног решења констатује се да се нису испунили законски услови за усвајање наведеног предлога, јер је један од законских услова и сагласност супротне стране стечајног управника за арбитражно решавање спорног потраживања.
Сматрамо да је обавезни део наведеног решења и упућивање повериоца
са оспореним потраживањем на покретање парнице ради утврђивања
истог. Правни лек на такво решење је жалба о сходно чл. 32 поменутог Закона, и иста се подноси другостепеном суду, јер по ставу један
истог члана није предвиђена апелациона надлежност стечајног већа.
Овај реферат даје само предлоге одговора на нека од спорних питања која су се у пракси појавила, и циљ му је да се подстакне размишљање и расправа са жељом да се изнађу најбоља решења.
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Ружа Урошевић,
саветник Врховног суда Србије

ДОСТАВЉАЊЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
- НОВИНЕ У ЗАКОНИМА
Достављање представља радњу у управном поступку путем које
државни органи, односно организације које воде управни поступак,
предају писмена (позиве, решења, закључке и друге службене списе) лицу коме су намењена, а које треба да потврди њихов пријем.
Достављању се веома често не придаје она важност коју заслужује с обзиром на правне последице које производи правилно достављање, погрешно достављање и пропуштање достављања. Оне се односе не само на писмено које се доставља, већ и на орган који је писмено
издао и на лица којима је писмено намењено.
Што се самог писмена тиче, правна последица недостављања
странци решења донетог у управном поступку је да оно не производи никакво правно дејство. Решење које није достављено странци не може постати ни коначно, ни правоснажно, нити се може извршити. Извршити се може само решење које је постало извршно. Извршност решења је
неминовно везана за достављање странци, па према изричитој одредби
чл. 261. Закона о општем управном поступку - у даљем тексту ЗУП 1 , првостепено решење постаје извршно:
- истеком рока за жалбу, ако жалба није дозвољена (што подразумева да је достављање странци извршено, јер рок за изјављивање
жалбе почиње да тече од дана достављања решења);
- достављањем странци, ако жалба није допуштена;
- достављањем странци ако жалба не одлаже извршење;
- достављањем странци решења којим се жалба одбацује или одбија.
1

"Службени лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/01
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Другостепено решење којим је измењено првостепено решење постаје извршно када се достави странци.
Орган пак, који је писмено издао, не може на основу тог писмена
предузимати било какве радње, све док оно не буде достављено адресату. Ако решење није достављено странци, оно не обавезује ни странку
ни орган који га је донео, па га орган може мењати или ставити ван
снаге, све док се налази код њега. Неодазивање позиву или непоступање
странке по писменом саопштењу, који нису достављени лицу коме су
намењени, не могу производити никакве штетне последице по то лице.
Према лицу, коме се достављање има извршити, решење не производи никакво правно дејство све док му не буде достављено, односно до
тада ово лице не стиче никаква права нити за њега настају обавезе које
из решења проистичу. Рок за жалбу, уколико је дозвољена, почиње да тече од дана достављања решења странци. Ако жалба против првостепеног решења није допуштена или жалба не одлаже извршење решења, као
и кад је другостепеним решењем измењено првостепено, решење се може
извршити само ако је достављено странци. Исти је случај и са позивима
или саопштењима урученим неком лицу. Обавеза тог лица да по њима
поступи настаје тек достављањем.
Како је у нашем праву усвојен принцип службеног достављања писмена од стране органа, односно организација које воде управни поступак,
логично је да последице погрешног достављања иду на штету органа који
је приликом достављања повредио правила управног поступка, а да странка због тога не може да трпи било какве штетне поседице. У крајњој линији, штету због погрешног достављања трпи и странка уколико је поступак покренут по њеном захтеву, обзиром да се покренути поступак непотребно одуговлачи.
ДОСТАВЉАЊЕ ПО ЗАКОНУ О ОПШТЕМ
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Законом о општем управном поступку - прецизно су прописани:
начин, време и место достављања писмена, врсте достављања, потврда о извршеном достављању - доставница и грешке у достављању.
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Начин достављања прописан је одредбом члана 71. ЗУП-а тако
да се, зависно од органа преко којих се врши достављање, може разликовати достављање од стране органа који је издао писмено (непосредно или преко службеног лица - достављача) и достављање поштом
или телефаксом. Изузетно, када то захтевају природа или значај писмена за лице коме се писмено има доставити, лице може бити позвано ради пријема.
Према одредби члана 72. ЗУП-а достављање се врши радним даном и то дању.
"Повреда ове одредбе, међутим, овлашћује странку само да одбије доставу, но, ако исту прими достава је пуноважна без обзира на односну повреду".1
Према истој одредби достављање се може извршити из нарочито важних разлога и у недељу или на дан државног празника, ако је то
неодложно потребно и ноћу. Уколико се достављање врши путем поште, може се извршити и у недељу и на дан државног празника.
"По оцени Врховног суда Србије, неосновани су наводи тужбе, да решење о принудној наплати није могло бити тужиљи уручено дана
5.5.2002. године, јер је тај дан била недеља, а био је дан верског празника православног Ускрса, јер је одредбом члана 72. тачка 3. ЗУП-а прописано
да се достављање поштом може вршити и у недељу и на дан државног
празника".2
По правилу, достављање се врши у стану, пословној просторији
или на радном месту лица коме се достављање врши, а адвокату у његовој адвокатској канцеларији. Уз пристанак лица коме се писмено
има уручити, достављање се може вршити и ван ових просторија, а
ако тих просторија нема, тамо где се лице затекне.
"Тужени орган сматра да су наводи жалбе неосновани и да нису
могли бити уважени имајући у виду одредбу члана 73. ЗУП-а, која
предвиђа да се достављање врши у стану, пословној просторији, па како је достављање извршено у пословној просторији то су наводи жалиоца неосновани. Како је у конкретном случају неспорно да је првостепено решење о утврђивању пореске обавезе тужиоцу достављено тако
1
2

Врховни суд Србије У. 10978/66 од 21.2.1967. године
Врховни суд Србије У. 2486/02 од 31.3.2003. године
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што је остављено у продавници, коју је тужилац иначе издао у закуп
другом лицу, о чему је доставио доказе уз тужбу, то се не ради о уредној достави решења извршеној у складу са цитираном одредбом закона, јер се закупац пословне просторије не може сматрати лицем које
је запослено код тужиоца у смислу одредбе члана 74. Закона о општем
управном поступку". 1
ЗУП познаје три врсте достављања у управном поступку: обавезно
лично достављање, посредно достављање и посебне случајеве достављања.
Обавезно лично достављање представља предају писмена непосредно лицу коме је намењено, односно његовом законском заступнику,
пуномоћнику или пуномоћнику за пријем писмена.
"Према члану 87. сада 77. став 3. ЗУП-а сматра се да је достављање
извршено самој странци ако је уредно достављено писмено њеном пуномоћнику".2
"Са личним достављањем законодавац у смислу става 1. истог
члана изједначује и достављање адвокату, као и предају писмена лицу
запосленом у адвокатској канцеларији, као што је приправник, писар,
дактилограф, а не на пример чистачица адвокатске канцеларије. Исто
тако, кад странка има законског заступника, пуномоћника, лично достављање сматра се да је извршено једном од лица. Ван круга наведених
лица, законодавац не допушта могућност достављања писмена за које
је обавезно лично достављање". 3
"Када се ради о обавезном личном достављању, уручење писмена
брачном другу адресата, не сматра се правилно извршеним достављањем". 4
Посредно достављање је предаја писмена неком другом лицу, а не
адресату, са дејством као да је предаја извршена самом адресату.
Овим путем се може вршити достављање само ако законом или другим правним прописима није предвиђено обавезно лично достављање.

1

Врховни суд Србије У. 3917/01 од 9.5.2001. године
Врховни суд Војводине У. 1044/78 од 7.12.1978. године
3
Објашњење Савезног савета за правосуђе број 03/3-108/2 од 26.3.1970. године
4
Врховни суд Србије У. 11391/53 од 19.1.1954. године
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Закон разликује достављање у стану неком од одраслих чланова
породичног домаћинства, на радном месту лицу које је на истом месту запослено (ако пристане да прими писмено), привременом заступнику ако се пребивалиште, односно боравиште адресата не може
утврдити и предају писмена надлежном органу општине или пошти
на чијем се подручју налази пребивалиште односно боравиште лица
коме се достављање врши.
"Не сматра се да је решење у управном поступку уредно достављено у смислу члана 84. - сада 74. Закона о општем управном поступку, ако се уместо лицу на чије име решење гласи, уручи његовом оцу као
одраслом члану његовог домаћинства, пре него што се покуша достава
адресату и ако то достављање није извршено у стану, већ у просторијама органа". 1
Одредбама члана 78. до 86. ЗУП-а прописани су посебни случајеви
достављања и то:
- достављање законском заступнику и пуномоћнику:
- достављање пуномоћнику за пријем писмена;
- достављање државним органима, предузећима и другим правним лицима;
- достављање осталим лицима;
- достављање јавним саопштењем;
- достављање у случају одбијања пријема и
- достављање у случају промене пребивалишта, односно боравишта или седишта.
Доставница представља потврду о извршеном достављању коју
потписују достављач и прималац, с тим што је прималац дужан да на
њој означи словима датум пријема. Она представља јавну исправу - доказ
о извршеном достављању, па се, као и код друге јавне исправе може доказивати да су подаци о њој неистинито утврђени или да је неисправно састављена.
"Доставница је несумњиво доказ о извршеном достављању само
онда када је сачињена у складу са одредбама ЗУП-а". 2
1
2

Савезни суд Ус. 538/83 од 27.1.1984. године
Врховни суд Србије У.1854/71 од 18.10.1971. године
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"Не може се уредност доставе утврдити на претпоставци да је
достављач поступио по закону, када странка којој је достављање требало извршити спори чињеницу да је њој достава лично извршена, и за
ту тврдњу пружа доказе". 1
Према усвојеној пракси Управног одељења Врховног суда Србије,
неуредна је достава правном лицу уколико потпис овлашћеног лица за
пријем писмена није оверен печатом тог правног лица.
Као код сваке радње у поступку, тако и достављању може да буде учињена грешка која може довести до тога да се сматра да достављање уопште није извршено или да није извршено оног дана који је
уписан у доставници. У оба случаја орган је дужан да грешку отклони,
било тако што ће поновити достављање или на поуздан начин, коришћењем других доказних средстава, утврдити тачан датум када је
лице коме је намењено писмено стварно добило то писмено. Коришћењем других доказних средстава достављање ће се доказивати и у случају када је достављање писмена правилно извршено, али је доставница касније нестала из списа.
"Неправилна је и незаконита достава првостепеног решења када
службено лице првостепеног органа уручи директору предузећа решење у службеној просторији тог органа, а на изворнику решења је првостепени орган унапред машином откуцао датум уручења решења, а на
простору изнад тога директор потпише пријем решења, а да својеручно није означио словима дан, месец и годину пријема истог. 2
"И под претпоставком да је странка са достављачем писмена постигла договор о упису у доставницу другог датума, од датума предаје
писмена, као дан предаје има се узети дан када је предаја стварно извршена".3
Како је на почетку речено, државни органи и организације који
воде управни поступак врше достављање на начин прописан Законом о
општем управном поступку. Међутим, појединим законима прописани су посебни начини достављања одређених управних аката, па су ор-

1

Врховни суд Југославије У. 950/72 од 2.2.1973. године
Врховни суд Србије У. 66498/95 од 25.5.1996. године
3
Врховни суд Србије У. 3291/78
2
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гани који примењују те прописе дужни да у складу са њима изврше достављање.
ДОСТАВЉАЊЕ ПО ЗАКОНУ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ
И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 1
Одредбом члана 36. овог Закона прописано је да се "порески акти
у писменом облику достављају на начин уређен овим законом", што
значи да је у пореском поступку, за достављање свих пореских аката у
писменом облику, искључена примена одредби Закона о општем управном поступку које се односе на достављање.
У ставу 2. истог члана прописано је обавезно лично достављање
уручењем пореског акта пореском обвезнику, и његовом законском заступнику, пореском пуномоћнику или заступнику по службеној дужности, што се у основи не разликује од правила о обавезном личном
достављању прописаних ЗУП-ом. Међутим, у одсуству одредбе о томе
када се достављање мора извршити лично лицу коме је писмено намењено, што је иначе прописано одредбом члана 77. став 1. ЗУП-а (кад је
такво достављање одређено овим законом или другим прописом, кад
од дана достављања почиње тећи рок који се не може продужавати,
или кад то нарочито одреди орган који је наредио достављање) остаје
да се закључи да је за достављање свих пореских аката обавезно лично
достављање или да се аналогно примене одредбе ЗУП-а.
На закључак да за достављање свих пореских аката ипак није обавезно лично уручење пореском обвезнику, наводе остале одредбе истог члана којима је прописано посредно достављање, односно уручење пореских
аката пунолетном члану домаћинства, у смислу закона којим се уређује
порез на доходак грађана, или лицу запосленом код предузетника. Уручењем једном од ових лица, ако је порески обвезник физичко лице, односно
предузетник, порески акти се сматрају достављеним. То даље значи да је
обавезно лично достављање прописано за правна лица, односно да је опредељено према лицу коме се достављање има извршити, а не према врсти
акта који се доставља и правним последицама које достављање производи.

1

"Службени гласник РС" бр. 80/02...55/04
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Достављање у случају одбијања пријема регулисано је крајње поједностављено тако да се "достављање, у смислу овог закона, сматра
уредним и када лица из става 2. и 3. овог члана одбију да приме или
потпишу пореске акте, ако лице које је вршило достављање о томе сачини службену белешку". При том није остављена могућност да ова
лица одбију пријем пореског акта са разлога прописаних законом, када
се достављање на овај начин не би могло сматрати уредним.
Пошто начини достављања нису прописани наведеном одредбом
закона остаје да се претпостави да је ставовима 2, 3. и 4. чл. 36. Закона прописано уручење пореског акта непосредно од стране пореског органа или овлашћеног службеног лица - достављача. Уручење препорученом пошиљком преко поште или електронским путем преко e-maila,
прописано је као изузетак ако достављање на начин из става 2.-4. овог
члана није могло бити извршено. Дакле, начин достављања путем поште, који је у ЗУП-у прописан као правило, овде се јавља као изузетак.
Остаје да се претпостави да је циљ законодавца био да обезбеди
најсигурнији, најефикаснији и најбржи начин достављања, ради убрзања пореског поступка, али при том није имао у виду чињеницу да је достављање, које је прописано као правило, могуће само на оном подручју
на коме се простире месна надлежност пореског органа, а да порески
обвезник не мора да има пребивалиште на подручју пореског органа који му утврђује пореску обавезу, односно доноси пореске акте који се на
њега односе.
Надаље, у ставу 6. истог члана прописано је да се достава извршена препорученом пошиљком преко поште или електронским путем
преко e-maila на адресу пореског обвезника унету у пријаву за регистрацију или у последњу пореску пријаву, сматра извршеном "истеком
трећег дана од дана предаје пореског акта пошти, односно даном наведеним у e-mail повратници код слања пореског акта електронским
путем".
Разлог за овакву правну фикцију, да је уручен порески акт за који
се поуздано зна да није уручен, лежи само у чињеници да достављање
на начин из става 2-4. чл. 36. Закона није могло бити извршено, без обзира на разлоге немогућности уручења (привремено одсутно лице због
болести, одслужења војног рока, годишњег одмора и слично) и без икаквог обавештења или упозорења на правне последице таквог уручења.
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Док се за случај достављања електронском поштом преко e-maila може закључити да доказ о извршеном достављању представља email повратница, за случај достављања предајом пореског акта пошти
није прописано чиме се такво достављање доказује, па остаје да се закључи да у сваком конкретном случају, ради утврђивања да ли је достављање уредно извршено, применом начела материјалне истине
треба спровести посебан доказни поступак, коришћењем свих доказних средстава. По мишљењу аутора се не може са сигурношћу тврдити да овакво решење у закону неминовно води убрзању пореског поступка, али се стиче утисак да ће се правила о достављању, која су
ЗУП-ом прописана, а нису у супротности са одредбом члана 36. Закона
о пореском поступку и пореској администрацији, и надаље примењивати и у пореском поступку.
ДОСТАВЉАЊЕ ПО ЗАКОНУ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 1
У Глави IX наведеног Закона, одељак "Овлашћења грађевинског
инспектора", у члану 141. до 144. прописана су овлашћења грађевинског инспектора да у вршењу инспекцијског надзора решењем наложи
рушење објекта, да нареди обуставу радова, забрани даље извођење радова или коришћење објекта или дела објекта и нареди инвеститору и
извођачу радова, односно кориснику објекта да отклони неправилности уочене у поступку инспекцијског надзора.
У поступку доношења решења, односно наредбе, сходно наведеним овлашћењима инспектора, одредбом члана 146. Закона прописан
је поступак достављања који се односи само на те случајеве. То значи
да се правила о достављању прописана ЗУП-ом примењују у управном
поступку који се води у вези планирања и уређења простора, коришћења грађевинског земљишта и изградње објеката, а посебна правила у
случају налагања инспекцијских мера у поступку инспекцијског надзора.
У тим случајевима прописано је да ће се достављање решења, којим су наложене инспекцијске мере, сматрати уредним "уручењем решења инвеститору, односно извођачу радова или доставом на адресу
инвеститора или извођача радова, или прибијањем на врата инвести1
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тора или извођача радова или предајом у радне просторије инвеститора или извођача радова, или прибијањем на објекат који се гради,
односно употребљава". Време и место доставе инспектор констатује
забелешком.
Из саме формулације цитиране одредбе става 1. члана 146. Закона, може се закључити да су све врсте достављања потпуно равноправно прописане. Органу који води поступак препуштено је да сам одреди врсту и начин достављања (непосредно лично достављање, посредно достављање, посебни случајеви достављања) без обзира на чињеницу што се ради о решењу којим се странци у поступку налажу
одређене обавезе и што од дана достављања тог решења почиње тећи
рок за жалбу који се не може продужавати, када је по ЗУП-у обавезно
лично достављање.
Прибијање решења на врата лица коме се достављање има извршити прописано је као један од редовних начина достављања, док је по
ЗУП-у прописано само у случају одбијања пријема писмена, без законског разлога, те се достављање има сматрати извршеним само кад достављач забележи на доставници дан, час и разлог одбијања писмена,
као и место где је писмено оставио.
Може се претпоставити да крајње специфично решење, да се достава има сматрати уредном прибијањем решења на објекат који се
гради, односно употребљава, треба довести у везу са одредбом става 2.
истог члана којом је прописано да ће се поступак водити против непознатог лица уколико није познато име инвеститора, или извођача
радова. Уколико су познати сви релевантни подаци о овим лицима, не
може се сматрати прихватљивим овај начин достављања пре него
што је покушана лична достава лицу коме је писмено намењено. Ово
посебно ако се имају у виду правне последице достављања, о којима је
било речи у уводу реферата.
Сама чињеница да је дата могућност да се поступак инспекцијског надзора води и према непознатом лицу, отвара велики број питања, а пре свега питање страначке легитимације у поступку по редовним или ванредним правним лековима и у управном спору (на пример у
спору због ћутања администрације) и питање могућности извршења
налога инспектора који се састоји у нечињењу, односно забрани вршења одређене радње, који се не може извршити преко трећих лица. Да495
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кле, није довољно што је законодавац, да би омогућио да свако решење
инспектора производи правно дејство, предвидео да се решење може
доставити и непознатом лицу, ако при том није имао у виду да решење може бити неизвршиво иако је формално-правно постало правоснажно и извршно.
РЕЧ АУТОРА
Циљ овог реферата није био да се по сваку цену критикују нова
решења којима су прописана правила о достављању другачија од решења датих у ЗУП-у, већ да се укаже да су постојећа решења у ЗУП-у
превазиђена и да не доприносе увек ефикасности управног поступка,
што је и изазвало потребу да се достављање у пореском поступку и
поступку инспекцијског надзора посебно регулише.
Стога се показује као неминовност потреба да се што хитније
измени ЗУП имајући пре свега у виду коришћење савремене технологије при електронској обради података и комуникацији између органа и
странака, и то не само у поступку достављања него и подношења захтева, приступа подацима, разгледања списа и обавештавања у току
поступка. На тај начин би се значајно допринело остваривању начела
ефикасности при вођењу управног поступка и, у крајњој линији, бржем
остваривању права грађана и правних лица, што је једна од одлика
сваке правно уређене државе. Законом о пореском поступку и пореској
администрацији је учињен први корак у том правцу, што свакако заслужује похвалу.
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Јелена Ивановић,
судија Врховног суда Србије

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ИСПРАВЉАЊА ГРЕШАКА
У РЕШЕЊУ И ДОПУНСКОГ РЕШЕЊА
У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
У постојећем правном систему, Закон о општем управном поступку, (у даљем тексту: ЗУП) као један од основних процесних закона, поред тринаест основних начела по којима су дужни да поступају
државни органи у решавању управних ствари, садржи и бројне институте процесног права који омогућавају адекватну примену ових начела.
У глави 12. ЗУП-а која се односи на доношење решења као резултата целокупног дотадашњег поступања који је најважнији и за
странку о чијем се праву, обавези или правном интересу одлучује и за
орган који га доноси, садржане су и одредбе о допунском решењу (члан
206. ЗУП-а) и одредбе о исправљању грешака у решењу (члан 209. ЗУПа).
Претпоставка је да управни органи доносе решења у управним
стварима у пажљивом поступању у примени правила поступка, али се
у пракси често дешавају пропусти које је, због установљења ова два
института, сасвим могуће отклонити и сачувати законитост решења у преосталим сегментима у којима се она испитује под условом, да
у овим деловима заиста и постоји. Утолико је евидентна, посебно у
пракси, важност ова два института па су и због тога предмет овог
реферата.
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ
Одредбом члана 206. ЗУП-а предвиђено је да ако орган није решењем одлучио о свим питањима која су била предмет поступка, он мо497
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же, по предлогу странке или по службеној дужности, донети посебно
решење о питањима која донесеним решењем нису обухваћена (допунско решење). Ако предлог странке за доношење допунског решења буде
одбијен, против закључка о томе је допуштена посебна жалба. Ако је
предмет већ довољно расправљен, допунско решење може се донети
без поновног спровођења посебног испитног поступка и допунско решење сматра се у погледу правних средстава и извршења као самостално решење.
Ова законска норма јасно дефинише како појам допунског решења
(доноси се када је једним решењем пропуштено да се одлучи о свим захтевима који улазе у предмет поступка, иако су били зрели за решавање),
иницијативу за доношење (по службеној дужности или по предлогу
странке) тако и однос допунског и раније донетог решења у погледу правних средстава и извршења (у овом смислу допунско решење је потпуно самостално).
Из става 3. члана 206. ЗУП-а произилази да странка незадовољна
допунским решењем има право на жалбу на допунско решење, али је законодавац право на жалбу дао странци и на закључак којим се одбија предлог за издавање допунског решења. Неодлучивање о свим захтевима у поступку јесте повреда правила поступка, али она управо може да буде отклоњена доношењем допунског решења тако да она нема карактер повреде која је од битног утицаја на законитост оспореног решења. Странка
може да изабере да ли ће улагати жалбу на основно решење које није
потпуно када ће се, уколико је то једини навод жалбе, она сматрати
предлогом за доношење допунског решења или ће поднети предлог за доношење допунског решења.
О наведеном се изјаснио и Врховни суд Србије у својим пресудама:
"Против решења којим је пропуштено да се одлучи о свим захтевима странке, странка има право жалбе. Али се странка овим правом не мора користити, ако сматра да је целисходније за њу доношење допунског решења".1
"Када у окончаном управном поступку решењима није одлучено о
свим захтевима странке, онда се ради о повреди правила управног поступка који није од битног утицаја на законитост оспореног решења
1

ВВС, У-10611/60 од 25. 02. 1961.
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у смислу члана 39. (37) став 2. Закона о управним споровима. Ово стога што у таквом случају надлежни орган може у смислу члана 216.
(206) став 1. ЗУП-а по предлогу странке или по службеној дужности
донети посебно решење о питањима која већ донетим решењем нису
обухваћена (допунска решења) утолико пре што се овакво допунско решење сматра самосталним решењем у погледу правних средстава извршења". 1
У пракси се дешавају случајеви да се допунским решењима допуњава
образложење основног решења. Допунским решењем се не може допуњавати образложење основног решења нити се њиме може стављати ван снаге основно правноснажно решење, јер је то противно циљу због кога је овај
институт установљен законом, а то је омогућавање да се накнадно одлучи
о оним захтевима о којима орган није одлучио при доношењу основног решења.
У том смислу се изјаснио и Врховни суд Србије својом пресудом:
"Допунским решењем не може се стављати ван снаге основно
правноснажно решење, јер се допунско решење односи само на она питања која основним решењем нису била обухваћена". 2
ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У РЕШЕЊУ
Одредбом члана 209. ЗУП-а предвиђено је да орган који је донео
решење, односно службено лице које је потписало или издало решење
може у свако време исправити грешке у именима или бројевима, писању или рачунању као и друге очигледне нетачности у решењу или његовим овереним преписима. Исправка грешке производи правно дејство
од дана од кога производи правно дејство решење које се исправља. О
исправци се доноси посебан закључак. Белешка о исправци уписује се у
изворник решења, а ако је то могуће и у све оверене преписе достављене странкама. Белешку потписује службено лице које је потписало закључак о исправци. Против закључка којим се већ донесено решење исправља или којим се одбија предлог за исправљање, допуштена је посебна жалба.

1
2

ВВС Увп-II бр. 50/83 од 07. 04. 1983.
Врховни суд Србије У-3370/96
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И овом одредбом је јасно дефинисан начин поступања органа који је доносилац решења када приликом сачињавања решења буде учињена грешка у именима или бројевима, писању или рачунању као и друге очигледне нетачности у решењу или његовим овереним преписима.
Овом врстом одлуке се отклањају пропусти у грешкама које су дефинисане чланом 209. став 1. ЗУП-а, а не задире се у меритум одлуке о
захтеву о коме се основним решењем одлучује.
Ова врста грешака настаје не као правна (везана за садржину воље доносиоца акта), већ као техничка (у бројевима, писању, рачунању...).
Исправци подлежу саставни делови решења: увод, диспозитив,
образложење, упутство о правном средству, назив органа са бројем и датумом решења, с тим што потпис службеног лица и печат не би могли
да буду предмет исправљања, јер је потпис службеног лица везан за овлашћење (само овлашћено службено лице може да потпише решење), а печат за надлежност органа доносиоца, па би потпис неовлашћеног службеног лица и печат ненадлежног органа значио незаконитост решења
која се отклања другим механизмима управног поступка предвиђених за
ништавост управног акта.
Свакој врсти исправљања мора да се пажљиво приступи и оцени
да ли се ради о грешкама предвиђеним у члану 209. ЗУП-а (у именима,
бројевима, писању или рачунању или у очигледним нетачностима),
при чему законодавац само термин "нетачности" дефинише тако да
морају да буду "очигледне", али би се при оцени испуњености услова за
исправљање морало, по мишљењу аутора овог реферата, водити рачуна и о томе да грешке у симболима којима се саопштава воља доносиоца решења именима, бројевима, у писању, рачунању морају бити очигледне, јер у супротном, одсуство "очигледности" техничке грешке
може довести до сумње да ли се уопште ради о техничкој грешци. Ово
за последицу углавном, има задирање у меритум и промену одлуке о
управној ствари што није законито и најчешће се дешава приликом
вршења исправке диспозитива решења у ком случају треба посебно пажљиво поступати.
У смислу предњих навода изјаснио се и Врховни суд Србије својим
пресудама и то:
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"Исправка текста диспозитива решења туженог, извршена
оспореним закључком, којим тужени врши измену садржине диспозитива и наводи да поништава своје решење уместо првостепеног, није
исправка очигледне грешке у изради решења, већ измена одлуке решења
па се ова не може извршити применом одредаба члана 209. ЗУП-а". 1
У случају постојања законских услова за вршење исправљања у
диспозитиву решења, неопходно је извршити исправљање истих очигледних грешака и у образложењу решења, јер ће у противном образложење бити контрадикторно диспозитиву, а то решење о предмету
управне ствари чини незаконитим.
У складу са наведеним је изјашњење Врховног суда Србије изражено у пресуди.
"Према оцени Врховног суда Србије основани су наводи тужбе да се
у предметном случају не ради о исправљању грешака у решењу и да се
управни акт мења у меритуму, јер се таква исправка диспозитива наведеног решења није могла вршити на основу члана 209. ЗУП-а будући да је
тиме, не само у суштини извршена измена тог решења, већ такође, измењен диспозитив решења постао противречан образложењу тог решења у коме нису вршене такве исправке, па је противно члану 199. став 2.
ЗУП-а и надаље остало да се ради о одлучивању о ствари везаној за пословни простор у Н.С. у Ул. К.А.број 5, а не о оном из исправке диспозитива у Ул. Н. П. број 8"2 .
Члан 209. ЗУП-а у ставу 1. јасно одређује ко врши исправку решења, те да је то орган који је донео решење, односно службено лице које
је потписало или издало решење. Ово значи да исправку решења у
управном поступку врши првостепени или другостепени орган и то
сваки у свом акту. У том смислу постоји изјашњење Врховног суда Србије:
"Техничку грешку садржану у решењу једног органа не може да
исправи други орган, ни у случају када му је то решење потребно за доношење решења из своје надлежности, него једино може да на то упо-

1
2

ВВС У-4498/03 од 25. 12. 2003.
Врховни суд Србије У. 3297/03 од 22.04.2004.
501

Огледи
зори орган у чијем је решењу дошло до техничке грешке да би он исправио грешку ако утврди да постоји". 1
У истом смислу постоји став нове судске праксе Врховног суда
изражен у пресуди тог суда у којој се Врховни суд Србије изјаснио:
"Тужени орган је исправио грешку у решењу првостепеног органа
на који начин је повредио одредбу члана 209. ЗУП-а, јер грешку садржану у решењу једног органа не може да исправи други орган већ једино
може да на то упозори орган у чијем је решењу дошло до техничке грешке" 2 .
Исправљање грешака у решењу може се вршити у свако време, а
овакво исправљање производи правно дејство од дана од кога производи
правно дејство решење које се исправља. Ово значи да исправљање грешака по члану 209. ЗУП-а није ограничено роком што произилази из
судских пресуда:
"Очигледне грешке у писању и рачунању могу се у смислу члана
219. (209. ЗУП-а) исправити и по правноснажности управног акта у
коме су учињене" 3
"Правно дејство исправке у рачунању односно каснијег решења о
измени правноснажног решења које је засновано на рачунској грешци,
тече, еx tunc, од дана када је било донето прво решење 4
"Интенција je да се техничка грешка исправи у целости, да се
она исправи не само за будућност него и за прошлост и да се постигне
стање као да грешка није ни учињена. Ирелевантно је да ли је решење
у коме је грешка садржана правноснажно, јер се исправљање врши у
свако време па и онда када је решење са грешком постало правноснажно" 5
Оно што је врло битно то је да се исправљање решења мора вршити закључком на који постоји право жалбе, које право жалбе постоји и у случају одбијања захтева за исправку. У складу са тиме је
пресуда Врховног суда Србије где се Врховни суд Србије изјаснио:
1

Врховни суд Србије У-1221/65 од 09.12.1965.
ВСС, У. 2307/02 од 12.02.2003. год.
3
ВСХ, У-бр. 2452/72 од 12.10.1972.год.
4
СВС, Уж. 7018/56 од 29.04.1957.год.
5
ВВС, У-6447/62 од 21.09.1962.год.
2
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"Основани су наводи тужбе којима се указује да чињенично стање није правилно и потпуно утврђено у погледу права власништва и
корисништва на кат. парцели број 9783/1 КО Ж, а решење првостепеног органа од 23. 11. 2001. године у тачки 2. диспозитива је у погледу
броја парцеле исправљено без закључка о исправци грешке, што је у супротности са чланом 209. тачка 2. Закона о општем управном поступку којим је прописано да се о исправци грешке доноси посебан закључак" 1 .
Позивање на незаконитост закључка о одлучивању по предлогу за
исправљање решења (било да је предлог усвојен или одбијен) не може да
буде разлог за жалбу против решења о главној ствари нити разлог за поништај решења у управном спору, па се у том смислу изјаснила и судска
пракса:
"Жалба против закључка којим се врши исправка решења може се
односити само на закључак о исправци, а не може се тај закључак узети
као повод да се жалбом или управно-судском тужбом побија само решење". 2
"Очигледне грешке у решењу нису разлог за уважавање тужбе у
управном спору, јер се такве нетачности у решењу могу у свако време
исправити". 3
"Против закључка којим се исправља грешка у ознаци катастарске општине за одређену парцелу може се изјавити жалба, а против
одлуке донете против те жалбе може се покренути управни спор. Међутим, у овом поступку има се ценити само то да ли је нападнут закључак донет у складу са чланом 219. (209. ЗУП-а), а не и то да ли је
правилно и законито решење које се закључком исправља". 4
У поступку по захтеву за доношење закључка о исправци, обезбеђено је право странке на одговарајуће правно средство и у случају "ћутања управе" при чему је одлука о исправљању такође изједначена са
решењем о управној ствари, па се о томе изјаснила и пракса судова:

1

ВВС. У. 2590/03 од 17.03.2004. год.
СВС Уж-8060/59 од 14.11.1959.год.
3
УСХ, Ус-3642/78 од 09.05.1979.год.
4
ВСЈ, Уж-бр. 10221/70 од 11.09.1970.год.
2
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"У случају, када орган који је донео решење одбија да изврши исправку грешке у писању, рачунајући друге очигледне нетачности, судска заштита у управном спору може се остваривати тек пошто
странка поступи по одредбама о "ћутању администрације" у смислу
члана 246. (236) ЗУП-а и члана 26. (24) ЗУС-а". 1
РАЗЛИКЕ У ПРИМЕНИ
Оно што посебно треба напоменути је да у пракси, због тога
што су оба института установљена као начин отклањања незаконитости у доношењу основног решења, долази до незаконите примене
оба, тако да их управни органи мешају.
Сем заједничке сврхе постојања, они су по својој суштини потпуно
различити, јер је допунско решење у ствари одлука о захтеву, која је у односу на основно решење, потпуно самостална, а закључак о исправљању
је одлука о исправци основног решења и оно у свему прати судбину тог решења.
Веома често се дешава да управни органи, уместо, допунским решењем, у ком поступку су обавезни да спроведу комплетан поступак
по делу захтева о коме није одлучено, доносе закључак о исправци
основног решења у коме мењају одлуку о захтеву о коме је већ одлучено.
Тако, уколико се одлуком о исправци мења површина заједничке
просторије која се претвара у стан или додаје у ту површину део друге
просторије која није ушла у површину стана по основном решењу, уколико се мења број катастарске парцеле или назив општине, а да се у
дотадашњем току поступка не може закључити да је новоисправљена
катастарска парцела или назив општине предмет захтева, ако се на
исти начин мења улица и број у којој се непокретност која је предмет
поступка налази, све су то примери, поред многих других, у којима је
недопушетно исправљање, већ се мора спровести поступак доношењем допунског решења.
Имајући у виду све наведено може се закључити:
Да се и допунско решење и одлука о исправљању доносе у отклањању пропуста у поступку доношења основног решења (допунско када
1

Савезни суд Београд, Уисс-215/80 од 28.03.1980.год.
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није одлучено о свим захтевима, а закључак о исправљању када су направљене грешке у именима, бројевима и сл.).
Не може се применом института исправљања грешака одлучивати о делу захтеву о којем мора да се одлучи допунским решењем, јер
се на тај начин онемогућава странка да се у посебном испитном поступку изјасни о околностима и чињеницама које су од значаја за доношење решења, што је противно начелу законитости и начелу саслушања странке. Свако другачије поступање би значило злоупотребу оба
института.
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Зоја Поповић,
судија Врховног суда Србије

СХОДНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ У УПРАВНОМ СПОРУ
I
Законитост коначних управних аката које доносе државни органи,
предузећа и друге организације у вршењу јавних овлашћења, а којима се решава о правима и обавезама физичких и правних лица као и других странака о конкретној појединачној ситуацији, односно конкретном случају,
испитује се у управном спору, осим у случајевима када закон изричито
прописује да се против одређених управних аката не може водити управни спор. Управни спор се може водити и у ситуацији када нема управног
акта, али је орган био дужан да га донесе, односно у случају "ћутања администрације". Управни спор има искључиво за циљ поништај управног
акта у случају његове незаконитости али, је, суд овлашћен и да суди у
спору пуне јурисдикције, у ком случају поништава управни акт, али предмет не враћа управном органу који је акт донео на поновно одлучивање,
већ у том управном предмету решава саму управну ствар уместо органа,
и одлучује и о повраћају ствари, односно накнади штете, ако је такав
захтев у тужби постављен и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то.
II
Поступак за оцену законитости коначног управног акта пред судом регулисан је Законом о управним споровима 1 у даљем тексту: ЗУС.
Једно од начела управно-судског поступка је о супсидијерној и сходној
примени одредаба закона којим се уређује парнични поступак, како је то
1

"Службени лист СРЈ" бр. 46/96
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прописано чланом 59. овог закона. Ово стога што ЗУС садржи најнужније процесне одредбе за поступање по тужби у управном спору па се правне
празнине, сходном применом члана 59. овог закона попуњавају одговарајућим одредбама Закона о парничном поступку примерено правној природи
управног спора.
Ступањем на снагу новог Закона о парничном поступку 1 у даљем
тексту: ЗПП дана 23.2.2005. године престао је да важи Закон о парничном поступку 2 осим одредби XXXI главе (члан 468-а - 487.). Прелазним и завршним одредбама сада важећег ЗПП у члану 491. регулисано
је временско важење овог закона, која одредба је од значаја и за сходну
примену у управном спору. Овом одредбом је предвиђено да ако је пре
ступања на снагу новог ЗПП донета првостепена пресуда или решење
којим се поступак пред првостепеним судом окончава, даљи поступак
спровешће се по досадашњим прописима, а ако по ступању на снагу буде укинута првостепена одлука даљи поступак спровешће се по том
закону, а о захтеву за заштиту законитости, који је до дана ступања
на снагу овог закона, подигнут пред надлежним судом по досадашњим
правилима, решаваће се по тим правилима, која се одредба сходно примењује и у управном спору.
Ступање на снагу новог ЗПП нужно намеће потребу да се направи један приказ процесних решења које је као новину увео и регулисао тај закон
а која би се сходно примењивала и у управно-судском поступку, са кратким
освртом на судску праксу у примени оних одредби раније важећег ЗПП које
се нису битно, уз промену нумерације и формулације, измениле ни у новом
Закону.
III
ЗУС не садржи одредбу која се тиче језика на коме се води управни
спор, али нема сметњи да се сходно примени члан 6. ЗПП којим је предвиђено да се поступак води на српском језику, екавског или ијекавског изговора и у том поступку користи ћирилично писмо, а латинично писмо у
складу са уставом и законом, а да на подручјима на којима је, у складу са
законом у службеној употреби језик одређене националне мањине посту1
2

"Сл. гласник РС" бр. 125/04
"Сл. лисст СФРЈ" бр. 4/77 са изменама и допунама,
"Сл. лист СРЈ" бр. 27/92 са изменама и допунам
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пак води на језику и уз употребу писма те националне мањине, а да
странке и други учесници у поступку имају право да се служе својим језиком и писмом, у складу са одредбама овог закона. То значи да и у управносудском поступку посебно кад суд утврђује чињенично стање на расправи
(члан 38. став 4. ЗУС-а) странке и други учесници у поступку, као што су
сведоци, вештаци и слично имају право да се служе својим језиком и писмом, што је ближе разрађено чланом 96. - 99. ЗПП-а. Ове одредбе наведеног закона идентичне су по формулацији одредбама члана 6. и 102. до 105.
раније важећег ЗПП.
Суд у парничном поступку одмах по пријему тужбе, по службеној дужности, оцењује да ли је надлежан да по истој поступа, и у ком саставу
(члан 15.), затим пази и да ли решавање спора уопште спада у судску надлежност (члан 16.) и да ли је стварно надлежан (члан 17.) како то прописује наведеним члановима сада важећи ЗПП, које су такође идентичне и
по формулацији и по нумерацији из раније важећег закона. Како ЗУС не садржи одредбе о обавези суда да по службеној дужности, по пријему тужбе,
оцењује своју стварну надлежност, односно да ли решавање спора спада
уопште у судску надлежност и да о томе води рачуна у току читавог поступка, на основу члана 59. тога закона у управном спору сходно се примењују и наведене одредбе ЗПП-а.
У пракси, Врховни суд Србије се сходном применом члана 15. и 17.
ЗПП оглашава стварно ненадлежним у оним предметима у којима није
надлежан да решава одређену управну ствар у смислу члана 17. став 1.
тачка 1. под з) Закона о судовима1 . Тако је у предмету 2 Врховног суда Србије решено да у спору по тужби поднетој по захтеву тужиоца за оглашавање ништавим решења НО среза Ужичког у Т. Ужицу применом наведене одредбе Закона о судовима, Врховни суд Србије није стварно надлежан за решавање предметне правне ствари па се, с позивом на члан 15. и
17. ЗПП огласио стварно ненадлежним и предмет уступио на надлежност Окружном суду у Т. Ужицу као стварно надлежном на чијој територији се налази седиште органа који је требало да поступи по поднетом захтеву тужиоца.

1
2

"Сл. гласник РС" бр.46/91 и 71/92
У. бр. 908/02 од 8.5.2002.год.
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У предмету Врховног суда Србије 1 по тужби поднетој због "ћутања другостепеног органа" ради исплате накнаде трошкова здравствене заштите, тај суд је нашао да није стварно надлежан за поступање у тој правној ствари, оценивши да се у конкретном случају ради
о праву тужиоца из здравственог осигурања о којој правној ствари се
не може водити управни спор, већ се заштита тог права може тражити пред надлежним судом и то у складу са одредбом члана 12. став
1. тачка 3. под б) Закона о судовима, код општинског суда који је надлежан према седишту туженог органа.
Како се види из наведених примера, поред сходне примене члана
15. и 17. ЗПП-а, примењују се и одредбе о општој месној надлежности
суда за туженог, из члана 39. став 1. ЗПП-а па је за суђење у споровима против Србије и Црне Горе, Републике Србије, јединица локалне самоуправе, као и других облика територијалне организације опште месно надлежан суд на чијем се подручју налази седиште њене скупштине, а за суђење у споровима против правних лица, опште надлежан је
суд на чијем се подручју налази њихово седиште, а у случају сумње, као
седиште сматра ће се место у коме се налазе њихови органи управљања, како произлази из одредбе члана 41. сада важећег ЗПП-а (раније
члан 48.).
Суд у управном спору такође цени, сходном применом члана 16.
ЗПП-а, да ли решавање спора уопште спада у судску надлежност или
је реч о ствари о којој се по изричитој одредби закона не може водити
управни спор, у којим случајевима ће тужбу одбацити решењем применом члана 28. тачка 5. ЗУС. Ако се ради о ствари у којој није могуће
водити управни спор, али је могућа друга судска заштита, суд ће одбацити тужбу у управном спору и предмет уступити надлежном суду
који ће благовременост тужбе односно поднеска ценити према датуму подношења ненадлежном суду. Када дође до тога да Врховни суд
одбаци тужбу као поднету у управном спору против акта који није
управни акт, или у ствари у којој је законом предвиђена друга судска
заштита, а други суд, који би по тој ствари имао да решава, заузме
противно становиште и обрнуто, онда ће такав сукоб, као сукоб над-

1

У.бр.624/03 од 21.3.2003. год.
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лежности (сходна примена члана 23. ЗПП-а) решавати општа седница Врховног суда чије је веће одбацило тужбу 1 .
Нови ЗПП предвиђа поред изузећа један нови институт, а то је
искључење (глава III, члан 65. - 73), које се одредбе, сходно примењују и
у управном спору.
Чланом 65. који у ранијем пропису није постојао, предвиђено је да је
судија дужан да се уздржи од суђења када постоје разлози који доводе у
сумњу његову непристрасност. Члан 66. односи се на разлоге када судија не
може вршити судијску дужност (искључење) а који су се по ранијем ЗПП-у
односили на изузеће судије а унети су, поред раније постојећих, и нови разлози, који уколико постоје, онемогућавају судију да врши судијску дужност,
односно искључују га из вршење судијске дужности и то: под 1) ако је сам
странка, законски заступник или пуномоћник, ако је са странком у односу
саовлашћеника, саобвезника или регресног обвезника, или ако је у истом
предмету саслушан као сведок или вештак, под 2) ако је судија акционар,
члан привредног друштва или задруге кад је једна од странака његовог поверилац или дужник, под 5) ако између судије и лица из овог става тече нека
друга парница или између њих постоји сукоб интереса, под 6). ако је у
истом предмету суделовао у поступку посредовања (медијације), у поступку пред нижим судом или другим органом, или у закључењу судског поравнања које се побија у парници и под 7). ако је у стечајном поступку поводом
кога је дошло до спора учествовао као стечајни судија или члан стечајног
већа. Према ставу другом овог члана судија може бити изузет ако постоје
околности које доводе у сумњу његову непристрасност (изузеће). Из ових
одредби произлази да ће се судија изузети ако постоје разлози који доводе у
сумњу његову непристраност, а сви остали разлози односе се на његово искључење из поступања. Новина је предвиђена и у члану 67. став 2. ЗПП-а, а
којим је предвиђено да судија, ако сматра да постоје околности које доводе
у сумњу његову непристрасност (члан 65. и 66. став 2.) застаће се са поступком и обавестити о томе председника суда који ће одлучивати о изузећу, с тим што до доношења решења од стране председника суда, судија
може предузимати само оне радње за које постоји опасност од одлагања, а
који је члан применљив и у управном спору када се суди у пуној јурисдикцији
и на расправи. Члан 69. је потпуно нови члан који није постојао у ранијем
1

Правно схватање опште седнице Врховног суда Југославије 1/65
од 10.11.1965. године.
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ЗПП-у, а којим су предвиђени случајеви кад захтев за искључење или изузеће уопште није допуштен, а то је када се уопштено тражи изузеће свих
судија неког суда или свих судија који би могли учествовати у неком поступку, ако је о таквом захтеву странке већ одлучено и ако у захтеву није
образложен законски разлог због кога се изузеће тражи. Такав захтев, одбациће судија. Одредбе о изузећу и искључењу судије измењене су у циљу одређивања стандарда правне заштите из европске конвенције о људским
правима а то је право на правично суђење као и да би се спречили сукоби
интереса и злоупотребе овог института, што је била честа појава у судовању по раније важећем ЗПП.
Према ставу Врховног суда Југославије заузетом у предмету тога
суда,1 судија не може учествовати у доношењу одлуке у управном спору
када је учествовао у доношењу одлуке у управним поступку, мада је то решење било поништено, будући да та чињеница представља разлог за изузеће тог судије сходно члану 71. став 1. тачка 5. раније важећег ЗПП, а
сада је то разлог за искључење предвиђен чланом 66. став 1. тачка 6. важећег прописа. Одредбе о искључењу и изузећу судије примењују се сходно
и на председника суда, судију поротника и записничара, што је регулисано чланом 72. ЗПП, која се одредба сходно примењује и у управном спору
ако постоје разлози за искључење и изузеће службених лица ближе означених у овом члану.
ЗУС-ом је чланом 2. начелно регулисано питање овлашћења за
покретање управног спора, као и услови под којима је одређеним категоријама правних субјеката признато то право, док је чланом 12. ближе одређено под којим условима се стиче својство тужиоца у управном спору. Међутим, овај закон не садржи друге посебне одредбе које
упућују на то која физичка и правна лица имају право на покретање
управног спора, због чега се, сходно примењују одредбе ЗПП. Раније важећи ЗПП је у глави 4 под називом "странке и њихови законски заступници" од члана 77. до 89., ближе регулисао питања правне и парничне способности странака као процесних претпоставки за вођење
парнице, што се сходно примењује и у управном спору. Нови ЗПП у истој глави од члана 73. до 84. регулише иста процесна питања на исти
или на нешто другачији начин у односу на ранији ЗПП-а, како у погледу формулације као рецимо члана 77. новог закона у односу на ранији
1

Уж.бр.6119/65 од 19.5.1965.године
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82., али уводи и неке новине које у ранијем закону уопште нису
постојале. Тако је и чланом 83. прописано да страни држављанин који
није парнично способан по закону државе чији је држављанин, а парнично је способан по домаћем закону, може предузимати радње у поступку, а законски заступник може предузимати радње у поступку само док страни држављанин не изјави да сам преузима вођење парнице.
У пракси, када је физичко лице покренуло управни спор, а из података из тужбе и приложеног решења чији се поништај тражи произилази да је тужиоцу утврђена I категорија инвалидности због болести (шизофренија) онда је суд дужан по службеној дужности да испита постојање процесне способности како странке у управном поступку тако и у управном спору. Овакав став заузет је у пресуди Врховног
суда Југославије, 1 у ком случају, као и када се утврди да законски заступник нема посебно овлашћење када је оно потребно, суд ће затражити да надлежни орган старатељства постави стараоца парнично
неспособном лицу, или ће предузети друге мере које су потребне да би
парнично неспособна странка била правилно заступана, нашта га
обавезује и члан 78. став 2. важећег ЗПП.
Према члану 15. ЗУС-а, треће лице коме би поништај оспореног
управног акта непосредно било на штету (заинтересовано лице) има у
спору положај странке, коме се обавезно доставља тужба на одговор, а у
случају када је ово лице непознато, сходном применом члана 79. ЗПП суд ће
му поставити превременог заступника било да се ради о физичком лицу
или правном лицу односно предузетнику а под условима и на начин ближе
прописан ставом другим овог члана, који, према члану 80. има у поступку
за који је постављен сва права и дужности законског заступника, и у коме
предузима радње у поступку све док се странка односно њен законски заступник или пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца у ситуацији када се за тужиоца утврди да није пословно способан.
Правно лице нема парничну способност, већ га у поступку заступа законски заступник, па тако и правно лице које покреће управни
спор заступа законски заступник. Законски заступник правног лица, у
зависности од тога о каквом се правном лицу ради одређен је законом
односно највишим актом тог правног лица. Ако је тужилац ортачко
1
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друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво законски заступник је лице одређено
Законом о привредним друштвима. Ако је над правним лицем отворен
стечајни поступак пре покретања управног спора, у том спору такво
правно лице заступа стечајни управник што произлази из Закона о
стечајном поступку 1 . Када се као странка у управном спору појављују
органи државе и друге политичке јединице, њихови органи, фондови и
друге организације тих јединица, а ради се о имовинско-правним односима, заступа их јавно правобранилаштво у складу са Законом о јавном правобранилаштву РС 2 . Ако се, пак, не ради о имовинско-правним
односима, наведене субјекте заступају за то овлашћена лица. На пример, стамбену зграду у управном спору, према Закону о одржавању
стамбених зграда 3 и Уредби о одржавању стамбених зграда и станова 4 заступа председник скупштине и то на основу овлашћења скупштине зграде. Удружење грађана, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију садашње Србије и Црне
Горе заступа лице које је за то одређено а што је прописано и Законом
о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију СФРЈ 5 , а политичке организације лица прописана Законом о политичким организацијама 6 . Месна заједница, као орган локалне самоуправе има својство правног лица јер има средства за извршење својих задатака којима самостално располаже, па се може појавити самостално као странка у
управном спору.
Тако је решењем Врховног суда Србије 7 тужба одбачена, сходном
применом члана 59. ЗУП-а у вези члана 83. став 1. и 5. ЗПП-а, јер је
овлашћење пуномоћнику за подношење тужбе у име правног лица дало
физичко лице коме је пре подношења тужбе престало овлашћење за
заступање и представљање тужиоца, који се недостатак није могао
1

("Сл.гл. РС" бр.84/04)
("Сл. гл. РС" бр. 43/91)
3
("Сл. гл. РС" бр. 44/95)
4
("Сл. гл. РС" бр. 33/94)
5
("Сл. лист СФРЈ" бр. 42/90 и
("Сл. лист СРЈ" бр. 24/96 и 7/2000
6
("Сл. гласник РС" бр. 37/90...48/94)
7
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отклонити а такве је природе да спречава даље вођење поступка. У
овој одлуци се суд позвао на одредбу члана 83. став 1. и 5. раније важећег ЗПП, а сада је то одредба члана 78. став 1. и 5. новог Закона.
Одредбе чланова од 84. - 96. новог ЗПП регулишу положај и овлашћење пуномоћника у парници раније (89. - 102) које одредбе не садржи
ЗУС, па се сходно примењују и у управном спору. Према одредби члана 84.
ЗПП-а странке могу предузимати радње у поступку лично или преко пуномоћника. Пуномоћник, како је то прописано чланом 85. истог закона
може бити физичко лице које је потпуно пословно способно, осим лица
које се бави надриписарством, а радње у поступку које пуномоћник предузима у границама пуномоћја имају исто правно дејство као да их је предузела сама странка, што произлази из садржине члана 86. истог закона.
Новина у односу на раније важећи ЗПП је да је заступање државне заједнице, државе чланице и њених органа, јединице територијалне
аутономније и локалне самоуправе уређено посебним прописима, затим
да пуномоћника који је адвокат може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, ако је странка тако одредила у пуномоћју;
да је адвокату потребно посебно пуномоћје за подношење предлога за понављање поступка; да је пуномоћник дужан да приликом предузимања
прве радње у поступку поднесе пуномоћје а ако странка у пуномоћју није
ближе одредила овлашћење пуномоћника, пуномоћник који није адвокат
може на основу оваквог пуномоћја да предузима све радње у поступку али
му је увек потребно изричито овлашћење за повлачење тужбе, као и за
преношење пуномоћја на друго лице.
У пракси Врховног суда Србије било је случајева да је правно лице
одредило за пуномоћника у управном спору правно а не физичко лице,
па је тако у решењу Врховног суда Србије 1 заузет став да достављено
пуномоћје издато правном лицу за заступање тужиоца није уредно у
смислу одредаба члана 89. и члана 90. раније важећег ЗПП (по новом
Закону члан 84. и 85.), јер правно лице нема своју сопствену вољу, какву
има само физичко лице, па самим тим ни процесну способност због
чега правно лице процесне радње може вршити само преко свог тачно
одређеног представника или заступника, односно физичког лица које
је заступник овластио пуномоћјем за свог пуномоћника у одређеном
поступку.
1
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Обзиром на правну природу управног спора, пуномоћје издато
адвокату за заступање у управном поступку пред органима наведеним
у пуномоћју не важи за заступање странке и у управно-судском поступку, осим ако то није изричито означено у пуномоћју је став заузет у предмету Савезног врховног суда 1 .
Одредбом члана 93. важећег ЗПП прописано је да странка може
у свако време опозвати пуномоћје, а пуномоћник га може отказати
што се мора саопштити суду пред којим се води поступак, писмено
или усмено на записник, с тим што опозивање, односно отказ пуномоћја производи дејство за противну странку од часа када јој је саопштено. Према разлозима одлуке Савезног суда 2 има се узети да је одлука суда ваљано достављена странци, иако је она у току покренутог
управног спора променила пуномоћника али о томе није обавестила
суд, па суд одлуку уручи ранијем пуномоћнику и тај пуномоћник не врати ту одлуку као достављену нелегитимисаном лицу већ је уредно
прими.
Треба напоменути да је одредбом члана 94. ЗПП прописано да пуномоћје престаје смрћу физичког лица, а ако је пуномоћнику дато овлашћење да може предузети све радње у поступку, а странка, односно њен законски заступник умре или постане пословно неспособан, или ако законски заступник буде разрешен дужности, пуномоћник је овлашћен да
предузима радње у поступку које не трпе одлагање осим када се ради о пуномоћнику који није адвокат и коме увек престају овлашћења која се у пуномоћју морају изричито навести. Престанком правног лица престаје и
пуномоћје које је оно издало, с тим што изузетно, пуномоћник је дужан
да још месец дана предузима радње које не трпе одлагање. Наведене одредбе су од значаја и код достављања судских одлука донетих у управном
спору и евентуалног изјављивања правног лека у случајевима смрти физичког лица односно престанка постојања правног лица које је у том спору имало пуномоћника.
У управном спору има места сходној примени појединих одредби
смештених у глави VII (поднесци) а посебно одредби члана 100. и 103.
важећег ЗПП-а а раније 106. и 109. које се одредбе у управном спору
превасходно односе на тужбу којом се тај поступак иницира. Члан 25.
1
2

Уж. 1222/59 од 5.9.1959.године
Ус. 191/80 од 23.4.1980.године
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ЗУС прописује шта све треба да садржи тужба, а сходно ће се применити и одредба члана 100. ЗПП-а у погледу садржаја података који се
односе на седиште законских заступника и пуномоћника странака ако
их имају као и потпис подносиоца тужбе. Уколико је тужба упућена
телеграфским путем, сматра ће се да је дата у року само ако уредна
тужба накнадно буде предата суду или упућена суду препорученом пошиљком у року од 3 дана од дана предаје телеграма пошти са свим
оним елементима који су потребни да би се по њој могло поступати.
И по становишту Савезног суда 1 постоје услови за одбацивање тужбе
сходно одредби члана 109. став 5. тада важећег ЗПП у вези члана 59.
ЗУС-а ако је тужба поднета телеграфским путем а у телеграму нема
ближих података о месту и адреси становања (улице и број) странке,
због чега суд није био у могућности да позове странку да уреди свој
поднесак. Ови услови постоје и у ситуацији када тужба није потписана од стране подносиоца нити је у накнадно остављеном року тај недостатак отклоњен (члан 103. став 4. сада важећег ЗПП).
ЗУС је одредбом члана 23. прописао рок у коме се тужба подноси,
али овом одредбом нису ближе одређена правила како се рачунају и
судски и законски рокови, па би било места сходној примени одредбе
члана 105., 106. и 107. сада важећег ЗПП (раније чланови 111., 112. и
113.).
Одредбе ЗПП које се односе на рочишта (члан 108. до 111.) сходно
се могу примењивати и у управном спору, уколико је суд у смислу члана
38. став 4. ЗУС-а решио да сам утврди чињенично стање на расправи.
Повраћај у пређашње стање као институт процесног права којим
се омогућава странци да, на њен предлог, накнадно предузме неку радњу у
поступку, коју је иначе пропустила да предузме, а под одређеним условима, није предвиђен ЗУС, па има места сходној примени одредаба члана
111. до 116. важећег ЗПП (раније 117. до 122.). Овај институт сада, по новом ЗПП-у, носи назив "враћање у пређашње стање" а осим ове измене у
односу на ранију регулативу, измењени су и рокови у којима се предлог може поднети, па се тако предлог подноси у року од 8 дана (раније 15 дана),
и после истека рока од 60 дана (раније 3 месеца) од дана пропуштања не
може се тражити враћање у пређашње стање, како је то предвиђено
чланом 112. ЗПП-а. Такође је новина да ако се предлог не заснива на оп1
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штепознатим чињеницама, а странка уз предлог није поднела нити
предложила одговарајуће доказе, исти ће се одбацити као неуредан (члан
115. став 2).
Ако се враћање у пређашње стање предлаже због пропуштања
рока, предлагач је дужан да истовремено са подношењем предлога предузме и пропуштену радњу (члан 112. став 4. ЗПП-а), што одговара одредби члана 118. став 4. ранијег важећег ЗПП.
Према ставу Савезног врховног суда 1 лице које сматра да је без
своје кривице промашило рок, може тражити повраћај у пређашње
стање, ако су испуњени остали услови предвиђени правилима о поступању судова у грађанским споровима.
У пракси Одељења за управне спорове Врховног суда предлог за
враћање (повраћај) у пређашње стање, по правилу ставља тужилац
када је пропустио рок да тужбу благовремено поднесе суду, или подносилац захтева за ванредно преиспитивање пресуде у истој ситуацији.
Уколико се дозволи враћање у пређашње стање поступак се враћа
у оно стање у коме се налазио пре пропуштања и укидају се све одлуке
које је суд због пропуштања донео (члан 111. став 2. ЗПП-а.).
У предмету Врховног суда Србије2 предлог тужиоца за повраћај у
пређашње стање заведен је као тужба, а тражено је враћање у пређашње
стање поништајем решења донетог у другом предмету Врховног суда Србије3 којим је одбачена тужба. Поднети предлог за повраћај у пређашње
стање је одбијен сходном применом члана 59. ЗУС-а у вези члана 117. став
3. тада важећег ЗПП-а, јер је тужба у предмету за који се тражи повраћај
у пређашње стање одбачена искључиво из разлога прописаних чланом 28.
став 1. тачка 4. у вези члана 7. став 1. ЗУС, а не због пропуштања рочишта или остављеног рока за отклањање недостатака у тужби (члан 27.
став 2. у вези става 1. ЗУС-а).
О достављању судских писмена ЗУС садржи само уопштену одредбу
и то у члану 31. став 1. да се тужба доставља на одговор туженом и заинтересованом лицу, да се захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке
као и захтев за заштиту законитости доставља противној странци
1

Уж. 9/53 од 6.2.1953.године
У. 1017/03
3
У. 1037/02
2
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(члан 47. став 2.) што се сходно примењује и на достављање жалбе противној страни и тужбе за понављање поступка противној странци и заинтересованим лицима (члан 55. став 2.) као и одредбу да се пресуда, односно решење издаје странкама у овереном препису (члан 43. став 3.). Како се
у пракси постављају одређена питања у вези начина и уредности доставе,
има места сходној примени одговарајућих одредби ЗПП (члан 127. до 144.).
Писмена се, по правилу, достављају преко поште, а могу преко одређеног
лица запосленог у суду, преко надлежног органа општине, преко правног
лица регистрованог за обављање послова достављања, непосредно у суду
или на други начин одређен посебним законом, како је то прописано чланом 127. ЗПП-а. У овој одредби новина је, у односу на раније важећи ЗПП-е,
да се достављање може вршити преко правног лица регистрованог за обављање послова достављања. Достављање државним органима, органима јединица локалне самоуправе као и органима територијалне аутономије врши се предајом писмена у просторији за пријем писмена и то лицу овлашћеном за примање писмена, из чега би се могао извести закључак да је
уредна достава само уколико је писмено примило лице које је за то овлашћено а које би морало да пружи на увид писмено да је за то овлашћено.
Јавном тужиоцу или јавном правобранилаштву врши се предаја писмена у
њиховој писарници а као дан достављања сматра се дан предаје писмена
писарници. Правним лицима достава се врши предајом писмена у просторијама правног лица и то лицу овлашћеном за примање писмена, а достављање ће се извршити на напред наведени начин и кад су наведене странке
за свог пуномоћника одредиле лице које је код њих запослено. Достављање
лицима или установама у иностранству или установама у иностранству
или странцима који уживају имунитет, врши се дипломатским путем,
ако у међународном уговору или закону није шта друго одређено (члан 141.).
Достављање писмена држављанима Србије и Црне Горе у иностранству
може се извршити преко надлежног конзуларног представника или дипломатског представника Србије и Црне Горе који врши конзуларне послове у
односној страној држави, или преко правног лица међународно регистрованог за обављање послова достављања (новина у односу на ранији пропис)
али се сматра да је достављање пуноважно само ако лице коме се писмено
доставља пристане да га прими. Правним лицима која имају седиште у
иностранству а представништво у Србији и Црној Гори, достављање се
може извршити њиховом представништву. Лицима која су лишена слободе достављања се врше преко Завода за извршење заводских санкција. Од518
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редбом члана 132. ЗПП је прописано да кад странка има законског заступника, односно пуномоћника достављање се врши законском заступнику,
односно пуномоћнику, ако законом није шта друго одређено, а уколико има
више законских заступника односно пуномоћника, довољно је да се достављање изврши једном од њих. Достављање адвокату као пуномоћнику,
што произилази из члана 133., може се извршити и предајом писмена лицу
која су запослена у његовој адвокатској канцеларији, а може се извршити
предајом писмена одраслом члану породичног домаћинства, ако своју делатност адвокат обавља у стану. Достављање се врши у време и на месту
ближе означеном у члану 134. ЗПП-а. Одредбе које се односе на доставу лицу које се не затекне у стану, (члан 135.), лична достава тужбе, ванредног
правног лека, пресуде и решења, странци, законском заступнику односно
пуномоћнику (члан 136.) као и одбијање пријема (члан 138.) идентичне су
ранијим решењима из ЗПП (члан 141. 142. и 144.). Одредбом члана 139.
ЗПП-а је прописано да кад странка или њен законски заступник до достављања другостепене одлуке којом се поступак окончава промене адресу, дужни су да о томе одмах о томе обавесте суд, а ако они то не учине, суд ће
одредити да се сва даља достављања у парници за ту странку врше достављањем писмена на огласну таблу суда у ком случају се достављање сматра извршеним по протеку рока од 8 дана од дана достављања писмена на
огласну таблу суда. У ситуацији када у управном спору заинтересованом
лицу није достављена тужба на одговор, а боравиште заинтересованог лица је непознато, није правилна достава извршена пребијањем на огласну
таблу суда, већ је, аналогном применом члана 77. став 2. тачка 4. ЗПП заинтересованом лицу требало поставити привременог заступника коме ће
се вршити достава, према становишту Савезног врховног суда1 .
Кад пуномоћник, односно пуномоћник за примање писмена, до достављања другостепене одлуке којом се поступак окончава промени
своју адресу, а не обавести о томе суд, достављање ће се извршити као
да пуномоћник није ни постављен, значи странци. У случају безуспешног достављања писмена, достављање ће се извршити прибијањем
на огласну таблу, а ова одредба, која је прописана чланом 140. став 1.
ЗПП-а, представља новину у односу на раније важећи ЗПП.
Странку или њеног законског заступника који се налазе у иностранству, а немају пуномоћника у Србији и Црној Гори, суд ће позвати
1
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да у примерном року поставе пуномоћника за примање писмена у Србији
и Црној Гори, а ако га не поставе, суд ће странки на њен трошак поставити привременог заступника овлашћеног за примање писмена и о томе
обавестити странку, односно њеног законског заступника. Када у управном спору постоји више тужилаца или више заинтересованих лица који
немају заједничког законског заступника, односно пуномоћника, суд их
може позвати да у одређеном року именују заједничког пуномоћника за
примање писмена уз обавештавање да ће једног од њих именовати за заступника за пријем писмена ако они сами не именују таквог пуномоћника, што је и прописано чланом 142. ЗПП-а. Једна од новина везана за достављање писмена јесте и споразум о адреси достављања, што произлази из члана 143., према којој одредби странке се могу споразумети да ће
им се достављање извршити на одређену адресу или преко одређеног лица
у Републици Србији, па ће се сматрати да је достављање извршено када
је писмено достављено лицу означеном у њиховом споразуму а ако се достављање на тај начин и у складу са тим споразумом не може извршити, суд ће одредити да се изврши стављањем писмена на огласну таблу.
Одредбе о попуњавању и потписивању доставнице која представља потврду о извршеном достављању, предвиђене су чланом 144., и нису измењене у односу на одредбу из члана 149. раније важећег ЗПП-а.
Како ЗУС не садржи ни одредбе које се односе на прегледање и
преписивање списа, сходно ће се применити и одредба члана 145. ЗППа, којом је прописано да странке имају право да прегледају, фотокопирају и преписују списе предмета у коме учествују, а осталим лицима
који имају оправдан интерес дозволиће се прегледање и преписивање
појединих списа о чему дозволу даје судија кад је поступак у току а кад
је завршен председник суда односно запослени у суду кога он одреди.
Чланом 60. ЗУС-а је прописано да у управним споровима свака
странка сноси своје трошкове. Међутим, ако у току управног спора
странка поднесе захтев да се ослободи од плаћања таксе у управном спору, према ставу који је заузео Савезни врховни суд 1 у суштини се ради о
захтеву за ослобађање од плаћања трошкова поступка, у ком случају се
сходно примењују одредбе ЗПП од члана 164. до 170. Једна од новина новог
процесног закона је и одредба члана 166. према коме, када је странка потпуно ослобођења од плаћања трошкова поступка, првостепени суд ће
1
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признати странци право на бесплатно заступање, ако је то нужно ради
заштите права странке, која би се одредба аналогно могла применити и
у управном спору у одређеним случајевима.
ЗУС чланом 30. став 1. и 2. прописао је да када у току судског поступка орган донесе други акт којим се мења или ставља ван снаге акт
против кога је управни спор покренут, као и ако у случају из члана 24.
истог закона накнадно донесе управни акт, дужан је да поред тужиоца,
истовремено о томе обавести и суд пред којим је спор покренут, у ком случају ће суд позвати тужиоце да у прописаном року изјави да ли је накнадно
донесеним актом задовољан или остаје при тужби и у ком обиму, односно
да ли тужбу преширује и на нови акт, те уколико тужилац, сходно ставу
4. истог члана изјави да новим актом није задовољан и тужбу прошири на
ново донети акт има се сматрати да је тужилац преиначио тужбу сходном применом члана 193. став 1. ЗПП-а па би се његова изјава требало доставити туженом на изјашњење. Ова изјава о проширењу тужбе на накнадно донето решење туженог органа, по својој правној природи представља одустанак од тужбе за оцену законитости ранијег решења какав је
правни став заузео Врховни суд Србије, изнет и у означеној пресуди1 .
У управној ствари са више странака која се може, обзиром на
своју природу решити на једнак начин према свим странкама, странке
имају процесни положај јединствених супарничара, те се на њих може сходно применити члан 204. ЗПП-а. У том случају странке се сматрају једном парничном странком, тако да када поједини супарничари пропусте коју парничну радњу, дејство парничних радњи које су извршили други супарничари се протеже и на оне који те радње нису
предузели.
Тако из образложења одлуке Управног суда Хрватске 2 произлази:
"да ако се ради о јединственом рјешењу којим је двема странкама
утврђена обавеза рушења заједничког објекта, па жалбу изјаве само
једна странка против другостепеног рјешења којим је одбијена та
жалба може покренути управни спор и она странка која није изјавила
жалбу".
Суд може да одлучи да споји поступке у више предмета у којима се
са више тужби оспорава исти акт, па ће на основу члана 59. ЗУС-а сход1
2
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но применити члан 314. став 1. ЗПП ради заједничког расправљања и одлучивања.
Чест је случај у пракси и да тужилац у једној тужби тражи поништај више управних аката, у ком случају суд, још у фази претходног поступка одређује раздвајање поступака сходном применом члана 314. став
2. ЗПП-а, обзиром да се тужба у управном спору може поднети само против једног управног акта.
Поред странака, у парничном поступку могу учествовати и трећа
лица, и то на страни тужиоца или туженог, ако за то имају правни интерес, а ако правно дејство пресуде треба да се односи и на умешача, он
има положај јединственог супарничара, који може да изјави и ванредни
правни лек и у парници у којој до наступања правоснажости одлуке о тужбеном захтеву није учествовао као умешач, као и да учествује у поступку поводом захтева за заштиту законитости, што је регулисано
чланом 208. и 211. важећег ЗПП. Обзиром на правну природу управног
спора, те одредбу члана 15. ЗУС-а према којој треће лице коме би поништај оспореног управног акта непосредно био на штету (заинтересовано лице) и које има у спору положај странке, али увек на страни туженог, заузет је став у одлуци Савезног врховног суда 1 , да се не може извести закључак да је у управном спору могуће придруживање једној од странака у смислу члана 206. тадашњег ЗПП-а, што одговара садашњем члану 208. ЗПП-а а којим је уређено учешће трећег лица у парници која тече
између парничних странака а које има правни интерес да једна од странака успе у тој парници. Према становишту Врховног суда Србије2 , према усвојеној сентенци, лице које се меша на страни тужиоца у управном
спору, има процесни положај тужиоца а не заинтересованог лица из члана 15. ЗУС, које се у поступку увек појављује на страни туженог органа.
Прекид поступка пред судом који решава о законитости управног акта није регулисан одредбама ЗУС, али се у пракси сходно примењују одредбе
ЗПП у оним случајевима када у току спора умре тужилац (осим када се ради
о личном праву тужиоца које се не преноси на наследнике), кад изгуби парничну способност, кад законски заступник тужиоца умре или престане његово овлашћење за заступање, кад тужилац који је правно лице престане постојати, односно кад надлежни орган правноснажно одлучи о забрани рада,
1
2
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кад наступе правне последице отварања поступка стечаја или ликвидације,
кад услед рата или других узрока престане рад у суду и кад је то другим законом одређено, а што је прописано чланом 214. сада важећег ЗПП (раније
прописано чланом 212.). Ово су случајеви када је обавезан прекид поступка и
који суд одређује по службеној дужности, па је тако у решењу Врховног суда
Србије1 поступак прекинут у управној ствари због смрти тужиоца применом члана 59. ЗУС-а а у вези члана 212. тачка 3. тада важећег ЗПП-а. Прекид поступка има за последицу да престају тећи сви рокови одређени за вршење одређених процесних радњи а суд не може предузимати никакве радње
у поступку, а радње које је једна странка предузела док траје прекид поступка немају према другој странци никакво правно дејство. Против решења којим се утврђује (члан 214.) прекид поступка дозвољена је посебна жалба.
Примена члана 215. ЗПП која одређује услове кад суд може прекинути поступак углавном није карактеристична управном спору (ако је одлучио да
сам не решава о претходном питању и ако се странка налази на подручју које је због ванредних догађаја одсечено од суда).
Тужба представља иницијални акт и у управном и у парничном
поступку с тим што се по одредбама ЗПП по пријему тужбе врше
припреме за главну расправу, која је по ЗУС изузетак. Међутим, и у
управном спору, сходном применом одговарајућих одредби ЗПП-а приступа се претходном испитивању тужбе, што је регулисано чланом
277. тога закона на другачији начин него што је то било прописано ранијом одредбом члана 278. којом је у току припремања главне расправе
до рочишта за главну расправу председник већа био овлашћен да одлучује о низу процесних питања која су била таксативно набројана у
овој одредби. Члан 277. новог ЗПП не набраја процесне радње које је
овлашћен да предузме председник већа у поступку претходног испитивања тужбе, већ само наводи да је овлашћен да донесе решење из члана 279. овог закона, а то су решења којима се тужба одбацује у побројаним случајевима, а што је прописано и одредбом члана 27. и 28. ЗУСа с тим што та решења у управном спору доноси судско веће. Сходном
применом члана 278. ЗПП-а председник већа у управном спору је овлашћен да када утврди да је тужба неразумљива или непотпуна, или да
постоје недостаци који се тичу способности тужица да буде странка
у спору или недостаци у погледу законског заступања, недостаци који
1
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се односе на овлашћење заступника да покрене спор када је такво
овлашћење потребно, ради отклањања ових недостатака предузеће
потребне мере предвиђене тим законом.
Поједина овлашћења председника већа ван рочишта за главну
расправу, прописана чланом 313. ЗПП-а, могу се аналогно применити и
у управном спору, као што је ослобађање од плаћања трошкова спора,
о чему је већ било речи, о прекиду поступка, раздвајању поступака и
слично.
Примени члана 313. став 3. ЗПП-а, а којом је прописано да ван рочишта за главну расправу суд је овлашћен да, између осталог донесе пресуду
на основу одрицања, има места сходно и у управном спору (раније члан
331а.) па је тако у решењу Врховног суда Србије 1 заузет став да одустанак
тужиоца од тужбе у смислу члана 26. ЗУС-а у другом предмету представља по својој правној природи одрицања од тужбеног захтева, па сагласно
члану 59. ЗУС-а у вези члана 331а. тада важећег ЗПП-а (сада члан 313.
став 3. ЗПП-а) искључено је подношење нове тужбе у управном спору у истој правној ствари.
Одредбе ЗПП-а које се односе на доказивање (опште одредбе, увиђај, исправе, сведоци, вештаци, саслушање странака, обезбеђење доказа), затим оне које се односе на припремно рочиште, ток главне расправе, јавност главне расправе, руковођење главном расправом, одржавање реда на главној расправи сходно се могу применити уколико одговарају природи управног спора коме су и прилагођене, односно уколико
је суд у управном спору решио на основу члана 38. став 3. ЗУС-а, да сам
утврђује чињенично стање на усменој расправи уз извођење одређених
доказа.
Чланом 41. ЗУС-а одређено је на који начин суд одлучује када мериторно решава спор, односно, какву одлуку доноси, а уколико пресудом није одлучио о свим захтевима тужбе, имало би места сходној
примени одредаба ЗПП које се односе на доношење допунске пресуде,
уколико су за то испуњени прописани услови, и ако то одговара правној природи управног спора (члан 343. - 345. ЗПП-а).
Код достављања пресуда односно решења странкама и заинтересованом лицу, у управном спору се сходно примењују одредбе ЗПП које
1
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се односе на личну доставу (члан 136) о чему је напред било речи у вези
личне доставе тужбе.
Сходно се у управном спору примењују и одредбе процесног закона
које се односе на правноснажност пресуде и дејство пресуде (члан 346.
и 347. ЗПП) јер и у управном спору суд током целог поступка по службеној дужности пази да ли је ствар правноснажно пресуђена, а и у
случају када тужени, односно заинтересовано лице истакне приговор
пресуђене ствари. Тако је у једном решењу Врховног суда Србије 1 заузето становиште и кроз донету сентенцу да решење о обустављању поступка донето на основу члана 26. ЗУС-а представља правноснажно
решену ствар.
Још је Савезни врховни суд 2 изразио правни став да је ништава
пресуда првостепеног суда која оспорено решење поништава у оном делу у којем је већ исто поништено пресудом другостепеног суда.
Одредбе члана 349. и 354. ЗПП-а сходно се примењују и у управном спору а односе на исправљање пресуде и решења и то погрешака у
именима и бројевима, као и друге очигледне погрешке у писању и рачунању као и у погледу недостатака у облику и несагласности преписа
пресуде са изворником, које у свако доба исправља председник већа. Тако је решењем Врховног суд Србије 3 на основу члана 59. ЗУС-а а у вези
члана 342. тада важећег ЗПП исправљена пресуда ближе наведена у
диспозитиву решења којим се врши исправка услед очигледне штампарске грешке.
Како ЗУС не садржи одредбе које прописују право на жалбу против судске одлуке у управном спору због повреде процесног права, нити
одредбе на основу којих би се о изјављеној жалби одлучивало, а у судској пракси се јављају случајеви повреде процесног права од стране
окружних судова против чијих одлука странке изјављују жалбу Врховном суду Србије, о тим жалбама се решава у смислу одредбе члана 59.
ЗУС-а сходном применом одредаба ЗПП које се односе на поступак по
жалби. Најчешће се ради о процесним решењима којима се окружни
судови оглашавају стварно и месно ненадлежним, када изазивају сукоб
надлежности и слично. У том смислу гласи и правно схватање усвоје1

У. 783/03
Уж. 334/54 од 18.2.1954.године
3
У. 5451/98 од 14.6.1999. године
2
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но на седници Одељења за Управне спорове Врховног суда Србије од
14.4.1993. године, према коме против решења Окружног суда донетог у
покренутом управном спору, о оглашавању ненадлежним и уступању
предмета стварно и месно надлежном суду, може се уложити жалба
Врховном суду Србије, а не захтев за ванредно преиспитивање судске
одлуке.
Поступак по правним лековима регулисан је одредбама Закона о
управним споровима, али у случају њихове неуредности, било би места,
на основу члана 59. тога закона сходној примени одговарајућих одредби
ЗПП и то одредбе члана 100. и 103. које се тичу уредности поднесака.
Има места сходној примени ЗПП и код оцене благовремености
захтева за ванредно преиспитивање судске одлуке и то члана 204. тога закона у случају када је више странака у таквој процесној заједници
да се, према природи управне ствари, одлука суда по захтеву који је
поднела једна од њих мора односити и на све остале, па се та благовременост цени према дану када је последњој од њих уручена побијана
одлука.
Уколико је у току управног спора захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке повучен, исти се има одбацити сходном применом
члана 365. став 3. сада важећег ЗПП, која одредба је идентична ранијем члану 358. став 3. претходно важећег закона.
У појединим предметима Врховног суда Србије у тужби је, поред
главног захтева, стављен и предлог за одређивање привремене мере различите садржине, у зависности од природе спора. Став је Врховног суда Србије да у спору ограничене јурисдикције у коме се оцењује законитост
управног акта, нема места одређивању привремене мере ни сходном применом члана 59. ЗУС-а јер то не одговара правној природи управног спора.
Овим би се завршио приказ најчешће, сходно примењиваних одредби раније важећег и новог ЗПП у управном спору са кратким освртом на судску праксу.
IV
Обзиром на значај управног спора код оцене законитости управних аката које доносе органи управе, а у циљу заштите права грађана
и правних лица, kao i да важећи ЗУС садржи само најелементарније
одредбе, због чега је и прописана сходна примена ЗПП, aутор овог тек526
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ста сматра да би нови ЗУС који је у припреми морао свеобухватније
да регулише поступак у коме се остварује судска контрола рада управе.
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Гордана Џакула,
судија Врховног суда Србије

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПОСТУПАКА
ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
КАО ВАНРЕДНО ПРАВНО СРЕДСТВО
У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
О ВАНРЕДНИМ ПРАВНИМ СРЕДСТВИМА
Начело законитости је основно начело домаћег правног система
у целини, па је и у поступању у управним стварима према Закону о општем управном поступку (у даљем тексту: ЗУП) прописано као
основно начело (чл. 5.). Међутим, у циљу остваривања правне сигурности, ради заштите стечених права, као једно од основних начела у
управном поступку прописано је и начело правноснажности тако да
је одредбом чл. 13. ЗУП-а прописано да се решење против кога се не
може изјавити жалба нити покренути управни спор (правноснажно
решење), а којим је странка стекла одређена права, односно којим су
странци одређене неке обавезе, може поништити, укинути или изменити само у случајевима који су предвиђени законом. Од начела правноснажности, постоје одступања која су прописана ванредним правним средствима и то ЗУП-ом и другим законима којима су регулисане
поједине области у домаћем законодавству. Ванредна правна средства, као одступање од начела правноснажноти, су прописана ради
опозивања акта за који се појавила сумња у законитост или акта од
чијег извршења прети велика опасност по јавни интерес. Ванредна
правна средства се могу употребити после жалбе, ради поновне оцене
законитости коначног или правноснажног управног акта у управном
поступку.
ЗУП-ом су прописана следећа ванредна правна средства:
- Понављање поступка (одредба чл. 239. - 250), мењање и поништавање решења у вези са управним спором (чл. 251.), укидање и мења528

Управно право

Oгледи

ње правноснажног решења уз пристанак или по захтеву странке (чл.
255.), захтев за заштиту законитости (чл. 252.), поништавање и укидање по основу службеног надзора (чл. 253. - 254.), оглашавање решења
ништавим (чл. 257. - 258) и ванредно укидање (чл. 256.). Заједничко за
наведена правна средства, осим ванредног укидања, је у томе да је правни основ за њихову примену постојање одређене мане управног акта, односно одређенe незаконитости акта која се при томе цени према околностима које су постојале у време доношења тог акта, али према процесном и материјалном закону важећим у време његовог доношења. За
разлику од осталих ванредних правних средстава, ванредно укидање као
ванредно правно средство има за предмет решење код кога је наступила
извршност, а правни основ за његову примену су промењене околности у
односу на оне које су постојале у време доношења решења које се укида и
доноси се ради заштите јавних интереса.
Предмет овог реферата је ванредно правно средство у управном
поступку које је прописано посебним законом - Законом о универзитету 1 (у даљем тексту Закон).
ВАНРЕДНО ПРАВНО СРЕДСТВО ИЗ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА
Одредбом чл. 141. ст. 1. - 8. Закона је прописано:
"Поступци за избор наставника и сарадника који су спроведени у
време важења Закона о универзитету из 1998. године ("Службени гласник РС" бр. 20/98), подложни су преиспитивању.
Предлог за преиспитивање може поднети одговарајућа катедра
као и декан факултета.
Предлог за преиспитивање није могућ када је реч о поступцима
за избор у којима су већ учествовала надлежна изборна већа.
О прихватању предлога за преиспитивање надлежно изборно веће одлучује већином гласова од укупног броја чланова већа. Састав изборног већа одређује се према звању које су чланови имали у моменту
ступања на снагу Закона о универзитету из 1998. године, а надлежност према чл. 86. ст. 5. овог закона.

1

Службени гласник РС бр.21/02
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Надлежно изборно веће може одлучити да се поступак избора
понови у целини или делимично. Поновни поступак спроводи се према
одредбама овог закона.
Надлежно изборно веће одлучује о предлогу за преиспитивање у
року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Уколико наставник и сарадник нису у поступку преиспитивања
изабрани у одређено звање, имају право да остану у претходно стеченом звању до истека изборног периода.
Поступци за избор наставника и сарадника започети у време Закона о универзитету из 1998. године који нису окончани, окончаће се по
одредбама овог закона, а рокови почињу да теку од ступања на снагу
овог закона".
Преиспитивање поступака за избор наставника и сарадника универзитета који су спроведени у време важења Закона о универзитету 1
(у даљем тексту: Закон из 1998. године), као ванредно правно средство у
управном поступку се може анализирати са више становишта, пре
свега са становишта мотива законодавца за његово прописивање, односно циља који је законодавац желео да оствари прописивањем овог ванредног правног средства. Анализа са овог становишта је можда и најинтересантнија (и за аутора), и не може да се избегне, јер циљ који је
законодавац желео да оствари прописивањем овог ванредног правног
средства је свакако одредио садржину, па и квалитет, правне норме којом је прописано ово ванредно правно средство и његове специфичне карактеристике. Међутим, анализа са овог становишта ће се задржати
само на навођењу циља законодавца, а у мери у којој је неопходно да се
укаже од каквог је значаја задати циљ на основне карактеристике овог
ванредног правног средства у управном поступку.
Пажња аутора је овим рефератом усредсређена на разматрање
правне природе овог ванредног правног средства, односно разлога због
којих се аутор определио да се ради о ванредном правном средству у
управном поступку; разматрање основних карактеристика, и обзиром
на то сличности и разлике, односно специфичности овог ванредног
правног средства у односу на ванредна правна средства која су прописана ЗУП-ом; разматрање квалитета норме којом је ово ванредно
1

Службени гласник РС бр.20/98
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правно средство прописано, начин на који је примењено у пракси обзиром на одлуке које су надлежни органи факултета доносили применом
овог ванредног правног средства, и становишта управних судова
(Окружног суда у Београду и Врховног суда Србије) изнета у пресудама
којима је цењена законитост тих одлука.
Основно полазиште аутора јесте да је преиспитивање поступака
за избор наставника и сарадника, прописано одредбом чл. 141. ст. 1.-7. Закона ванредно правно средство у управном поступку прописаном посебним законом, и да је то ванредно правно средство (само) правни инструмент, правна форма коју је законодавац прописао ради остваривања одређеног циља. По становишту аутора, циљ законодавца због кога је и прописано ово ванредно правно средство у управном поступку, је био да отклони правне последице примене одредби Закона из 1998. године о избору у
звање наставника и сарадника универзитета, и то на тај начин да се поступак њиховог избора поново спроведе по правилима Закона (да одлуке о
избору у звање донесе изборно веће факултета, уместо раније надлежног
декана, сходно Закону из 1998. године). При томе, циљ законодавца није
био да се понови поступак избора у звање свих наставника и сарадника
изабраних за време важења Закона из 1998. године већ само у односу на
оне наставнике односно сараднике за које надлежни органи буду стали
на становиште (сходно својој слободној оцени, без прописаних ограничења) да је потребно да се понови поступак избора у звање. Наведено указује
да је крајњи циљ законодавца лустрација (само) у односу на оне наставнике и сараднике универзитета који су изабрани у звање за време важења
Закона из 1998. године.
Изречени закључак произилази из става 1. чл. 141. Закона према коме правни основ за примену овог ванредног правног средства у управном
поступку није незаконитост одлуке којом је окончан поступак за избор
наставника и сарадника који су спроведени у време важења Закона из
1998. године, нити је прописан као правни основ заштита одређеног дефинисаног јавног интереса већ сама чињеница да је поступак за избор наставника и сарадника спроведен у време важења наведеног Закона (уз једино ограничење када је у поступку избора учествовало надлежно изборно веће) те да није прописана обавеза надлежних органа да поднесу предлог за преиспитивање поступака у сваком напред описном случају, већ то
представља само њихово овлашћење.
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А) ПРАВНА ПРИРОДА ПРЕИСПИТИВАЊА ПОСТУПАКА
ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
По становишту аутора и судске праксе, преиспитивање поступака за избор наставника и сарадника који су спроведени у време важења Закона из 1998. године, прописано наведеном одредбом Закона, по
својој правној природи је ванредно правно средство у управном поступку јер је предмет понављања поступак за избор наставника и сарадника универзитета, који је спроведен кроз форму управног поступка, и
окончан коначним актом у овом поступку, односно правноснажним
актом са карактером управног акта у смислу одредбе чл. 6. ст. 2. Закона о управним споровима 1 (у даљем тексту: ЗУС-а).
Изложено становиште се заснива на следећем:
1. Одредбом чл. 141. ст. 1. Закона је прописано да су преиспитивању подложни поступци за избор наставника и сарадника који су
спроведени у време важења Закона из 1998. године, а ставом 8. да ће се
поступци за избор наставника и сарадника започети у време Закона из
1998. године који нису окончани, окончати по одредбама овог Закона,
из чега произилази да су применом овог ванредног правног средства
предмет поступци за избор наставника и сарадника који су окончани,
и то актом који је коначан у управном поступку, или који су постали
и правноснажни.
2. Законом из 1998. године (као и Законом) је прописано да се на факултету, односно универзитету као образовној установи, а у складу са законом и статутом универзитета, односно факултета, остварују образовно - научна, односно образовно - уметничка делатност прописана
тим законом, дакле делатност у области образовања у којем систем уређује и обезбеђује Република Србија (чл. 72. ст. 1. тач. 6. Устава Републике
Србије 2 ). Сагласно наведеном, те како су Законом из 1998. године (као и
Законом) прописана звања наставника и сарадника универзитета, услови
за избор у ова звања, поступак и надлежни орган за избор, то одлуке о избору у звање наставника и сарадника универзитета доноси надлежан орган факултета прописан законом, у вршењу јавних овлашћења, ауторитативно, у поступку који је прописан законом, решавајући о правима фи1
2

Службени лист СРЈ бр.46/96
Службени гласник РС бр.1/90
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зичког лица у управној ствари, непосредно примењујући пропис (Закон, односно Закон из 1998. године и статут факултета). Из наведених разлога
одлуке о избору наставника и сарадника којима су окончани поступци у
време важења Закона из 1998. године, као и одлуке о избору наставника и
сарадника донете на основу Закона, представљају управне акте сходно
одредби чл. 6. ст. 2. ЗУС-а.
Стога је и одлука савета факултета о приговору против одлуке изборног већа о избору у звање, које изборно веће доноси у поновном поступку применом овог ванредног правног средства, такође управни акт у смислу одредбе чл. 6. ст. 2. ЗУС-а, против кога се, као против коначног управног акта може водити управни спор (чл. 7. ЗУС-а). Додатни разлози за
овакво закључивање су у чињеници да Законом није прописана друга судска надлежност и није искључена могућност вођења управног спора против ове одлуке.
Б) КАРАКТЕРИСТИКЕ
Основна карактеристика овог ванредног правног средства у
управном поступку (што га и чини посебним у односу на ванредна
правна средства прописана ЗУП-ом) је у томе што правни основ за
његову примену није незаконитост одлука којом је окончан поступак
избора у звање наставника и сарадника у време важења Закона из 1998.
године, нити је повређен јавни интерес због чега се заштита предвиђа,
већ је правни основ сама чињеница да су у питању поступци који су
спроведени у време важења тог закона (једини изузетак је случај када
су у поступцима за избор учествовала надлежна изборна већа), као и
да је примена овог ванредног правног средства ограничена само на поступке који су спроведени у време важења тачно одређеног закона - Закона из 1998. године.
Наведена карактеристика овог ванредног правног средства је последица самог циља који је законодавац желео да оствари његовим
прописивањем, и несумњиво указује да је ово ванредно правно средство
прописано само као правни инструмент за остварење тог циља законодавца. Међутим, управо сама правна природа ванредног правног
средства у управном поступку, па и овог ванредног правног средства,
доводи у питање адекватност његове форме за објашњење садржине циља законодавца (лустрација) ради чијег оствариња је и прописана.
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Даље карактеристике овог ванредног правног средства су:
- предмет понављања (у најширем смислу) је поступак који је
окончан одлуком о избору у звање наставника и сарадника универзитета;
- примена овог ванредног правног правног средства је временски
ограничена - надлежно изборно веће одлучује о предлогу за преиспитивање у року од 60 дана од дана ступања на снагу Закона (ст. 6. чл. 141. Закона);
- поступак применом овог ванредног правног средства се покреће
подношењем предлога за преиспитивање поступка, на чије подношење
је овлашћен, поред декана факултета (органа доносиоца акта о избору
у звање) и одговарајућа катедра, који органи нису обавезни да поднесу
предлог, већ се ради о њиховом овлашћењу, односно дискреционом праву;
- контролу поступка о избору у звање врши изборно веће факултета, које поступа у различитом саставу у фази одлучивања о прихватању предлога за преиспитивање (ст. 4. чл. 141. Закона) у односу на
фазу када у поновном поступку одлучује о избору у звање (ст. 5. и 6. чл.
141. Закона);
- поновни поступак се спроводи по одредбама Закона и статуту
факултета (ст. 5. чл. 141. Закона). Услови за избор у звање, по становишту аутора и судске праксе, утврђују се према Закону из 1998. године и тада важећем статуту факултета, као и околностима постојећим у време доношења раније одлуке о избору у звање;
- одлуке донете у поновном поступку о избору у звање делују за
убудуће (ст. 7. чл. 141. Закона).
Из изложених карактеристика произилази да ово ванредно правно средство поред описаних специфичности, има и сличности са ванредним правним средствима прописаним ЗУП-ом и то са понављањем
поступка прописаног одредбом чл. 139.-150 ЗУП-а, јер је предмет контроле сам поступак у најширем смислу (и спроводи се у две фазе), а
такође су сличности и са ванредним укидањем прописаним одредбом
чл. 256. ЗУП-а јер правни основ за његову примену није незаконитост
одлуке у окончаном поступку који се преиспитује.
В) ПРАВНА НОРМА КОЈОМ ЈЕ ПРОПИСАНО
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ОВО ВАНРЕДНО ПРАВНО СРЕДСТВО И ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДОНЕТЕ ЊЕНОМ ПРИМЕНОМ
Наведена специфичност овог ванредног правног средства у управном поступку, па и сама чињеница да је у питању ванредно правно
средство чији је циљ опозив управних аката којима је стечено неко
право, одлука о избору у звање наставника, односно сарадника универзитета, те да се тиме одступа од прописаног начела правноснажности и правне сигурности која је циљ сваког демократског правног поретка, налагала је да законодавац ово ванредно правно средство пропише јасном, прецизном и потпуном правном нормом у складу са правном природом ванредног правног средства у управном поступку, те и у
правно техничком смислу перфектном нормом. Такође, било је неопходно и да органи надлежни за примену овог ванредног правног средства имају за то потребна знања.
Међутим, у конкретном случају, законодавац није поступио на
овај начин: нити је норма била јасна и прецизна, нити потпуна, односно одговарајућа правној природи ванредног правног средства (а што је
вероватно последица чињенице да ово правно средство није одговарајућа форма за остварење напред описаног циља законодавца). Такође, ни
надлежни органи нису имали потребан ниво знања за примену ове норме у пракси.
Исказано закључивање је резултат чињенице да је овом нормом
пропуштено да се:
1. Прецизно означе поступци који су подложни преиспитивању,
односно да ли су у питању поступци који су окончани правноснажном
одлуком, или и поступци који су окончани коначном одлуком у управном поступку. (Одговор на наведене дилеме налази се у тумачењу става 1. и 8. чл. 141. Закона).
2. Предвиди врста одлука коју изборно веће може да донесе по
предлогу за преиспитивање поступака (одбачај, одбијање, прихватање).
3. Утврди применом ког Закона о универзитету, односно статута факултета, и на основу којих околности се у поновном поступку
цене услови за избор у звање наставника и сарадника, мада је у односу
на сам поступак прописано да се спроводи према одредбама овог Закона.
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4. Пропишу одлуке које надлежно изборно веће доноси у поновном
поступку односно да ли доноси одлуку у управној ствари која је била
предмет поступка који је поновљен, као и на који начин се одлучује о
претходној одлуци о избору у звање. Наведено је најдрастичнији пропуст ове норме јер се из става 7. чл. 141. Закона којим је прописано да
"уколико наставник и сарадник нису у поступку преиспитивања изабрани у одређено звање имају право да остану у претходно стеченом
звању до истека изборног периода", може закључити да се у поновном
поступку само доноси нова одлука о избору у звање и да с тога та одлука замењује претходну одлуку о избору у звање. Такав приступ је апсолутно неприхватљив, јер је претходном одлуком утврђено право које
се у поновном поступку одузима, или се поново утврђује (одлука о избору у звање). Наиме, циљ овог ванредног правног средства (као и сваког
другог ванредног правног средства у управном поступку) је да се одлука
о избору у звање наставника односно сарадника опозове, и зато, (у
складу са диспозитивом решења које се доноси у обнови поступка
сходно одредби чл. 248. ЗУП-а) у поновљеном поступку, о ранијој одлуци мора да буде донета одлука, како би и о избору у звање могла да се
донесе нова одлука.
Поред наведеног (непрецизности и непотпуности правне норме)
пропуст законодавца је и у томе што није прописао право на правно
средство против одлуке надлежног изборног већа о прихватању предлога за преиспитивање у звање (став. 4. чл. 141. Закона). Могућу правну
заштиту је било неопходно прописати, јер се ова одлука тиче поступка, па по својој правној природи представља закључак, тако да се против ње може изјавити правно средство само у случају да је изричито
прописано, а у конкретном случају ова одлука може да буде незаконита из различитих разлога (предлог за преиспитивање поднет од неовлашћеног органа, непрописан састав изборног већа и непрописан поступак одлучивања). Ово посебно имајући у виду правне последице донете одлуке, тј. да се поступак избора у звање понавља, тако да се изабрани наставник односно сарадник налази у правном положају кандидата за избор.
Описани недостаци норме којом је прописано ово ванредно правно средство у управном поступку су имали последице (по сазнању
аутора) на само одлучивање надлежних органа факултета Универзитета у Београду применом овог ванредног правног средства. Уз то и
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чињеница да надлежни органи за примену овог ванредног правног средства нису разумели његову правну природу, имало је за последицу да су
пресудама Окружног суда у Београду, уважене све поднете тужбе и
поништене све оспорене одлуке Савета факултета Универзитета у
Београду којима су одбијени приговори против одлука изборних већа
факултета "о неизбору" у звање (око тридесет случајева). Такође и
Врховни суд Србије је одлучивао у овој врсти управног спора поступајући по захтевима факултета Универзитета у Београду за ванредно
преиспитивање правноснажних пресуда Окружног суда у Београду, које је захтеве одбио пресудама. 1
Окружни суд у Београду је пресудама којима је уважио тужбе и
поништио оспорене одлуке Савета факултета Универзитета у Београду, којима су одбијени приговори изјављени против одлуке о неизбору у звање наставника односно сарадника универзитета стао на становиште, за које је Врховни суд Србије наведеним пресудама нашао да
је правилно, да одлука надлежног органа факултета донета применом
одредбе чл. 141. Закона има карактер управног акта у смислу чл. 6. ст.
2. ЗУС-а, да се стога њена законитост може испитивати у управном
спору код окружног суда, и следствено томе да оспорена одлука као и
првостепена одлука (надлежног изборног већа факултета) морају да
садрже све елементе прописане одредбама чл. 199. и 235. ЗУП-а применом ког закона се и спроводи поступак у примени овог ванредног правног средства у оним питањима која нису прописана одредбама Закона.
Наиме, Окружни суд у Београду је нашао да одлуку о предлогу за преиспитивање поступка, као и одлуку о избору у звање у поновном поступку, доноси надлежно изборно веће факултета које је колегијални орган, у прописаном поступку одговарајућом већином, тако да се законитост одлука изборних већа може ценити само са становишта правилности спроведеног поступка, уз оцену правилности примене прописа, те је стао на становиште да су одлуке надлежног изборног већа
морале да садрже прописе применом којих је спроведен поновни поступак и околности на основу којих су у поновном поступку цењени услови за избор у звање, као и чињенице које се односе на: подносиоца пред1

Пресуде: Увп.I-344/02 од 27.8.2003. године, Увп.I-92/04 од 2.2.2005. године,
Увп.I-169/04 oд 9.6.2005. године, Увп.I-232/04 од 9.6.2005. године, Увп.I-94/04 од
9.6.2005. године.
537

Огледи
лога за преиспитивање поступка, датума подношења предлога, да ли
је одлучено да се поступак понови у целини или делимично, састав
надлежног изборног већа које одлучује о предлогу за преиспитивање
поступка, као и изборног већа које одлучује у поновном поступку о избору у звање и то у погледу броја и звања чланова изборног већа, поступак гласања - број присутних чланова изборног већа, начин њиховог изјашњавања, састав (имајући у виду звање) чланова комисије која припрема извештај о кандидату за избор у звање (чл. 82, 83, 84. и 85. Закона), садржина извештаја ове комисије, начин на који је странци омогућено учешће у поступку. С тога су се одлуком Савета факултета
Универзитета у Београду о приговору против одлуке изборног већа као
другостепеног управног акта (ч. 86. ст. 7. Закона) а која се може оспоравати у управном спору, имали да отклоне наведени недостаци из
образложења првостепене одлуке, кроз оцену навода жалбе, и навођења разлога за дату оцену, сагласно одредби чл. 199. ст. 2. и 235. ст. 2.
ЗУП-а. Како одлуке Савета факултета Универзитета у Београду, чија
је законитост цењена у управном спору пред Окружним судом у Београду, међутим, нису садржавале напред означене елементе, то су тужбе против ових одлука уважене и ове одлуке поништене.
ЗАКЉУЧАК
Из свега наведеног намеће се закључак:
1. Преиспитивање поступка за избор наставника и сарадника
према одредби чл. 141. ст. 1. - 7. Закона по својој правној природи представља ванредно правно средство у управном поступку за чију примену правни основ није незаконитост одлуке о избору у звање наставника и сарадника универзитета којим је окончан поступак избора у звање наставника и сарадника у време важења Закона из 1998. године, већ
сама чињеница да су у питању поступци који су спроведени у време важења тог закона, и да је ово ванредно правно средство само правни
инструмент, правна форма коју је законодавац прописао да би отклонио правне последице примене Закона из 1998. године о избору у звање
наставника и сарадника универзитета, и то само у односу на оне изабране наставнике и сараднике за које, по својој слободној оцени, надлежни органи нађу да се има преиспитати поступак, (те у вези са тим
538

Управно право

Oгледи

да се оствари лустрација наставника и сарадника изабраних за време
важења Закона из 1998. године).
2. Правна норма којом је прописано наведено ванредно правно средство је непрецизна и није у складу са правном природом ванредног правног
средства у управном поступку, а органи који су примењивали ово ванредно правно средство у доношењу одлука нису имали потребно правно знање.
3. Ванредна правна средства уопште, а посебно ванредна правна
средства у управном поступку, која су прописана посебним законом у
одређеној управној области (посебно када су у питању ванредна правна
средства у управном поступку којима правни основ није незаконитост
управног акта) морају да се пропишу јасним, прецизним и потпуним
нормама и да органи који су надлежни за доношење одлука применом
тих ванредних правних средстава буду за то стручно оспособљени. У
противном, као што је случај са применом ванредног правног средства
у управном поступку прописаног одредбом чл. 141. ст. 1. - 7. Закона преиспитивањем поступака за избор наставника и сарадника који су
спроведени у време важења Закона из 1998. године, не постиже се циљ
због кога је ванредно правно средство прописано већ има за последицу
да се нарушава правна сигурност којој поред законитости, тежи сваки озбиљан правни поредак (па је претпоставка) и домаћи. Посебан
значај и осетљивост у примени овог ванредног правног средства је у
чињеници да је прописано у веома важној области - образовању, а да је
применом у пракси на описани начин доведен у питање не само кредибилитет наставника и сарадника факултета изабраних у звање у време важења Закона из 1998. године, већ и саме делатности ових установа у том периоду.
4. Аутор жели посебно да нагласи да примена Закона није изгубила на актуелности обзиром да су код Окружног суда у Београду у току
поступци по тужбама у управном спору ради поништаја решења донетих на основу изложеног ванредног правног средства у управном поступку.
Имајући у виду циљ ради чијег остварења је законодавац прописао ово
ванредно правно средство у управном поступку и начин на који је примењено у пракси овај реферат може да носи и наслов: "Прича о једном
времену" (или "Прича о свим нашим временима").
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Вера Стојчевић,
начелник Одељења за царинско управне
послове Управе царина Србије

ПОСТУПАК НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ
ИСПРАВНОСТИ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
I УВОДНА РАЗМАТРАЊА
У складу са основним опредељењем Државне заједнице Србија и
Црна Гора да постане пуноправни члан Светске трговинске организације и Европске уније и следствено томе у складу са задатком усаглашавања свог законодавства са правном регулативом Европске заједнице и правилима Светске трговинске организације, царински систем је
била једна од области која је захтевала потпуно усклађивање прописа,
које би, пре свега, омогућило брз и ефикасан царински поступак.
Како је уређење царинског система у надлежности чланица државне заједнице, Република Србија је доношењем Царинског закона
("Службени гласник РС" бр. 73/2003) усагласила царинско законодавство са регулативом ЕУ. То подразумева увођење царинских процедура
прихваћених од ЕУ, које не ометају међународну трговину, односно
омогућавају да се та трговина одвија брзо и без застоја, али истовремено не ометају ни спровођење контролне функције царинских органа,
а што је у складу и са ставовима Светске царинске организације,
Светске трговинске организације и са опредељењима из Општег споразума о царинама и трговини (GATT), нарочито када су у питању царинска вредност, порекло робе, заштита права интелектуалне својине и др.
У складу са основним циљевима да се роба, путници и превозна
средства не задржавају дуже од неопходног времена за обављање царинског поступка, стриктна примена прописа, ефикасна наплата буџетских средстава и сузбијање кријумчарења и повреде прописа, одредбама
Царинског закона, као савременог закона, поједностављена је царинска
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процедура у смислу њеног бржег и ефикаснијег обављања (уз могућност
подношења царинских исправа и електронским путем). При томе, дата
су и велика овлашћења царинским органима у спровођењу царинских
прописа, а тежиште њихове активности је усмерено на контроле које
морају бити ефикасне и засноване на анализи ризика, у фази прихватања декларације (члан 95. Царинског закона) и нарочито, с обзиром на селективни преглед, на накнадне контроле декларација у складу са одредбама члана 105. Царинског закона, после пуштања робе декларанту.
Истовремено, обезбеђује се заштита права, као и равноправност свих
учесника у царинском поступку.
Циљ овог реферата је приказ поступка накнадне контроле декларација после пуштања робе декларанту и правилна и ефикасна примена одредби члана 105. Царинског закона, с обзиром да је због великог
броја предмета који се односе на започете царинске поступке, Врховни суд Србије, до сада, решавао у мањем обиму предмете у којима се
непосредно примењује нови Царински закон и Управа царина Србије
још није упозната са правним ставовима овог суда у вези сам применом одредби члана 105. Царинског закона.
II ПРИХВАТАЊЕ И КОНТРОЛА ПРИХВАЋЕНЕ
ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Радња којом лице од царинског органа захтева у прописаној форми и на прописани начин спровођење одговарајућег царинског поступка над робом је декларисање.
Роба над којом треба да се спроведе царински поступак мора да
буде обухваћена декларацијом за тај царински поступак.
У функцији поједностављења царинске процедуре, одредбе члана 90.
Царинског закона прописују услове под којима царински орган одмах прихвата поднету декларацију (што не подразумева потпуну исправност
тако прихваћене декларације), а који су разрађени и обавезном инструкцијом Управе царина 01/3 број Д-4646/1 од 09.05.2005. године. Истима је
утврђено да овлашћени царински службеник одмах прихвата декларацију ако утврди:
- да је роба обухваћена декларацијом допремљена царинској испостави којој је упућена;
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- да је декларација поднета од овлашћеног лица - декларанта,
односно његовог заступника;
- да је декларација поднета на прописаном обрасцу, да садржи податке неопходне за примену прописа и спровођења траженог поступка,
као и да је потписана - оверена од стране њеног подносиоца у рубрици 54
ЈЦИ;
- да је овлашћени царински службеник утврдио да су уз декларацију приложене исправе, потребне ради примене прописа царинског
поступка за који се роба пријављује, које су наведене у декларацији, без
упуштања у оцену исправности приложених исправа;
- да програмска контрола унетих података не указује на постојање грешака које онемогућавају прихватање декларације - "тешке грешке", чија је листа дефинисана одговарајућим решењима у информационом систему Управе царина.
Ради контроле прихваћене декларације, царински орган може у складу
са одредбама члана 95. Царинског закона да изврши преглед исправа
које су приложене уз декларацију, да захтева да му декларант достави
и друге исправе како би утврдио тачност података наведених у декларацији, да изврши преглед робе или узме узорке ради анализе и испитивања робе.
Ако је декларација контролисана, резултати контроле, као и
друге чињенице су основ за примену прописа који уређују царински поступак у који је роба стављена.
Ако декларација није контролисана, подаци које је декларант навео у декларацији су основ за примену прописа који уређују царински
поступак у који је роба стављена.
Када царински орган податке у декларацији провери и прихвати,
или их прихвати без контроле, пушта робу декларанту ако су испуњени услови за стављање робе у одређени царински поступак и ако роба
није предмет мера ограничења или забрана, уз примену одредби члана
101 Царинског закона, којима је, између осталог, прописано пуштање
робе декларанту после плаћања износа насталог царинског дуга, односно полагања обезбеђења у том износу.
III НАКНАДНА КОНТРОЛА ДЕКЛАРАЦИЈА
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У новом царинском систему, тежиште активности царинских
органа је пребачено на накнадне контроле, које морају бити селективне и ефикасне, засноване на анализи ризика. Накнадна контрола је тако начин на који се, због омогућавања незадржавања робе у поступку
царињења, обезбеђује утврђивање тачног чињеничног стања у погледу
исправности спроведеног царинског поступка за робу по прихваћеној
декларацији.
Основ за накнадну контролу декларације дат је одредбама члана
105. Царинског закона, у складу са којима царински орган може, по службеној дужности или на захтев декларанта, да проверава исправност
декларације и после пуштања робе.
Накнадна контрола подразумева проверу да ли подаци наведени у
декларацији којом је роба декларисана за спровођење одговарајућег царинског поступка, одговарају стварном стању робе у погледу царинске
вредности, врсте робе (квалитет и каквоћа), сврставања робе по Царинској тарифи, количине, порекла робе и др.
Ради провере тачности података наведених у декларацији, царински орган може после пуштања робе декларанту, а до истека рока од 5
година од дана прихватања декларације да изврши контролу комерцијалних докумената и података у вези са увозом и извозом те робе или у
вези са накнадним комерцијалним пословима са том робом. Контрола
може да се обавља у просторијама декларанта, у просторијама другог
лица које је укључено у пословни однос, односно у просторијама лица које поседују исправе и податке у вези са робом по декларацији која је предмет контроле.
Ако је роба још увек доступна, дата је могућност да царински орган у оквиру поступка накнадне контроле декларације изврши преглед
робе, а све у циљу неспорног утврђивања чињенице да ли подаци наведени у декларацији одговарају стварном стању робе, те следствено
утврђивању нетачних података и накнадном обрачуну царинског дуга.
Ради правилне и ефикасне примене одредби члана 105. Царинског
закона и јединственог спровођења накнадне контроле декларација,
Управа царина је свим царинарницама, као својим подручним органима
и првостепеним органима у царинско управном поступку издала обавезну инструкцију 01/3 број Д-12495/1 од 30.09.2004. године.
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У складу са наведеном инструкцијом, царинарница је дужна да
изврши одређене припреме за организовано спровођење накнадне контроле декларације.
Потребно је да се случајеви који ће се контролисати одреде и
групишу, одмах по пуштању робе декларанту, као и касније, уколико
царинарница сама дође до сазнања или од других органа буде обавештена да постоје разлози за сумњу у исправност декларације, те правилност спроведеног царинског поступка.
а) Спровођење поступка накнадне контроле
Накнадну контролу у смислу члана 105 Царинског закона покреће
и спроводи царинарница код које је прихваћена декларација чија се исправност контролише, на сопствену иницијативу или по налогу
Одељења ревизије Управе царина. Надлежна царинарница може да
упути замолницу другој царинарници да изврши накнадну контролу
или одређене радње у поступку контроле, када је то за спровођење
контроле економичније.
О спровођењу поступка накнадне контроле, управник царинарнице доноси решење. Овлашћени царински службеници су дужни да поступају у складу са налогом из решења о вршењу контроле, као и са
обавезама и овлашћењима утврђеним одредбама Царинског закона.
Како се у складу са одредбама члана 22 Царинског закона на поступак пред царинским органима примењују одредбе Закона о општем
управном поступку, осим ако Царинским законом није друкчије предвиђено, приликом спровођења накнадне контроле сачињава се записник о истој и у поступку доношења решења у царинско управном поступку, за које сачињени записник о накнадној контроли представља
чињеничну грађу, царински органи су дужни да, сагласно одредбама
члана 9. и 133. Закона о општем управном поступку, омогуће странкама, ради заштите њихових интереса, учешће у поступку утврђивања
чињеничног стања, односно да се о чињеничном стању које се проверава и накнадно утврђује изјасне, као и о свим доказима изведеним у том
поступку.
Истовремено, одредбама члана 30. Царинског закона прописано
је да су лица која учествују или су у вези са спољнотрговинским проме545
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том, дужна да на захтев царинског органа ставе на располагање сва
потребна документа и податке, без обзира на коришћени медиј и пруже другу помоћ потребну за примену прописа. Учесници у спољнотрговинском промету који располажу исправама или подацима из члана 30
Царинског закона дужни су да их чувају 5 календарских година ради
спровођења царинског надзора или контроле.
Важност коју Царински закон придаје спровођењу царинске контроле очигледна је и кроз казнене одредбе овог закона, с обзиром да је
одредбама члана 349. Царинског закона прописана новчана казна за лице које учини тежи прекршај онемогућавањем царинарници да изврши
накнадну контролу (члан 30. и 105 Царинског закона).
У односу на раније важећи Царински закон ("Службени лист
СРЈ" бр. 45/92, 16/93, 50/93, 28/96, 29/97, 59/98, 23/01, 36/02, 7/03) којим
је прописани рок за накнадну контролу био 2 године, новина у Царинском закону ("Службени гласник РС" бр 73/03) је да се накнадне контроле могу спроводити до истека рока од 5 година од дана прихватања декларације, чиме се, такође, потенцира важност накнадне контроле и њених резултата за неспорно утврђивање тачних података о
роби која је оцарињена, што последично утиче и на пословну дисциплину и одговорност свих учесника у царинском поступку.
Сагласно прописаној примени одредаба Закона о општем управном поступку пред царинским органима, о свакој обављеној контроли и
свом налазу, царинарница сачињава записник и по један примерак доставља декларанту или његовом заступнику и лицу код кога је вршена
контрола у року од 5 дана од завршене контроле. Записник садржи податке о току контроле и о чињеницама које су контролом утврђене, уз
прилагање исправа и доказа прибављених у том поступку, а који су
основ за доношење одлука у складу са царинским и другим прописима,
као и одредбама Закона о општем управном поступку. Такве исправе,
између осталог, представљају и прибављена инострана извозна декларација за конкретну робу, оригиналне фактуре за увезену робу, накнадно
добијене кроз сарадњу са иностраном царинском администрацијом, записник девизног инспектора о контроли комерцијалних докумената,
акти Светске царинске организације у погледу сврставања конкретне
робе, итд. Такође, за робу која није узоркована у поступку прихватања
декларације (јер узорковање робе није обавезно), то могу бити резултати лабораторијске анализе узетих узорака робе са истим трговачким
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називом, од истог иностраног произвођача - према подацима из произвођачке спецификације, по другим декларацијама или технички подаци
о роби са сајта и каталога произвођача робе, који докази указују на другачије стање те робе у погледу сврставања по Царинској тарифи у односу на утврђено чињенично стање у поступку царињења.
Записник потписују овлашћени царински службеници који су извршили контролу, а декларант, односно лица код којих је вршена контрола на записнику потврђују да су присуствовали контроли.
Ако је царинарница вршила накнадну контролу у сарадњи са другим
органима, сваки од тих органа израђује посебан записник из своје надлежности.
На записник о накнадној контроли се не може изјавити приговор, већ се лице коме је достављен записник позива да се на налаз из записника изјасни у писменој форми у року од 5 дана од пријема записника, са упозорењем да ће у супротном поступак бити настављен у складу са налазом царинарнице.
Ако су у примедбама на налаз из записника изнети нови докази и
чињенице, због којих би требало променити чињенично стање утврђено у записнику, или изменити раније правне оцене, царинарница ће о
таквим доказима или чињеницама или о новим правним оценама сачинити допунски записник, на који се не могу износити нове примедбе.
Ако се на основу записника, односно допунског записника о обављеној контроли утврди да су прописи који уређују царински поступак примењени на основу истинитих, односно тачних и потпуних података, о
томе се лице коме је достављен записник обавештава у писменој форми у
року од 30 дана од дана уручења записника, односно допунског записника.
б) Спровођење мера након окончања поступка
накнадне контроле
У складу са одредбама члана 105 став 5 Царинског закона, ако се
у поступку контроле утврди да су прописи који уређују царински поступак примењени на основу неистинитих, односно нетачних или непотпуних података, царинарница ће, у складу са прописима, на основу
налаза из записника, односно допунског записника, предузети потреб547
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не мере за правилно спровођење поступка, у складу са новим околностима.
Начин спровођења радњи и мера из члана 95. и члана 105 став 5.
Царинског закона, прописао је министар финансија, доносећи на основу члана 105. став 7. Царинског закона Правилник о начину спровођења радњи и мера у поступку контроле прихваћене декларације ("Службени гласник РС" бр. 53/04). Сагласно одредби члана 3. наведеног
Правилника, ако накнадном провером декларације извршене у складу са
одредбама члана 105 Царинског закона утврди да су у поступку царињења робе прописи који уређују царински поступак примењени на
основу неистинитих или непотпуних података, потребне мере за правилно спровођење тог поступка, које царинарница предузима су:
- доношење одговарајуће одлуке у складу са царинским и другим
прописима ради правилног утврђивања обавезе, односно обрачуна царинског дуга, ради остваривања мера царинског надзора и ради правилне примене мера комерцијалне политике;
- обавештавање надлежних органа ради спровођења поступка из
њихове надлежности;
- достављање контролних налаза страним царинским администрацијама у складу са уговорима о царинској сарадњи, или на други
начин који одговара предузетој мери.
Истовремено, уколико су испуњени прописани услови, царинарница подноси пријаву за покретање прекршајног поступка и доноси одговарајућу одлуку.
Као и накнадну контролу, тако и мере из члана 105. Царинског
закона царинарница може да спроводи до истека рока од 5 година од
дана прихватања контролисане декларације, с тим што у случају да је
мера доношење решења у управном поступку, оно мора бити и донето
у том року.
С обзиром да царинарница најчешће врши контролу података о
увезеној или извезеној роби и после пуштања робе декларанту са крајњим циљем утврђивања да ли су при обрачуну царинског дуга за робу
по декларацији, која је била предмет контроле, примењени прописи на
основу истинитог или потпуног податка о роби у погледу царинске
вредности, сврставања по Царинској тарифи, порекла робе царинарница је дужна да решење којим врши накнадни обрачун царинског дуга,
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као и у свим другим случајевима доношења решења у смислу члана 105.
Царинског закона и уручи странци у року од 5 година од дана прихватања декларације.
Ако након спроведене контроле у смислу члана 105. Царинског закона царинарница донесе решење за правилно спровођење поступка,
тим решењем се врши и измена података у декларацији у складу са новим околностима, а на основу тог решења се врши измена података у
декларацији кроз информациони систем. Уколико се при томе мења и
број наименовања у декларацији, потребно је поднети и нови сет ЈЦИ.
Тако донета одлука у царинско управном поступку треба да има све
елементе решења прописане одредбама члана 196. Закона о општем
управном поступку. Диспозитив решења мора да буде сачињен у складу са одредбама члана 198. став 2. Закона о општем управном поступку, односно мора бити кратак и одређен, а у њему садржана одлука о
ономе због чега је поступак вођен и њиме се решава о предмету поступка у целости.
С обзиром да образложење решења мора да садржи разлоге за одлуку каква је дата у диспозитиву решења и правни основ за доношење такве
одлуке, образложење решења донетог након накнадне контроле мора да
садржи укратко изложен предмет контроле, утврђено чињенично стање у вези донете одлуке (на пример у вези утврђене обавезе царинског дужника на накнадно плаћање царинског дуга због погрешног сврставања
робе по Царинској тарифи), доказе на основу којих је то чињенично стање утврђено, према потреби и разлоге који су били одлучни при оцени доказа, као и правне прописе који су примењени и разлоге који, с обзиром на
утврђено чињенично стање, упућују на онакво решење какво је дато у
диспозитиву.
С обзиром да жалба не задржава извршење првостепеног решења,
то мора бити наведено у диспозитиву решења, а образложење решења
садржи и позивање на одредбе члана 24. став 1. Царинског закона, које то
предвиђају.
Управа царина је заузела став да примена одредби члана 105. Царинског закона има за претпоставку да подаци о роби нису мењани у
поступку контролисања декларације пре пуштања робе декларанту,
те нема могућности примене ових одредби Царинског закона, ако је
царинарница записником из члана 209. став 3. Уредбе о царински до549
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звољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и
наплати
царинског
дуга
("Службени
гласник"
бр.
127/03.20/04,63/04,104/04 и 44/05) мењала пријављене податке, а декларант није уложио приговор, или је по уложеном приговору донета коначна одлука. Такође, према схватању Управе царина, примени одредаба члана 105. Царинског закона нема места и у другим случајевима у
којима се, с обзиром на остале одредбе Царинског закона и одредбе
Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга онемогућава спровођење поступка у складу са овом одредбом Царинског закона (на пример у
случају постојања обавезујућег обавештења Управе царина, издатог на
основу писаног захтева странке у складу са одредбама члана 28. Царинског закона, о сврставању робе по Царинској тарифи и о пореклу
робе, које има дејство одлуке донете у управном поступку).

ЗАКЉУЧАК
1. Да се роба не би задржавала у поступку царињења, декларација се, уз
испуњење прописаних услова, одмах прихвата, а тежиште активности царинских органа је на накнадној контроли декларација и
правилности спроведеног царинског поступка.
2. При спровођењу накнадне контроле у складу са одредбама члана 105.
Царинског закона, странкама се мора омогућити учешће у поступку
и изјашњавање о утврђеном чињеничном стању и о свим доказима
изведеним у том поступку.
3. Ако се у поступку накнадне контроле декларације утврди да су прописи који уређују царински поступак примењени на основу неистинитих или непотпуних података, царинарница у року од 5 година од
дана прихватања декларације предузима мере за правилно спровођење поступка у складу са новим околностима, између осталог и доношењем одговарајуће одлуке у складу са царинским и другим прописима, ради правилног утврђивања обавезе, односно обрачуна царинског
дуга.
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Александар Митровић,
самостални извршилац у Дирекцији
за наплату Пореске управе

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Од 1. јануара 2003. године у Републици Србији отпочела је примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02...55/04) - у даљем тексту: Закон. Закон је донет у склопу пореске реформе у нашој Републици, пошто реформа пореског система захтева и реформу пореског поступка и пореске администрације ради усклађивања пореског поступка и организације пореске администрације по угледу на земље развијене тржишне економије.
Законом је на јединствен начин уређен порески поступак (утврђивање, контрола и наплата јавних прихода), а фискална функција државе обједињена је у једном државном органу - Пореској управи у саставу Министарства финансија. Обједињавањем фискалне функције у
једном државном органу, напуштен је модел разуђене пореске администрације (Републичка управа јавних прихода, Завод за обрачун и плаћања и фондови обавезног социјалног осигурања), који је веома отежавао
управљање фискалном политиком земље и непознат је у земљама развијене тржишне економије. Истина, одређене фискалне функције извршава и Управа царина, али како је и она у саставу Министарства
финансија, управљање фискалном политиком земље је под неопходном
контролом.
Закон спада у процесне законе зато што уређује порески поступак, уз напомену да се у пореском поступку одредбе Закона о општем
управном поступку примењују супсидијарно, сходно члану 3. став 2. Закона.
Једна од основних карактеристика пореског поступка је елиминисање фаворизовања државе као јавноправног повериоца у односу на приватноправне повериоце пореског обвезника. Привилеговани статус који је
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држава имала као јавноправни поверилац обезбеђивао јој је комфорно понашање у наплати јавних прихода, што је давно напуштен модел убирања јавних прихода. Сада држава нема привилегован положај у намирењу
својих пореских потраживања, већ судбина наплате њеног пореског потраживања које не буде плаћено о доспелости, зависи од благовременог и
ефикасног предузимања мера обезбеђења пореског потраживања и саме
његове наплате на начин уређен Законом. За предузимање напред наведених мера одговорна је Пореска управа у чијем делокругу је наплата пореског дуга.
Закон афирмише низ новина, међу које спада, по први пут системски уређено, питање одлагања плаћања пореског дуга чланом 73. и 74. Закона.
Одредбом члана 27а. Закона о контроли, утврђивању и наплати
јавних прихода ("Службени гласник РС", бр. 76/91...34/01), који је престао да важи почетком примене Закона, било је прописано да на захтев обвезника који није у могућности да измири утврђене обавезе, Републичка управа јавних прихода, по прибаљеном мишљењу Министарства финансија може, у складу са условима које утврди Влада Републике Србије, продужити рок плаћања пореза и других јавних прихода
утврђених у складу са законом. Влада није прописала услове за продужење рока плаћања пореза у складу са напред наведеним овлашћењем
из поменутог закона.
Стога је у време високе инфлације и економских санкција које су
узроковале дубоку економску кризу и пад производње, а ради обезбеђивања социјалне и политичке стабилности, наплата пореског дуга, који се повећавао из године у годину, била политички контролисана и заснивала се на принципу "крени-стани", што је довело до забрињавајућег пада пореске дисциплине и пораста пореског дуга и пореске евазије.
Размишљање руководства већине пореских дужника у то време,
била су усмерена на то како да избегну или "скину" блокаду рачуна, а
не како да плате пореске обавезе, обавезно претећи штрајком запослених. У таквим условима, није било политичке храбрости да се питање
одлагања плаћања пореског дуга системски уреди. Последица је велики
број несолвентних привредних субјеката који су велики порески дужници.
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При таквом стању ствари, да би се стање превазишло и увео ред у
измиривању пореског дуга, Законом је системски уређено питање одлагања плаћања пореског дуга, чиме је држава, свесна тешкоћа у којима се налазе порески дужници, пореским дужницима пружила руку помоћи и
створила правни основ да на релаксиранији начин измире свој порески
дуг.
Међутим, велика већина пореских дужника одредбе Закона о одлагању плаћања пореског дуга, доживела је као могућност за наставак неизмиривања доспелих и гомилање нових неплаћених пореских обавеза. Разочарања су наступила када је Пореска управа, као најодговорнија за наплату
прихода буџета, у складу са Законом, захтевала квалитетна средства
обезбеђења наплате пореског дуга за које се тражи одлагање плаћања (
неопозива банкарска гаранција, хипотека). За пореске дужнике је
прихватљиво и нормално када пословне банке од њих у поступку одобравања кредита захтевају квалитетно средство обезбеђења кредита, али је неприхватљиво да то право има и Пореска управа у поступку одлагања плаћања пореског дуга. Пореским дужницима одговара стари систем - одлагање плаћања пореза у недоглед на часну реч, и да се при том порески дуг не
плати. Међутим, транзиција се не може спровести без промена у понашању и увођења реда у свим сегментима друштва. Затечено стање се не може променити само по себи, већ променом понашања и поштовањем закона.
Одредбом члана 73. и 74. Закона прописани су критеријуми под
којима се може одобрити одлагање плаћања пореског дуга, гаранције
које порески обвезник мора да пружи да би му било одобрено одлагање,
поступак одлагања и мере које предузима Пореска управа за случај да
порески обвезник коме је одобрено одлагање плаћања пореског дуга не
плаћа или нередовно плаћа рате одобреног репрограма.
Порески обвезник може тражити одлагање плаћања пореског
дуга по основу свих јавних прихода за чије је утврђивање и/или контролу и наплату надлежна Пореска управа, укључујући и споредна пореска
давања из члана 2. став 2. Закона.
Управа царина такође може одобрити одлагање плаћања јавних
прихода за чију је наплату надлежна у складу са Царинским законом.
Овај реферат представља покушај да се расветли институт пореског поступка - одлагање плаћања пореског дуга, ради изградње поре553
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ске праксе надлежних органа која ће допринети остваривању адекватне улоге коју он има у остваривању фискалне политике државе у спровођењу пореске реформе на путу ка европским интеграцијама.
1. ПОСТУПАК ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
1.1. Покретање поступка
Поступак за одлагање плаћања пореског дуга, према члану 73.
став 1. Закона, покреће се на захтев пореског обвезника. Захтев за одлагање плаћања пореског дуга (у даљем тексту: захтев) може да поднесе сваки порески обвезник (правно лице, предузетник и физичко лице).
Захтев мора бити детаљно образложен.
Уз захтев се прилажу докази о испуњавању услова из члана 2.
Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга ("Службени гласник РС", бр. 53/03. и 61/04 - у даљем тексту: Уредба).
Захтев се подноси организационој јединици Пореске управе надлежној према седишту, односно пребивалишту пореског обвезника.
Обвезници Центра за велике пореске обвезнике, захтев подносе
тој организационој јединици Пореске управе.
1.2. Услови за одлагање плаћања пореза
Пореска управа може ( дискреционо овлашћење) одложити плаћање
пореског дуга, под условом да плаћање пореског дуга на дан доспелости:
1) за пореског обвезника представља непримерено велико оптерећење;
2) наноси битну економску штету пореском обвезнику.
Напред наведене услове ближе уређује Влада Републике Србије (
уа даљем тексту: Влада).
Услови из члана 73. став 1. Закона, су уствари правни стандарди
("непримерено велико оптерећење" и "битна економска штета"), а
Законом није прописано шта се сматра непримерено великим оптерећењем и битном економском штетом. Законодавац је препустио Влади да ближе уреди напред наведене услове.
Услови из члана 73. став 1. Закона у стабилним и развијеним тржишним економијама се примењују на солвентне пореске обвезнике. Тако, на
пример солвентном пореском обвезнику плаћање пореског дуга на дан до554
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спелости би нанело битну економску штету у случају када се поклапају
дан доспелости плаћања пореске обавезе и плаћања уговорне обавезе повериоцу пореског обвезника. У том случају, порески обвезник може од пореског органа захтевати одлагање плаћања пореске обавезе, пошто би неизвршењем уговорне обавезе о доспелости могао да претрпи битну економску штету, јер обвезник неизвршавањем своје уговорне обавезе о доспелости губи пословни углед код свог пословног партнера, а може доћи и до
раскида важне пословне сарадње.
Полазећи од наших прилика и намере да се одобравањем репрограма оствари сврха ради које је одлагање плаћања пореског дуга промовисано Законом - омогућавање несолвентном обвезнику или обвезнику у озбиљним економским тешкоћама, да на релаксиранији начин измири своју пореску обавезу, Влада је, на основу овлашћења из члана 73.
став 2. Закона, донела Уредбу.
Чланом 2. Уредбе прописано је да Пореска управа може одложити
плаћање пореског дуга пореском обвезнику, ако је порески дуг најмање, и
то:
1) за физичко лице - 10% од опорезивих прихода у години која
претходи години у којој је поднет захтев за одлагање;
2) за предузетника и мало правно лице - 20% од укупног годишњег
прихода исказаном у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;
3) за средња и велика правна лица - 15% од обртних средстава исказаних у последњем финансијском извештају.
Овако прописани услови, смањују притисак на пореску администрацију подношењем захтева од стране пореских обвезника који немају минимум економске снаге која, поред средства обезбеђења наплате, гарантује да ће обвезник моћи да редовно сервисира порески дуг,
ако му буде одобрено одлагање плаћање тог дуга.
1.3. Одлучивање о захтеву
Уколико порески обвезник не испуњава услове из члана 2. Уредбе,
Пореска управа захтев одбија.
Ако порески обвезник испуњава услове из члана 2. Уредбе, поступак по захтеву улази у другу фазу, која обухвата:
1) захтевање од обвезника давање средстава обезбеђења наплате;
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2) одређивање начина одлагања (једнократно или на рате, број
рата и рокове доспелости рата);
3) састављање образложеног предлога за одобравање одлагања
плаћања пореског дуга;
4) припрема нацрта одлуке (споразума или решења) о одлагању
плаћања пореског дуга на начин из предлога;
5) потписивање споразума о одлагању, односно доношењу решења о
одлагању плаћања пореског дуга и њихово достављање пореском обвезнику.
1.3.1. Средства обезбеђења наплате пореског дуга
Средства обезбеђења наплате прописана су чланом 74. став 2.
Закона, а то су:
1) хипотека на непокретности пореског обвезника;
2) залога на покретним стварима пореског обвезника;
3) неопозива банкарска гаранција;
4) јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не
може бити мања од 150% висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује;
5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из
чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана,
порески дуг може наплатити.
Средства обезбеђења наплате, у смислу члана 74. став 1. Закона,
не могу бити мања од висине пореског дуга чије се плаћање одлаже.
Изузетак је прописан чланом 74. став 3. Закона, према коме ако
порески обвезник не може да пружи обезбеђење за целокупан износ пореског дуга, дужан је да пружи обезбеђење до износа који његова финансијска ситуација допушта, у ком случају је порески обвезник дужан
да пружи расположива средства обезбеђења и доказе о будућим приходима довољним да покрију наплату пореског дуга.
Када је реч о средствима обезбеђења наплате пореског дуга у поступку одлагања, имамо два опречна става.
Први, који заступа Пореска управа, по коме Пореска управа има
дискреционо право да бира које ће средство обезбеђења наплате захте556
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вати од пореског обвезника у поступку одлагања плаћања пореског дуга, и
Други, који заступају порески обвезници, по коме порески обвезник има право да одлучи које ће од прописаних средстава обезбеђења
доставити Пореској управи.
У прилог свом ставу Пореска управа истиче следеће.
Одлагање плаћања пореског дуга законодавац је условио давањем
средства обезбеђења.
Тако нормативно постављено одлагање плаћања пореског дуга не
може се заснивати на било каквом средству обезбеђења, с обзиром на
сврху средства обезбеђења наплате.
Основна сврха средства обезбеђења је да спречи наступање
штетних последица по средства буџета за случај да порески обвезник
не плаћа одложени порески дуг, па Пореска управа наплату доспелог
пореског потраживања треба да наплати из датог средства обезбеђења. Зато дато средство обезбеђења мора да буде квалитетно.
Сврха средства обезбеђења у себи садржи право оног коме се даје
средство обезбеђења да захтева квалитетно средство обезбеђења. Ако се у
облигационим односима подразумева да средства обезбеђења буду квалитетна, због чега се то не би подразумевало и за порескоправни однос. Пореско потраживање државе из порескоправног односа није потраживање
друге врсте у односу на потраживања из облигационог односа, па да за
обезбеђење његове наплате дискреционо право о томе које ће средство
обезбеђења понудити има порески дужник, а не Пореска управа. Реформе
се не завршавају доношењем реформских прописа, већ њиховим доследним спровођењем.
Пореска управа је јавни сервис и најодговорнија за наплату јавних
прихода и равномеран прилив средстава у буџет током целе фискалне
године ради редовног алиментирања корисника буџетских средстава.
У том смислу Пореска управа схвата и тумачи одредбу члана 74. став
1. Закона, према којој се у поступку одлучивања о одлагању "од пореског обвезника захтева давање средстава обезбеђења наплате". Да је
законодавац хтео да обвезнику да дискреционо право да он одлучује које ће средство обезбеђења понудити и дати, норма би, претпостављамо, гласила: "Порески обвезник уз захтев за одолагање плаћања поре557
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ског дуга подноси једно или више средстава обезбеђења из члана 74.
став 2. Закона".
Даље, када анализирамо поједина средства обезбеђења, можемо закључити да су поједина од њих прописана за обезбеђење мањих износа пореског дуга, пре свега физичких лица. Пример је средство обезбеђења из
члана 74. став 2. тачка 5) - трасирана меница акцептирана од стране
два жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити. Стога је тешко бранити
становиште да су сва средства обезбеђења једнака и да обвезник бира које ће средство дати, јер је непојмљиво да се доспели а неплаћени дуг, на
пример у износу од 20.000.000 динара, обезбеђује напред наведеним средством обезбеђења.
Стога је Пореска управа на становишту да су мере обезбеђења наплате из члана 74. став 2. Закона списак могућих средстава обезбеђења,
са кога Пореска управа бира и захтева од обвезника давање оног средства
обезбеђења којим се на најсигурнији начин обезбеђује конкретно пореско
потраживање.
Затим, прописани поступак одлучивања по захтеву за одлагање
плаћања пореза Законом, говори о намери законодавца да одлагање
плаћања пореског дуга буде у функцији његове коначне наплате, а не
угрожавања наплате. Наиме, одлучивање о одлагању плаћања пореског
дуга министар финансија је, на основу овлашћења из члана 73. став 3.
Закона, својим решењем број: 5240/03 од 26.05.2003. године, поставио
тако да што је већи порески дуг за који се доноси одлука о одлагању
плаћања то је већи ниво руководилаца у хијерархији руковођења Пореском управом који су овлашћени за одлучивање о захтеву .
Министар финансија је задржао законско овлашћење за одлучивање о одлагању пореских дугова чији је износ преко 10.000.000 динара.
Следеће, давање образложеног предлога за одобравање одлагања
плаћања пореског дуга од стране руководиоца организационе јединице Пореске управе којој је захтев за одлагање поднет, у себи садржи одговорност за дати предлог. Ако Пореска управа не би имала право да одлучује
које ће средство обезбеђења захтевати од пореског обвезника, надлежни
руководилац би морао да даје предлог да се одобри одлагање плаћања пореског дуга, који повлачи одговорност предлагача за случај да репрограмирани износ пореског потраживања не буде плаћен, а без права да утиче на
558

Управно право

Oгледи

квалитет средства обезбеђења наплате које гарантује да ће порески дуг
бити ефикасно наплаћен ако порески обвезник не поштује одобрени репрограм.
Пореска управа не спори да је неопозива банкарска гаранција најскупљи вид обезбеђења пореског потраживања у поступку одлагања
његовог плаћања, али се не може оспоравати право Пореској управи,
надам се да смо у томе сагласни, да спречи евентуалну штету која може да наступи по јавне приходе буџета Републике и фондова обавезног
социјалног осигурања, за случај узимања неадекватног средства обезбеђења наплате пореског дуга чије плаћање одлаже.
Према томе, у зависности од висине, старости и структуре дуга,
Пореска управа опредељује адекватно средство обезбеђења, по принципу
што већи дуг то квалитетније средство обезбеђења наплате. Стога се
Пореска управа првенствено одлучује за неопозиву банкарску гаранцију
или хипотеку, под условом да је квалитетна непокретност на којој се
установљава хипотека. С обзиром да већина пореских обвезника углавном
нема или нема довољно квалитетне (вредне) покретне ствари, установљавање залоге на њима је ризично јер не представља квалитетно средство обезбеђења наплате.
Неадекватно и неквалитетно средство обезбеђења има за последицу да порески дуг остане ненаплаћен, да се увећа, а да порески обвезник у међувремену квалитетна средства - имовину (нпр. непокретност) оптерети залогом у корист приватноправног повериоца.
Међународне финансијске организације посебно прате однос државе према решавању старих, нагомиланих дугова, па ако ту нема одлучности и доследности, држава нема кредибилитет да захтева помоћ или повољне кредите за решавање економских проблема у транзицији.
Према томе, ако се сматра да Пореска управа нема дискреционо
право да у поступку одлагања плаћања пореског дуга захтева адекватно и
квалитетно средство обезбеђења, па се такав став изгради, у пракси ћемо имати само привид да се спроводи поступак наплате пореских дугова,
а у суштини ће се наносити већа штета буџету, јер ће порески дугови
расти, чиме се показује однос надлежних државних органа према спровођењу реформских закона.
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1.3.2. Одређивање начина одлагања
Ставом 4. члана 73. Закона, прописано је да се може одлучити да
плаћање пореског дуга одобри једнократно или на рате, с тим што у
оба случаја одлагање не може бити дуже од 12 месеци.
У сваком конкретном случају одлучује се о томе да ли се предлаже одобравање одлагања плаћања једнократно или на рате и број рата, при чему се узима у обзир и предлог пореског обвезника из захтева.
Министар финансија је, на основу овлашћења из члана 73. став
3. Закона, донео решење број: 5240/03 од 26.05.2003. године, којим је за
одлучивање по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга овластио:
1) шефове експозитура Пореске управе - по захтевима пореских
обвезника експозитура поднетих до почетка поступка принудне наплате, који имају порески дуг до 1.000.000 динара;
2) директоре филијала Пореске управе - по захтевима пореских
обвезника филијале и захтевима пореских обвезника експозитура, поднетим после почетка поступка принудне наплате, које су организационом мрежом Пореске управе везане за конкретну филијалу, који имају
порески дуг до 1.000.000 динара;
3) директора Центра за велике пореске обвезнике - по захтевима
пореских обвезника тог центра, који имају порески дуг до 5.000.000 динара;
4) директоре регионалних центара Пореске управе - по захтевима пореских обвезника тог центра, који имају порески дуг од 1.000.001
- 5.000.000 динара;
5) директора Пореске управе - по захтевима пореских обвезника,
који имају порески дуг од 5.000.001 - 10.000.000 динара.
Министар финансија је задржао законско овлашћење за одлучивање о одлагању пореских дугова чији је износ преко 10.000.000 динара.
1.3.3. Састављање образложеног предлога да се одобри одлагање
плаћања пореског дуга
Одредбом члана 73. став 3. Закона, прописано је да о одлагању
плаћања пореског дуга одлучује министар или лице које он овласти, на
основу писменог и образложеног захтева пореског обвезника и писменог предлога руководиоца организационе јединице Пореске управе. Овом
одредбом се даје озбиљан приступ у решавању захтева, пошто се зах560
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тева писмени и образложени предлог надлежног руководиоца унутрашње организационе јединице Пореске управе. Да би се дао предлог за
одлагање обвезник прво мора да испуњава услове из члана 2. Уредбе, а
да затим поднесе захтевано квалитетно средство обезбеђења наплате.
1.3.4. Припрема нацрта одлуке (споразума или решења)
о одлагању плаћања пореског дуга
На основу писменог предлога да се одобри одлагање плаћања пореског дуга, који садржи начин одлагања (једнократно или на рате и
број рата и датум њиховог доспећа), припрема се нацрт споразума или
решења о одлагању плаћања пореског дуга. Овим се потврђује озбиљност приступа састављању предлога за одлагање, пошто се његови
елементи, па и образложење разлога због којих се одлагање одобрава,
уносе у споразум, односно решење којим се одобрава одлагање плаћања
пореског дуга. Напред изнета чињеница иде у прилог ставу Пореске
управе да она има дискреционо право да бира квалитетно средство
обезбеђења из члана 74. став 2. Закона, јер да би неко преузео одговорност за дати предлог мора да има овлашћење и да утиче на квалитет
средстава обезбеђења наплате.
1.3.5. Потписивање споразума о одлагању плаћања пореског дуга
Одлагање плаћања пореског дуга преко 1.000.000 динара врши се
на основу споразума потписаног између руководиоца организационе јединице Пореске управе овлашћеног за одлучивање по захтеву, односно
министра финансија и пореског обвезника.
Одлагање плаћања пореског дуга до 1.000.000 динара одобрава се
решењем Пореске управе.
Како је код одлагања плаћања пореског дуга успостављен принцип - што већи порески дуг то већи ниво одлучивања ( види тачку
1.3.2.), код највећих пореских дужника обезбеђена је унутрашња контрола у Пореској управи испуњености услова за одлагање и средстава обезбеђења на више нивоа, чиме се обезбеђује да се одлагање плаћања пореског дуга одобри само пореским обвезницима који испуњавају услове и
пруже квалитетно средство обезбеђења наплате, у складу са Законом.
Међутим, и поред напред изнетог, министар финансија или лица
која је он овластио, имају дискреционо право да одлуче да ли ће или не
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потписати споразум, односно донети решење о одлагању плаћања пореског дуга, пошто је чланом 73. став 1. Закона прописано да Пореска
управа може ( дакле није дужна), да одложи плаћање пореског дуга.
2. Поступак наплате ако се порески обвезник не придржава рокова
из споразума, односно решења о одлагању плаћања пореског дуга
Одредбом члана 74. став 5. Закона уређен је поступак за случај да се
порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања пореског дуга. У том случају, Пореска управа по службеној дужности поништава споразум, односно укида решења и доспели, а неплаћени репрограмирани порески дуг, водећи рачуна о ефикасности наплате, наплаћује:
1) из средстава обезбеђења;
2) у поступку принудне наплате над пореским обвезником.
Овом одредбом је уствари прописана санкција за непоштовање
рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања пореског дуга, а која се огледа у томе што целокупан репрограмирани а неплаћени
порески дуг у складу са споразумом, односно решењем доспева за наплату и одмах по поништавању споразума, односно укидању решења о одлагању плаћања пореског дуга, приступа се наплати пореског дуга.
Наплата се врши из датог средства обезбеђења, зато што је то
најефикаснији и најеконимичнији поступак. У овом случају најбоље се
потврђује важност квалитета датог средства обезбеђења наплате,
јер само квалитетно средство обезбеђује ефикасну наплату пореског
дуга у целости. У супротном, ако средство обезбеђења није квалитетно, мора се приступити принудној наплати из предмета принудне наплате прописаних чланом 84. Закона, а тај поступак може да потраје
а наплата да буде доведена у питање све у зависности коју и какву
имовину порески обвезник поседује.
Садржај и суштина овог реферата упућује на следеће
ЗАКЉУЧКЕ
1. Одлагање плаћања пореског дуга је, по први пут, системски уређено
Законом о пореском поступку и пореској администрацији, чиме је
створен правни основ да порески обвезници, који су запали у финан562
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сијске тешкоће, на релаксиранији начин измире свој порески дуг и на
тај начин поправе своју солвентност.
2. Законодавац је у настојању да системска решења из упоредног пореског законодавства о одлагању плаћања пореза прилагоди приликама
у Републици Србији, у неким одредбама остао недоречен и непрецизан, што доводи до различитог тумачења ових решења, а што ће
бити разрешено кроз управну и судску праксу у управном спору, при
чему водиља треба да буде заштита интереса обеју страна у овом
поступку.
3. Законодавац је одлагање плаћања пореског дуга условио давањем средства обезбеђења наплате, полазећи од основне сврхе средства обезбеђења - спречавање наступања штетних последица по средства буџета за
случај да порески обвезник не плати одложени порески дуг. Полазећи од
основне сврхе средстава обезбеђења, Пореска управа има дискреционо
право да захтева квалитетно средство обезбеђења из члана 74. став 2.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији како би, као најодговорнији орган за наплату јавних прихода у Републици, могла ефикасно да наплати доспели порески дуг из датог средства обезбеђења, за
случај непоштовања рокова за плаћање из споразума/решења о одлагању
плаћања пореског дуга.
4. Сврха средства обезбеђења у себи садржи право оног коме се даје средство обезбеђења да захтева квалитетно средство обезбеђења, што је
већ афирмисан принцип у облигационим односима, па нема утемељеног разлога да исти принцип не буде афирмисан и у порескоправном односу у поступку обезбеђења наплате репрограмираног пореског потраживања државе.
У поступку одлагања плаћања пореског дуга обе стране имају право на
једнаку заштиту својих интереса - обвезник да порески дуг плати на
рате, а Пореска управа да заштити фискални интерес Републике тако што ће ефикасно наплати репрограмирани порески дуг, ако се обвезник не придржава споразума/решења о одлагању плаћања пореског дуга.
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Невена Милојчић,
судија Врховног суда Србије

РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА БЕСПРАВНО ПОДИГНУТОГ ПРЕ
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА
О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Дана 13. маја 2003. године ступио је на снагу Закон о планирању и изградњи1 (у даљем тексту: Закона) чији је предмет уређивања наведен у чл.
1. истог Закона. Прелазним и завршним одредбама и то чл. 160.-164. законодавац регулише "легализацију" објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе, на другачији начин у односу на Закон о посебним условима за издавање грађевинске, односно употребне дозволе за одређене објекте2 а који је престао да важи даном ступања на снагу Закона о
планирању и изградњи, а прелазним и завршним одредбама чл. 171. Закона
о планирању и изградњи одређено је да ће се решавање захтева за издавање
грађевинске дозволе употребне дозволе и других захтева за решавање о појединачним правима и обавезама, поднетих до да дана ступања овог Закона,
наставити по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог Закона.
Чл. 160. став 1. Закона који је наређујућег карактера гласи:
"Власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе дужан је да у року од 6 месеци од дана ступања на снагу
овог Закона пријави општинској, односно градској управи објекат чије
је грађење, односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе".
Значи да је субјект поступка "легализације" власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе, и да је његова обавеза да поднесе пријаву принудног карактера, што је законодавац у тексту наведеног члана формулисао речима "дужан је" и да се
"легализација" односи на објекте изграђене, односно реконструисане
1
2

Сл. гласник РС 47/03
Сл. гласник РС број 16/97
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без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године као дана ступања на
снагу Закона.
Реферат се неће бавити објектима чије је грађење започето после 13. маја 2003. године, односно објектима на којима се бесправно
предузимају радови грађења после овог датума.
У напред наведеном члану 160. став 1. Закона као предмет "легализације" наведен је: "Објект чије је грађење односно реконструкција
завршена без грађевинске дозволе".
Закон дефинише у чл. 2. ст. 1. тач. 22. "објекат", тач. 24. "грађење" и тач. 25. "реконструкцију". Исти Закон под завршетком изградње
објекта подразумева завршетак свих радова предвиђених одобрењем за
изградњу и главним пројектом, а нашта указује одредба члана 121. став 2.
Закона која се односи на технички преглед објекта, али који се појам по
мишљењу аутора не може применити на "објекат чије је грађење, односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе", јер у конкретној
ситуацији одобрења за изградњу нема, а у већини случајева нема ни главног пројекта.
Подзаконским актом Одлуком о привременим правилима и условима за издавање одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекте изграђене, односно реконструисане без грађевинске дозволе до 13. маја 2003.
године1 је детаљније разрађено значење законског текста "објекат чије
је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе".
Чл. 5. наведене одлуке гласи:
"Одлука се примењује на објекте изграђене, односно реконструисане
без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године ( у даљем тексту: објекти)
и то:
1. Објекте који су изграђени, односно реконструисани без грађевинске дозволе;
2. Објекте који су изграђени, односно реконструисани на основу
привремене грађевинске дозволе, изузимајући објекте из члана 8. тачке
5. ове Одлуке;
3. Објекте приликом чије је изградње, односно реконструкције одступљено од издате грађевинске дозволе и за које није издата употребна дозвола".
1

Сл. лист града Београда бр. 30/03, 33/03 и 5/04
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Члан 6. наведене Одлуке гласи:
"Објекти из члана 5. ове Одлуке су:
1. Изграђени објекти у смислу члана 2. тачка 22. Закона и изграђени
објекти код којих су завршени груби грађевински радови, изграђен конструктивни склоп, односно завршени зидарски, бетонски и армирано бетонски
радови;
2. Реконструисани објекти у смислу члана 2. тачка 25. и 26. Закона и реконструисани објекти код којих су завршени груби грађевински радови, изграђен конструктивни склоп, односно завршени зидарски, бетонски и армирано бетонски радови;
3. Гараже изграђене од чврстог грађевинског материјала у префабрикованом или масивном систему;
4. Помоћни објекти у смислу члана 2. тач. 29 Закона;
5. Веранде, базени и други објекти и делови објеката који служе
коришћењу стамбеног или другог објекта на истој грађевинској парцели;
6. Помоћни објекти код којих је адаптацијом или реконструкцијом, у целини или делом, извршена промена у објекат становања, комерцијалне делатности, привреде и сл.;
7. Објекти у којима је извршена адаптација или реконструкција у
оквиру објекта без промене његовог спољног изгледа. Под овим интервенцијама сматрају се интервенције којима се повећава број функционалних
јединица (станова, пословних локала и сл.), односно капацитета опреме
и инсталација и интервенције проширења постојећих функционалних јединица, при чему се мења начин коришћења простора унутар објекта
(физичко припајање заједничких просторија појединим јединицама, физичка деоба и спајање више јединица, формирање нових јединица у оквиру
објекта и сл.)".
Овакво детаљније разрађено значење законског текста "објекат
чије је грађење, односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе", а које је наведено у чл. 6. ст. 1. под тач. 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. цитиране Одлуке, сматрам да ће отклонити могуће недоумице у поступку
у погледу опредељивања предмета "легализације".
Чл. 160. ст. 2. и 3. Закона гласи:
"Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се:
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1). Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту, односно праву коришћења на
неизграђеном грађевинском земљишту и решење из члана 84. овог Закона).
2). Геодетски снимак са скицом парцеле, објектима и површином
објекта).
По истеку рока из става 1. овог члана општинска, односно градска управа у року који не може бити дужи од 60 дана, обавештава власника, односно инвеститора објекта о условима за издавање одобрења
за изградњу, односно о документацији коју је дужан да приложи уз захтев".
Из овакве формулације ст. 3. чл. 160. Закона произилази да надлежни орган који поступа по пријави за легализацију посредно упућује
власника односно инвеститора објекта на подношење захтева за издавање одобрења за изградњу под прописаним условима за сваки појединачни објекат. Наведени услови за издавање одобрења за изградњу за
територију града Београда су прописани цитираном Одлуком.
Чл. 161. Закона гласи:
"Власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе, у року од 60 дана од дана пријема обавештења из члана 160.
став 3. овог Закона, уз захтев за издавање одобрења за изградњу прилаже
нарочито:
1. пројекат изведеног објекта;
2. доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту, односно праву коришћења на
неизграђеном грађевинском земљишту и решење из члана 84. овог Закона;
3. доказ о уређивања међусобних односа са органом, односно организацијом која уређује грађевинско земљиште.
Кад општинска, односно градска управа утврди да објекат који
се користи, односно објекат чија је изградња завршена без грађевинске
дозволе, испуњава прописане услове за грађење и коришћење, одобрење
за изградњу и употребну дозволу може издати једним решењем".
Из напред цитираног члана произилази да надлежни орган управе по
поднетом захтеву проводи поступак тако што цени приложену документацију чијом оценом утврђује између осталог и легитимацију подносиоца
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захтева и утврђује да ли објекат може бити предмет "легализације" односно испуњеност прописаних услова за грађење и коришћење, и доноси одлуку
о поднетом захтеву.
Чл. 162. Закона гласи:
"Ако власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без
грађевинске дозволе не пријави објекат у року из члана 160. овог Закона, односно не поднесе захтев за издавање одобрења за изградњу у року
из члана 161. овог Закона, општинска, односно градска управа донеће
решење о рушењу објекта, односно дела објекта".
Оваква формулација чл. 162. Закона посредно упућује да уколико власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе
пријави објекат у року из чл. 160. овог Закона, односно поднесе захтев за издавање одобрења за изградњу у року из чл. 161. овог Закона, општинска, односно градска управа неће донети решење о рушењу објекта односно дела
објекта.
Из цитираних одредби чл. 160. ст. 1. и 3, чл. 161. ст. 1. и 2. и чл.
162. Закона види се да се као надлежни орган за поступање по пријави,
поступање по захтеву и доношење решења о рушењу наводи општинска, односно градска управа. Из наведеног се може закључити да се ради о истом органу, али не и поуздано. Наиме у складу са одредбама чл.
49. Закона о локалној самоуправни 1 општинска управа представља један орган управе који се образује за вршење послова из различитих
области. Ово стога што се под општинском управом може сматрати јединствена служба у општинама које имају до 50.000 становника
образована на територијалном принципу као један орган управе за вршење послова из различитих области, али се под појмом општинска
или градска управа може подразумевати и било који од више органа
управе општине или града образованих по реалном принципу за поједину врсту послова. Чињеница је да је законодавац користио термин општинска или градска управа, а да градови имају више од 50.000 становника, пре указује на то да се ради о посебном органу управе општине или града, који није ближе одређен, већ је остављено да то учине јединице локалне самоуправе својим организационим актима.
1

Сл. гласник РС бр. 9/02 "Општинска управа образује се као јединствена служба,
а могу се образовати и општинске управе за поједине области у општинама са
преко 50.000 становника".
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Међутим, сматрам да орган коме у надлежност могу бити стављени ови послови није инспекцијски, већ грађевински орган. На оправданост
таквог става указује одредба чл. 162. Закона у којој није наведено да ће решење о рушењу објекта донети грађевински инспектор, како стоји у чл.
141. Закона, већ општинска односно градска управа која спроводи поступак
по пријави и издавању одобрења по поднетом захтеву из чл. 160. и 161. Закона. Овакво решење прихваћено је у Одлуци о изменама и допунама Одлуке
о градској управи1 донетој непосредно по ступању на снагу Закона где је у
чл. 2, вршење послова издавања одобрења за градњу стављено у надлежност Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, а у чл. 3. исте
Одлуке, између осталог и вршење послова инспекцијског надзора стављено
је у надлежност Секретаријата за имовинско правне послове и грађевинску инспекцију. Овакво решење надлежности секретаријата је и у сада важећој Одлуци о градској управи 2 . Такво решење је и логично имајући у виду
да само орган коме су поднете пријаве објеката изграђених без грађевинске
дозволе и поднети захтеви за одобрење за изградњу, могу имати потпуну
евиденцију о бесправно изграђеним објектима за које у роковима предвиђеним у члану 160. и 161. Закона, нису поднете пријаве и захтеви и на основу
тога донети решење о њиховом рушењу.
Због тога се може закључити да су ступањем на снагу Закона о
планирању и изградњи и то цитираним одредбама чл. 160, 161, 162. и 164.
Закона, објекти изграђени, односно реконструисани без грађевинске дозволе до 13. 05. 2003. године изузети из надлежности грађевинског инспектора у поступку вршења инспекцијског надзора и стављени у надлежност општинске, односно градске управе, односно органа иначе надлежног за издавање грађевинске дозволе. Односно, на овај начин би се могло
посредно закључити да се надлежност грађевинског инспектора
предвиђена Законом, а у вршењу инспекцијског надзора не односи на објекте који су предмет поступка легализације започетог подношењем пријаве у смислу чл. 160. наведеног Закона.
Овакво дефинисање надлежног органа за објект чије је грађење
односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе до 13. маја
2003. године, а у смислу чл. 6. ст. 1. тач. 1.-8. цитиране Одлуке не би
спречили поступање грађевинског инспектора у вршењу инспекцијског
1
2

Сл. лист града Београда бр. 1/03 од 15.06.2003. године
Сл. лист града београда бр. 14/04 и 30/04
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надзора и на овим објектима и изрицања мера из чл. 141. Закона о планирању и изградњи уколико би се после ступања на снагу Закона започело или наставило са предузимањем радова који представљају градњу.
Врховни суд Србије је разматрао више предмета по поднетим захтевима за ванредно преиспитивање пресуда Окружног суда у Београду, којим
су разматране ситуације које су повезане са рушењем објекта изграђеног,
односно реконструисаног без грађевинске дозволе до 13. 05. 2003. године, у
поступку инспекцијског надзора од стране грађевинског инспектора. Због
тога су у овом реферату разматране ситуације у вези одредаба Закона у вези са подзаконским актима Града Београда који су донети на основу чл. 160
и 161 Закона.
Надаље је приказана судска пракса Врховног суда Србије изражена у пресудама донетим поводом захтева за ванредно преиспитивање
пресуда Окружног суда у Београду донетих у управном спору против
коначних решења надлежног управног органа у поступку вршења инспекцијског надзора од стране грађевинског инспектора.
"Из списа предмета ове управне ствари и образложења побијане пресуде се види да је Окружни суд у Београду у управном спору правилно нашао
да је решењем туженог органа повређен закон на штету тужиље. Ово због
тога што је и по схватању Врховног суда, чињеница када је објекат без
одобрења за градњу изграђен и да ли је власник таквог објекта пријавио
исти општинској управи у року прописаном чланом 160. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/03), значајна за предузимање
мера у вршењу инспекцијског надзора, које су прописане одредбом члана
141. овог Закона, како је то правилно закључио и Окружни суд у побијаној
пресуди. Врховни суд налази да је правилно становиште Окружног суда у
побијаној пресуди по коме се инспекцијска мера рушења таквог објекта из
члана 141. Закона о планирању и изградњи, не може наложити тужиоцу
док се претходно не реши питање легализације објекта, у складу са одредбом члана 161. истог Закона. Ово због тога што је одредбом члана 162. наведеног Закона прописано да ће општинска управа донети решење о рушењу таквог објекта, односно дела објекта, само ако власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе, не пријави објекат
у року из члана 160. овог Закона, односно не поднесе захтев за издавање одобрења за изградњу у року из члана 161. истог Закона, што није случај у овој
управној ствари, према неспорно утврђеном чињеничном стању у управном поступку. Инспекцијска мера рушења објекта из члана 141. Закона мо570
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же се директно налагати само ако је објекат без одобрења изграђен после
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи".1
"Из списа предмета ове ове управне ствари и образложења побијане пресуде види се да је Окружни суд у Београду у управном спору правилно нашао да је решењем туженог органа повређен закон на штету тужиоца. Ово због тога што је и по схватању Врховног суда, чињеница када је објекат без одобрења за градњу изграђен и да ли је власник таквог
објекта пријавио објекат Општинској управи у року прописаном чланом
160. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03), значајна
за предузимање мера у вршењу инспекцијског надзора, које су прописане
одредбом члана 141. овог закона, како је то правилно закључио и Окружни
суд у побијаној пресуди. У списима предмета нема података о томе када
је објекат тужиоца изграђен, али није спорно да је тужилац захтев за
легализацију овог објекта Општинској управи Општине Вождовац поднео 24.9.2003. године, у року прописаном цитираном одредбом члана 160.
Закона, па Врховни суд налази да је правилно становиште Окружног суда
у побијаној пресуди по коме се инспекцијска мера рушења таквог објекта
из члана 141. Закона о планирању и изградњи, не може наложити тужиоцу док се претходно не реши питање легализације објекта, у складу са
одредбом члана 161. истог закона. Ово збо тога што је одредбом члана
162. наведеног закона прописано да ће општинска управа донети решење
о рушењу таквог објекта, односно дела објекта, само ако власник објекта
изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе, не пријави
објекат у року из члана 160. овог закона, односно не поднесе захтев за издавање одобрења за изградњу у року из члана 161. истог закона, што није
случај у овој управној ствари, према неспорно утврђеном чињеничном
стању у управном поступку. Инспекцијска мера рушења објекта из члана
141. Закона може се директно налагати само ако је објекат без одобрења
изграђен после ступања на снагу Закона о планирању и и изградњи".2
"Из образложења побијане судске пресуде и списа предмета произлази да је Окружни суд у Београду правилно нашао да је оспореним решењем туженог повређен закон на штету тужиоца, а овде подносиоца зах1

Врховни суд Србије Увп. I 331/04 од 26. 05. 2005. г. и Окружни суд у Београду
У. 837/04 од 01.09.2004. г.
2
Врховни суд Србије Увп. I 68/04 од 24.02.2005.г. и Окружни суд у Београду У.
1492/03 од 04.02.2004.г.
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тева. Ово с разлога што је одредбом члана 160. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03) изричито прописано да је власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе, дужан да у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог закона пријави општинској, односно градској управи објекат чије је грађење, односно
реконструкција завршена без грађевинске дозволе, а одредбом члана 161.
став 1. истог закона такође је прописано да власник објекта изграђеног
односно реконструисано без грађевинске дозволе у року од 60 дана од дана
пријема обавештења из члана 160. став 3. овог закона, у захтев за издавање одобрења за изградњу прилаже тим ставом члана Закона прописане
доказе. Најзад, одредбом члана 162. истог закона прописано је да ако власник објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе не пријави објект у року из члана 160. овог закона, односно не поднесе
захтев за издавање одобрења за изградњу у рок из члана 161. овог Закона,
општинска, односно градска управа донеће решење о рушењу објекта, односно дела објекта. Како је у конкретном случају тужилац у жалби и тужби истицао да је поднео захтев за легализацију објекта чије је рушење
наложено ожалбеним решењем, то је применом цитираних одредби наведеног закона основано становиште Окружног суда у Београду да је у поновном поступку потребно да надлежни орган на поуздан начин утврди
да ли је захтев за легализацију заиста и поднет, јер је ова правно-релевантна чињеница од утицаја на сам исход решења. С обзиром да у проведеном поступку ова чињеница није утврђена, то се озбиљно доводи у сумњу правилност утврђеног чињеничног стања на које је тужени орган
применио материјално право позивајући се на исто у образложењу оспореног решења.
Наиме, према правном схватању Врховног суда Србије нема основа
за доношење решења о рушењу бесправно изграђеног, односно реконструисаног објекта пре ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС" бр. 47/03), уколико је странка поднела пријаву и захтев за његову легализацију у прописаним роковима из члана 160. и 161. овог закона.
Цењени су и поменути наводи у захтеву да је погрешно становиште
Окружног суда да поступак рушења објекта треба прекинути у смислу
члана 134. Закона о општем управном поступку, док надлежни орган не
одлучи о захтеву за легализацију као претходном питању и да је одредбом
члана 157. Закона о планирању и изградњи прописано кажњавање надлежног инспектора, између осталог, и у случају недоношења решења о руше572

Управно право

Oгледи

њу бесправно саграђеног објекта као и да тужилац може у поступку административног извршења затражити одлагање рушења до одлучивања по
захтеву за легализацију предметног објекта, па Врховни суд Србије налази
да су ови наводи основани, али да не могу довести до другачије оцене законитости побијане судске пресуде".1
Имајући у виду напред наведену судску праксу Врховни суд Србије
је заузео несумњив став који гласи:
Инспекцијска мера рушења објекта из чл. 141. Закона може се директно налагати само ако је објекат без одобрења изграђен после ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Нема основа за доношење решења о рушењу објекта бесправно изграђеног, односно реконструисаног пре ступања на снагу Закона о планирању и
изградњи, уколико је странка поднела пријаву и захтев за његову легализацију у прописаним роковима из чл. 160. и 161. овог Закона.
Имајући у виду изнето, да се закључити да се на све ситуације у
погледу рушења објеката бесправно подигнутог пре ступања на снагу
Закона о планирању и изградњи има применити наведени став изражен у персудама Врховног суда.

1

Врховни суд Србије Увп. I 114/04 од 01.06.2005.г. и Окружни суд у Београду У.
1488/03 од 26.02.2004.г.
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Ленка Нисторан,
саветник Врховног суда Србије

РЕТРОАКТИВНО ДЕЈСТВО ЗАКОНА
О ОСИГУРАЊУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Закон о осигурању 1 -у даљем тексту: Закон, представља законски
текст донекле прилагођен међународним прописима којима се отклањају праве мањкавости и неефикасности постојеће регулативе осигурања, са циљем да допринесе стабилизацији и развоју нашег тржишта
осигурања, уз наравно, прилагођавање развијености економских услова
у нашој земљи. Све у циљу убрзања транзиционих процеса и привредноекономског опоравка земље, те отклањања последица неуспелих реформи и слабости економског и финансијског система земље.
Сам систем тржишта осигурања код нас нема дугу традицију,
нити су створене основне претпоставке за пословање осигуравајућих
организација на принципима који су прихваћени у економски развијеним
земљама, јер се земља налази у изузетно тешкој економској кризи, а систем тржишта осигурања треба да се успоставља у интересу развоја
економије и сигурности грађана и да допринесе стабилизацији и развоју
кроз регулативу осигурања.
РЕТРОАКТИВНОСТ ПРАВНЕ НОРМЕ
По правилу правна норма важи за будућност, тј. важи од тренутка када је ступила на снагу за будуће понашање односних субјеката. Стога, норма не може важити, тј. не може се примењивати пре
но што је донета. Тај ранији тренутак кад норма може ступити на
снагу јесте тренутак њеног доношења. Међутим, ипак је изузетно мо1
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гуће да норме ступе на снагу, тј. да буду обавезне за односне субјекте,
и пре но што су донете.
Уствари, у таквом случају се не може говорити о реалном примењивању правне норме од стране субјекта за кога та норма правно
важи. Пошто она не постоји у тренутку када субјект треба да се понаша по њој, то се он и не може по њој понашати. Он се уствари понаша по оној норми која је важила у тренутку његовог понашања. Зато повратно дејство правне норме и не значи ништа друго до да се на
понашање субјекта које је регулисано нормом која има повратну снагу
примењује санкција те норме, ако је то понашање прекршај дотичне
норме или да се правне последице субјективног понашања цене по норми с правном снагом, а не по оној која је важила у тренутку кад се дотично понашање догодило.
Повратно дејство правне норме значи само да се правни карактер и правне последице радњи које су се десиле у прошлости, за време
важења бивших норми, не цене по тим, већ по каснијим нормама, којима је дато повратно дејство.
Стога у праву постоји правило да правне норме немају повратно
дејство сем ако је то у норми изричито одређено.
У нашем правном систему поједине одредбе могу имати повратно или ретроактивно дејство, када то налаже општи интерес и када
постоје озбиљни разлози, односно устав прописује да прописи и други
општи акти немају повратно дејство, сем ако то законом није изричито предвиђено.
Законодавац може одлучити да се поједине норме закона примењују ретроактивно, а оправдан друштвени интерес може бити разлог
ретроактивности закона.
Закони који се доносе у области осигурања имају знатан број одредаба са повратним дејством, што говори да су слабости система
осигурања и проблеми присутни.
Ретроактивност закона, односно одредбе које се односе на положај друштва обавезује постојеће одговарајуће друштво да усклади пословна акта, разграничи поједине врсте осигурања и реосигурања,
усклади пословање друштва и тако даље, да би и даље егзистирало.
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Постојеће осигуравајуће друштво мора да усклади износе оснивачког капитала (почетног Фонда сигурности) са износима наведеним у закону.
У односу на положај појединих лица, чланови Управног и Надзорног
одбора осигуравајућег друштва морају да прибаве сагласност за обављање
наведених функција. Затим, актуари, као и посредници и заступници у
осигурању, такође морају да ускладе положај и овлашћење у складу са законом.
У односу на поступке у вези са осигурањем, започети поступци,
који се односе на оснивање осигуравајућих друштава, завршиће се у
складу са овим Законом.
НАДЗОР ОСИГУРАЊА
Закон је објављен 21.5.2004. године, а ступио је на снагу 8 дана од
дана објављивања.
Законом се уређују услови и начин обављања делатности осигурања и надзор над обављањем делатности осигурања.
Делатности осигурања чине послови осигурања, послови са осигурања и послови реосигурања, као и послови непосредно повезани са
пословима осигурања.
Делатност осигурања обавља Друштво за осигурање које је добило дозволу надлежног органа за обављање делатности и оснива се као
Акционарско друштво или Друштво за узајамно осигурање.
У члану 245. Закона предвиђено је да даном ступања на снагу овог
Закона престаје да важи Закон о осигурању имовине и лица 1 осим одредаба о обавезном осигурању (члан 73-108) и одредаба о поверавању
јавних овлашћења (члан 143-146.).
Народна банка Србије је, након ступања на снагу закона, овлашћена
да врши контролу, односно надзор над обављањем делатности осигурања
на основу члана 142. овог Закона, а предмет тог надзора је ближе регулисан
одредбама члана 149. Закона, те задаци инспектора осигурања одредбама
члана 154. Закона. Међутим, у прелазним и завршиним одредбама законаГлава XIII, није садржано овлашћење Народне банке Србије за вршење над1
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зора над пословањем организација за осигурање основаних до ступања на
снагу овог Закона, а за период пре његовог ступања на снагу, нити су таква
овлашћења Народне банке Србије садржана у Закону о допуни Закона о Народној баци Србије 1 , којим се одређује да Народна банка Србије врши и надзор над обављањем делатности осигурања. Став је Врховног суда Србије,
имајући у виду начело законитости из члана 5. Закона о општем управном
поступку, ако прелазним и завршним одредбама није другачије одређено
при решавању у управним споровима, поступиће се по пропису о поступку
који важи у време решавања, а не по пропису који је важио у време када је
правни однос настао. Одредбе о надзору из Закона, Закона о Народној банци Србије2 и Закона о допуни Закона о Народној банци, по којима Народна
банка Србије врши надзор над обављањем делатности осигурања, не могу
се примењивати ретроактивно оцењујући пословање осигуравајућих друштава за период у коме банка није имала то овлашћење, већ се надзорна
функција банке односи само на пословање осигуравајућих организација из
периода после ступања на снагу овлашћења Народне банке Србије да врши
контролну функцију. На то упућују и одредбе члана 149. и члана 154. Закона, обзиром да одређују предмет контроле и утврђивање чињеничног стања за нарочито наведене повреде закона, као и одредбе члана 245. истог Закона према којима даном ступања на снагу овог Закона престаје да важи
Закон о осигурању имовине и лица, осим одредаба о обавезном осигурање и
одредаба о поверавању јавних овлашћења те одредбе члана 239. овог Закона
која одређује рок у коме је надлежни орган био дужан да донесе прописе за
извршавање овог Закона, а до доношења тих прописа примењиваће се прописи донети на основу Закона о осигурању имовине и лица осим оних одредаба које су у супротности са овим одредбама Закона.
ОДЛУЧИВАЊЕ ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ ПО ТУЖБАМА
ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА
Врховни суд Србије у одлучивању о законитости решења Народне
банке Србије, а којима је престао рад друштва, поводом тужби истих,

1
2
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указао је у донетим одлукама 1 на неправилности у примени Закона, односно у поступку који је претходио доношењу оспореног решења учињене су битне повреде поступка због чега чињенично стање није правилно
и потпуно утврђено, па самим тим је и погрешно примењено материјално право.
У уводу оспореног решења Народна банка Србије наводи да решење доноси Гувернер Народне банке Србије на основу члана 174. и 175. и
члана 176. став 2. Закона.
Наведене одредбе односе се на могућност одузимања дозволе за
обављање послова осигурања, одузимање дозволе за обављање послова
осигурања и предлог за покретање поступка ликвидације, односно стечаја, те представљају прописе који одређују материјално-правне услове за одузимање дозволе, односно прописе на основу којих је ствар решена и који треба да се наведу у образложењу решења, а не у уводу.
Одредбом члана 197. став 1. Закона о општем управном поступку 2 је прописано да увод решења садржи назив органа који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име странке и њеног законског заступника или пуномоћника, ако га има, и кратко означење предмета поступка.
Врховни суд Србије сматра да је Народна банка Србије била дужна, сагласно наведеној одредби ЗУП-а да у уводу решења наведене
пропис о надлежности и овлашћењу доносиоца истог, као и кратко
означење предмета поступка.
Народна банка Србије је вршила контролу пословања организација
за осигурање за период 2003. године и прва половина 2004. године и на
утврђено чињенично стање применила одредбе члана 54, 64, и 65. Закона
о осигурању имовине и лица, које су престале да важе ступањем на снагу
Закона.
Утврђивање чињеничног стања од значаја је за примену члана 113.
Закона могла је да врши само за период након ступања на снагу Закона
сагласно члану 244. Закона. Ово стога што је чланом 244. Закона прописано: "до 30.6.2005. године одредбе члана 113, 115, 118. и 157. овог Закона
1

Пресуда број У. 6108/04 од 20.4.2005. године и Пресуда број У. 1674/05 од
1.6.2005. године
2
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примењиваће се тако што ће друштва за осигурање и друга лица из члана 148. овог Закона шестомесечно извештавати Народну банку Србије о
прописаним подацима и чињеницама, почев од дана ступања на снагу
овог Закона".
Такође је, по налажењу суда, Народна банка Србије учинила битну повреду одредаба члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку, јер чињеница и разлози које наводи у образложењу решења не
упућују на решење дато у диспозитиву.
За изложено чињенично стање у образложењу решења цитирани
су збирно материјални прописи, а не правни прописи и разлози који се
односе на утврђено чињенично стање под наведеном тачком у образложењу решења.
У прелазним и завршним одредбама закона у члану 229-237. прописан је начин и услови рада Организације за осигурање, Организације
за реосигурање и Агенције за послове пружања других услуга у осигурању и правних лица која имају посебно организован део за пружање других услуга у осигурању, основаним до дана ступања на снагу овог Закона, што значи једно осигуравајуће друштво, практично, мора да обезбеди испуњење свих претпоставки, као да је у питању поновно оснивање.
Непоступањем у смислу ових одредаба, према члану 238. став 1.
Закона, одузеће се дозвола за рад.
Народна банка Србије као нови надзорни орган, одузела је дозволу
за рад Осигуравајућем друштву "Плава тачка осигурање" из Новог Београда и А.Д. "Екос осигурање" из Београда, а да није поступала у смислу наведених одредби закона.
Врховни суд Србије је у предметима по тужбама наведених осигуравајућих друштава одлучио да тужбу уважи, јер у поступку који је
претходио доношењу оспореног решења битно су повређена правила
поступка, што за последицу има поништај решења.
Налазећи да Народна банка Србије није могла вршити надзор над
радном осигуравајућих друштава пре ступања закона на снагу заузето
је становиште:
"По ставу овог суда, имајући у виду начело законитости из члана
5. Закона о општем управном поступку, ако прелазним и завршним одредбама није другачије одређено при решавању у управним споровима
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поступиће се по пропису о поступку који важи у време решавања, а не
по пропису који је важио у време када је правни однос настао. Одредбе
о надзору из Закона и допуни Закона о Народној банци по којима Народна банка Србије врши надзор над обављањем делатности осигурања, не могу се примењивати ретроактивно оцењујући пословање осигуравајућих друштава за период у коме банка није имала то овлашћење,
већ се надзорна функција банке односи на пословање осигуравајућих организација из периода после ступања на снагу овлашћења Народне банке Србије да врши контролну функцију". (цитат из наведених пресуда).
Народна банка Србије може одузети дозволу за обављање појединих или свих послова осигурања друштву за осигурање ако утврди те законитости и неправилности у пословању друштва назначене у члану
174. Закона.
У решењу мора навести разлоге којима се орган руководио при доношењу истог и јасно и прецизно назначити чињенично стање које је
од значаја за примену наведене одредбе Закона, из кога би несумњиво
произилазило да у моменту доношења решења о одузимању дозволе за
обављање послова осигурања, осигуравајућа организација, односно друштво, није обезбедило сигурност депоновања и улагања средстава осигурања, односно није очувало њихову реалну вредност и ликвидност
друштва у извршавању обавеза из уговора о осигурању и других обавеза.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Одлуке Народне банке Србије, која је надзорни орган, а којима се
одлучује о правима и обавезама осигуравајућих друштава, имају карактер управног акта, те у поступку доношења одлука морају се доследно
применити одредбе Закона о општем управном поступку.
Одредбе о надзору Народне банке Србије немају ретроактивно
дејство, односно према Закону Народна банка Србије врши надзор над
осигуравајућих друштвима осмог дана од дана објављивања закона. Дозвола се може одузети у сваком моменту ако друштво више не испуњава услове који су потребни за добијање дозволе, на пример зато што
не може да испуни свој финансијски план или план финансијског опоравка или више не испуњава услове за обављање делатности у погледу
искуства, образовања и кредибилитета чланова управе као и друге за580
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коном предвиђене услове, с тим да контрола обухвата период после
ступања закона на снагу.
Орган за надзор има више могућности, које су законом предвиђене, а
пре свега у свом надзору делује превентивно. Репресивне мере, одузимање
дозволе је крајња мера која се предузима само онда када другим мерама нису
отклоњене установљене неправилности. Када је орган за надзор установио
недостатак у складу са праксом у управним стварима не предузима одмах
најтежу санкцију већ ако друштво у року који је остављен не отклони недостатке.
Друштву се налаже да треба да предузме све одговарајуће мере у
циљу побољшања финансијске ситуације, побољшања начина управљања, прилагођавање организација активностима и плановима развоја.
Друштво је дужно да у одређеном року обавештава орган за надзор о
предузетим мерама над друштвом коме је одузета дозвола спроводи се
поступак ликвидације, уговори се раскидају, а нови се закључују код других осигуравача, што представља изузетно тешку ситуацију за осигуравајуће друштво.
Прекорачење овлашћења органа за надзор, односно поступање и
вршење надзора за период када није законом предвиђено поступање,
захтева одлучивање као у наведеним пресудама.
Орган за надзор има обавезу да тачно образложи мотиве за доношење одређене одлуке, а чињенице на које се позива морају бити у потпуности утврђене, логичне и проверљиве.
Надзорни орган је требао друштву дати рок за отклањање неправилности.
Орган за надзор нема овлашћење да сам одузме дозволу и да сам
то прогласи без обавештавања надлежних државних органа, односно
посебних стручних тела.
Од дана објављивања решења о одузимању дозволе Друштво за
осигурање престаје са радом, не може да закључи нове уговоре и постоји само са разлога његове ликвидације, те је лишено било какве
правне сигурности која проистиче из уставних принципа право на рад
и слободу привредних и других делатности, као и правну заштиту од
могућих злоупотреба. Не постоје уставни разлози да законодавац пропише у виду законске мере генералну забрану располагања имовином
осигуравајућем друштву на основу саме чињенице доношења решења о
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одузимању дозволе за обављање послова осигурања, чију законитост
тек треба да оцени Врховни суд Србије у управном спору.

582

Управно право

Oгледи

Љубодраг Пљакић,
судија Врховног суда Србије

УПРАВНО СУДСТВО У НЕМАЧКОЈ
- ИСТОРИЈАТ КОНТРОЛЕ УПРАВЕ Свест о потреби подвргавања управних органа контроли почиње
од француске буржоаске револуције. У почетку је то била интерна
контрола: органи управе су сами себе контролисали. Ова контрола се
одвијала на начин да су на свакој вишој инстанци постојали колегијални органи који су је вршили. Међутим, у исто време је долазило до дуплирања контроле тако што су и грађански судови у одређеним случајевима контролисали управу, мада они нису били надлежни да одлучују
о судбини управних аката. Временом, грађански судови почели су да се
баве контролом управе секундарно, када дође до штете поводом донетих управних аката. Тако су искристалисани ставови да грађански судови нису могли да одлучују поводом доношења аката о денационализацији, али су били надлежни да одлучују о накнади штете поводом
денационализације.
Истовремено у 19-том веку почиње изградња система управних
судова на који начин своје место проналази екстерна контрола управе.
Ранија интерна контрола се врши на нижим инстанцама и то је једна врста претходног поступка, а потом је, у поступку код суда вршена ревизија донетих одлука. Постојало је начело да се грађанин могао
обратити управном суду само уколико је прошао поступак претходне
(интерне) контроле.
Који су били услови за обраћање суду? У почетку, обраћање суду се
доводило у везу само са одређеном врстом одлука органа управе: само када су у питању били управни акти. Овакво обраћање суду се сматрало
ограничавањем права грађана, па се степен њихове заштите проширивао са ширењем појма управног акта. Систем генералне клаузуле је уведен најпре, у јужној Немачкој да би постао стандард за целу Немачку,
тако да приступ судовима није зависио од начина одлучивања од стране
државе: сама делатност управе и њен начин одлучивања били су од зна583
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чаја за врсту тужбе којом се грађани обраћају суду, а не и за право грађанина да иде на суд.
У периоду Вајмарске републике формиран је систем управног права за
целу Немачку, да би се из овог система формирали посебни судови - социјални и за пореску материју. У садашњем времену је у току велика реформа правосуђа.
- ОРГАНИЗАЦИЈА СУДОВА Данас у Немачкој постоје три врсте судова: општи, финансијски и
социјални. Редовни судови су парнични и кривични, а посебни судови су за
радно право. Трговински судови су при грађанским судовима где чине посебна већа. Сматра се да је ово добро решење због могућности промене материје.
Уставно судство учествује пост фестум, а не оцењује нацрт закона унапред.
У Савезном уставу Немачке стоји да може да постоји пет грана
заштите, а не и колико ће инстанци да буде. За случај да дође до преплитања надлежности формира се сенат који треба да реши настали проблем. Сенат може да буде састављен од свих пет судова, а не
само од два суда која су у сукобу. Приликом решавања сукоба надлежности не решава се мериторно већ се предмет враћа суду који је надлежан. Посебан облик заштите представља обраћање Савезном
уставном суду. Он је изнад свих судова и његова надлежност се простире на све те судове. Овај суд оцењује усклађеност устава и закона и
за случај покретања поступка оцене усклађености, увек се у поступку
пресуђења чека одлука Савезног уставног суда. Постоји и поступак заштите код Европског суда у коме се оцењује усклађеност норме домаћег права са европским.
- ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВНИХ СУДОВА Основна карактеристика управног судства у Немачкој је постојање
три нивоа суђења: првостепени управни суд, Виши и Савезни управни суд.
Постоји један Савезни управни суд, 16 виших судова од којих свака покрајина има један суд, а првостепени управни судови се везују за 52 административне јединице. Најмање покрајине имају један суд а веће покрајине
и више (Баварска 7). Број нивоа и број нистанци се не поклапају што за584
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виси од самих предмета. Правило је да у судовању постоје три инстанце.
Против одлуке првостепеног суда се подноси жалба вишем суду и против
одлуке вишег суда ревизија Савезном управном суду. Подношењем жалбе
вишем суду поступак се поново отвара и у чињеничном и у правном смислу. У поступку ревизије се оцењује само примена материјалног права.
Организовање надлежности у последње време иде у правцу да се жалба
изостави те да се после основног суда иде директно на ревизијски. То ће зависити од самог предмета: када мора да се ради брзо и када у чињеничном
стању другостепени суд не би могао много да промени. Као пример тзв. прескакања надлежности и обраћања директно ревизијском суду је случај спорова везаних за регрутацију. У одређеним ситуацијама, везано за све врсте
предмета, саме странке могу да се договоре да се иде на Савезни управни суд
без жалбеног поступка. Могућа је и варијанта директног обраћања вишем,
па онда ревизијском суду. У тим изузецима Савезни суд сам утврђује чињенично стање. Примери за директно обраћањем суду су везани за хитно решавање у предметима ширег државног значаја као што је изградња значајних путева, аеродрома, електрификације. Некада је услов за поступање ревизијског суда законом уређено одлучивање у одређеном року, на пример, код
формирања нових покрајина. Такође, када се ради о споровима везаним за савезне чиновнике о њима не може да се расправља на нивоу покрајина. Исто
тако, и у случају решавања насталих сукоба између две покрајине или покрајине и савезне државе. До тзв. прескакања надлежности може да се дође по
споразуму и када се чека решавање у другом поступку.
Споразумне ревизије у парничној материји постоје већ дуже време.
Трећа могућност ограничавања редовних инстанци је да сам законодавац ограничи обраћање Савезном суду испуњавањем одређених
предуслова. Могуће је да и сам судија основог суда донесе одлуку да пресуђена ствар иде директно на Савезни управни суд и против такве одлуке је дозвољена жалба. Жалбени суд одлучује да ли постоји разлог за
овакве поступање. Ако нађе да су чињенице код првостепеног суда у
потпуности расправљене, жалбени суд ће предмет проследити Савезном, а у супротном, узеће сам предмет у разматрање. То ће бити случај када је првостепени суд направио неки пропуст, или да о ствари
није одлучено у целости.
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Постоји разлог за тзв. прескакање надлежности у ситуацији када
"предмети превазилазе сами себе". То ће бити случај када предмети одступају од уобичајене праксе или када се расправља о ствари која није била позната у тадашњој пракси. На овај начин, ревизијски суд уједначава
праксу.
Приликом одлучивања у предметима тзв. прескакања надлежности, ревизијски суд ради у већу у коме би, у тој ствари, одлучивао и жалбени суд.
Када ревизијски суд добије предмет у рад, прво одлучује да ли је
ревизија допуштена, а некада о дозвољености ревизије може да одлучи
и сам виши суд. У предметима у којима се ради о тумачењу новог закона, виши суд предмете директно шаље на ревизијски суд. Скоро ¼
предмета чине предмети у којима су саме странке одлучиле да иду на
Савезни суд.
- САСТАВ СУДОВА Основни управни судови суде у већу од тројице судија професионалица и два поротника. Судијска функција је стална, а поротнике бира градска или покрајинска власт на 4 године. Разлози за увођење поротника у процес суђења су у обезбеђењу јавности и обезбеђењу људи
из одговарајуће професије који су у сталном контакту са стварношћу.
Поротници се са предметом упознају на дан суђења.
Виши управни судови суде у сенатима (већима) од три, пет и седам судија. Најчешће се суди у сенатима од тројице судија мада у састав у некој од покрајина улазе и по два поротника. Када виши суд суди као прва инстанца, суди у сенатима од 5 чланова. О допуштености
правног лека се одлучује у већу од три судије.
Савезни управни суд суди у сенатима од пет чланова, без поротника, они могу изузетно учествовати у тзв. дисциплинским сенатима
(на пример, у вези служења војног рока).
- ПОЛОЖАЈ СУДИЈА Судије су у вршењу своје функције независне, а независност је
лична и институционална. Зна се да је у Источној Немачкој, у време
владавине председника Валтера Улбрихта, независност судија сматрана директним супростављањем извршној власти.
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Лична независност судија значи пре свега, да се судије бирају доживотно и да им функција може престати само у законом предвиђеним
случајевима. Она даље, значи да судија не може бити премештен мимо
своје воље (начело непреместивости судија), као и да не може бити суспендован изузев због кривичног дела. Лична независност такође, значи и
самосталност према којој судије нису везане за друге судије нити за председника суда.
Институционална независност се огледа у независности у односу на извршну власт. Њена садржина се изражава у персоналном и финансијском смислу на који начин се положај судија у Немачкој приближава судској самоуправи. На нивоу покрајина, суд је укључен у буџет
Министарства правосуђа и мора годину дана унапред да искаже своје
потребе у погледу финансирања. Систематизацију послова утврђује
Министарство правосуђа, а у случају неслагања министарства и суда
одлучује парламент. Личне дохотке такође, одређује парламент.
Судије нижих судова се сматрају покрајинским чиновницима, а судије
Савезног суда су савезни чиновници. Постоје покрајине у којима судије бира
министар правде. У том случају може постојати и орган који штити интерес судија. У неким другим покрајинама се формира одбор за избор судија.
Савезне судије бира Одбор за избор и именовања. Он има 32 члана од којих су
16 представници покрајина, а 16 су из парламента. Представници покрајина
су надлежни министри правде или за рад и радне спорове. Право предлагања
имају сви чланови одбора а новост у процедури је у расписивању конкурса за
судије.
Уобичајено је да судија проведе три године на проби у првостепеном суду, а затим се избор врши доживотно. За те три године, једну
годину се судије шаљу у органе управе да се упознају са њиховим радом,
а 9 - 12 месеци проводе на проби у Вишем суду.
Систем награђивања је систем платних разреда, па се са
напредовањем судија увећавају и платни разреди. Уколико се судија са
више инстанце врати на нижу, задржава претходну плату.
Поступак избора председника суда је исти као и код судија. Председник суда најчешће, на функцију не долази из истог суда, али мора да
добије претходно статус судије.
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- ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА У САВЕЗНОМ
УПРАВНОМ СУДУ Савезни управни суд има Председништво од седам чланова плус
председник суда. Њихова обавеза је да формирају сенате и изврше распоред рада у суду. У пракси се примењује уставни принцип законског судије
што значи да се годишњим распоредом унапред одређује који судија ће да
поступа у одређеној области. Најчешће је судија у саставу једног сената,
а ретко у два.
Распоред послова у суду је обављен на следећи начин: први сенат суди
у предметима држављанства и странаца, други је надлежан за државне
чиновнике (унапређење, плате, пензионисање), трећи поступа у предметима здравства (болнице, права лекара, апотекара), предмет ратних штета,
рехабилитације бивших грађана ДДР. У оквиру овог сената се расправља и
о питањима возачких дозвола, транспорта роба и лица, а такође и о питањима пољопривреде и послова везаних за права Европске уније. Четврти
сенат има надлежност у грађевинским пословима (планирање и изградња,
железнице, јавни путеви, заштита човекове околине), пети сенат се бави
социјалном заштитом и помоћи угроженим лицима, шести сенат има у
надлежности послове везане за културу, школство, универзитет, медије,
цркву, удружења грађана, седми сенат се бави штетним материјама и
отпадним водама, а са осмим сенатом се бави и денационализацијом и питањима везаним за покрајине. Осми сенат се бави и локалном управом,
правом избора посланика у општинама, а о изборима за парламент одлучују уставни судови. Осми сенат се бави и делом послова права полиције. Девети сенат се бави великим пројектима у земљи, изградњи аеродрома и
таксама, док за порезе постоје посебни финансијски судови. Десети сенат
је везан за председника суда и њега чине чланови деветог сената. Постоје и
још два сената за дисциплинске поступке савезних чиновника и за питање
војске.
Савезни управни суд има укупно 60 судија.
Судија Основног управног суда, као известилац, има годишње у раду
80 - 120 предмета, судије Вишег управног суда 50 - 60 предмета уз нешто
споредних поступака (одлучивања о хитним мерама, дозвољеност ревизије), а Савезни управни суд има у раду по судији 20 - 40 ревизија годишње и
око 40 - 50 споредних предмета (допуштеност ревизије). Највише посла
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има први сенат јер одлучује о допуштености ревизија у око 1.000 предмета
годишње.
На рад Савезног управног суда примењује се Закон о управним
споровима а и сви други управни судови имају своје законе.
- О УПРАВНОЈ СТВАРИ Да би се боље разумела начела управног спора, као и вођење поступка код суда, морамо најпре да се подсетимо аката управе који се
преиспитују код управног суда.
У Немачкој се одустало од принципа важећег у нашем праву према
коме се ради о примени Закона о општем управном поступку увек онда када држава предузима одређене мере на ауторитативан начин дакле, преко
управног акта као инструмента. Под утицајем немачког Основног закона,
конципираном у складу са начелима демократије и правне државе, према
оцени немачких судија, дошло је до промене са ауторитативне ка демократској држави, па се управно право више не тумачи као право привилегија у рукама државе (кад држави треба приход разреше грађанину порез),
већ као право заштите грађанина у односу на државу. Ту заштиту држава
не може да избегне на тај начин што ће уместо управних аката са грађанима закључивати уговоре који имају већа ограничења од грађанско-правних уговора, јер уколико се ради о уговорима у области јавног права држава
подлеже истим основним начелима везаним за заштиту уставних слобода као и у случају доношења управног акта. Према томе, и сви уговори у
области јавног права које држава закључује са грађанима уживају правну
заштиту код управних судова као и у случају донетих управних аката. Због
тога и није важно да ли ће резултат вођеног управног поступка бити донети управни акт или закључени уговор. У складу са изнетим, параграф 9
немачког Закона о општем управном поступку даје дефиницију Општег
управног поступка као активност државних органа усмерену према споља,
чији је циљ испитивање претпоставки и вршење припрема за доношење
управног акта или закључивање уговора из области јавног права.
Наравно да када држава преко својих органа делује у области
приватног права (набавља канцеларијски материјал) она у уговорним
односима нема ограничења из области јавног права.
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- НАЧЕЛА УПРАВНОГ СПОРА И ПОСТУПАК ПРЕД СУДОМ Прво начело управног спора је утврђивање материјалне истине.
Пошто се ради о споровима грађана против државе циљ је у вођењу
поступка да се што је могуће више странке доведу у равноправан положај.
Друго начело је пружање правне помоћи и обавештења грађанина
у току поступка, затим начело саслушања странке и начела јавности.
Тужилац сам одлучује да ли ће поднети тужбу. Поднета тужба
се доставља на одговор туженом органу, а питање достављања одговора на тужбу је питање културног понашања органа. У управној судској пракси Немачке се не дешава да државни орган не достави суду
списе (код нас је непоштовање суда недостављањем списа подигнуто
на законску норму да орган може два пута да не поступи по налогу за
достављање: прим. аутора). Код нижих инстанци важи као правилно
усмена расправа, а код Савезног управног суда зависи од самих сената.
Странкама се уз позив за расправу указује и на могуће трошкове поступка. Позивање странака је обавеза суда, а оне саме одлучују да ли
ће доћи. Судови су веома осетљиви уколико се представник органа не
појави на суду, и такво понашање се сматра озбиљним непоштовањем
суда са одговарајућим консеквенцама.
Једно од начела је да суд није везан разлозима тужбе. Дакле, у питању је истражно начело. У сложенијим стварима се врши и увиђај, а
могуће је и вештачење, саслушање сведока и странке, извођење писмених доказа. На тај начин се остварује контролна улога суда. Када се
ради о стварима које представљају државну тајну, суд одлучује да ли
је обавеза чувања тајне оправдана и одлука суда обавезује државни орган. Ако државни чиновник и поред тога одбије да да изјаву, суд не може да га на то присили, али држава због тога може да изгуби спор.
Један од елемената уставног начела ефикасне судске заштите је да
она буде благовремена и хитна. Постоје две врсте привремене заштите
странке код обраћања суду. Једна се постиже кроз различите врсте тужби. Најважнија је она којом се тражи поништај управног акта. Сви
иницијални акти (жалбе, тужбе) имају суспензивно дејство, мада некада
превагу има јавни интерес, али те ситуације морају да имају законско утемељење (полицијске мере, одређене врсте такси и слично). У тој ситуацији, државни орган може да наложи да се одређени акт изврши одмах, а
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грађанин је овлашћен да тражи одлагање извршења. На тај начин се отвара писмени споредни поступак о одлагању непосредног извршења, у коме
суд доноси одлуку у већу од тројице судија. Председник већа може и телефоном да назове орган да би наложио да сачека са извршењем управног акта и уколико овај то одбије, суд мора одмах да заседа (на пример, када се
ради о протеривању странаца, демонстрације и слично).
Други пример поступања судија је када постоји захтев странке да се
донесе привремена мера (добијање дозволе, поступак издржавања, захтев
да ученик пређе у следећи разред). Тада суд може да дозволи привремену меру са привременим извршењем до коначне одлуке (да на пример, дозволи
привремени упис ђака), пошто претходно прибави изјашњење од управног
органа).
Од значаја је запажање да у немачком праву не постоје ситуације у којима је управни спор искључен, као и да Виши управни суд у
управном спору не може да донесе одлуку у спору пуне јурисдикције јер
би на тај начин суд преузео улогу органа управе што је противно начелу поделе власти. У Немачкој такође, нису уочене појаве коментарисања судских одлука од стране извршне власти изузев на стручним
скуповима.
Што се тиче трајања поступка код првостепеног суда је од
шест месеци до три године, зависно од покрајина које немају довољно
судија, код другостепеног суда поступак траје нешто дуже, а код Савезног управног суда око осам месеци. Не постоје прописи о трајању
поступка.
Проценат потврђених одлука од стране Савезног управног суда је
90%, а странке успевају са 10% укупно решених предмета. Такво стање се објашњава озбиљним радом управе и поштовањем судских одлука
као и стабилном судском праксом и не тако честим мењањем закона.
*
*
*
Имајући у виду решења из упоредног права, а будући да се налазимо пред доношењем нових Закона о општем управном поступку и Закона о управним споровима, аутор жели да скрене пажњу стручне и
остале јавности на могућа решења у овој области:
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- у примени решења из упоредног права у нашем правном систему, не копирати решења по сваку цену, већ имати у виду посебности и
достигнути степен развоја ове државе;
- усаврашавање у области управног права започети још на студијама уз прилагођене програме за ову област права;
- извршити потпуну реформу државне управе са посебним акцентом на ефикасности и компентентости, поштовању грађанина
као странке и поштовању према донетим судским одлукама;
- извршност управних аката не везивати за њихову коначност:
приговори, жалбе и тужбе треба да имају суспензивно дејство, а изузеци треба да буду предвиђени законом;
- брисати решење из Закона о управним споровима да орган
управе сам одлучује о одлагању извршења донетог управног акта: дати
управном суду овлашћење да одлучује о одлагању извршења или предвидети и могућност доношења привремених мера поводом донетих
управних аката уз њихову прецизну разраду;
- брисати могућност искључења вођења управног спора;
- проверити решење по коме одлучивање у спору пуне јурисдикције представља мешање у извршну власт;
- појачати одговорност службених лица у извршној власти за
извршење донетих судских одлука;
- доношењем квалитетних закона на дуже време и радом на усавршавању судија доприносити стабилној судској пракси.
Почетак рада управног судства у Србији, по принципу двостепености, са стабилном судском праксом, утицаће на формирање и проширење теорије управног права, што доприноси учвршћењу уверења да је
управни судија живи гарант законитости рада извршне власти.
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Мирјана Мирков,
директор Сектора за спровођење пензијског
и инвалидског осигурања у Дирекцији Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање запослених

СТАЖ ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ У СИСТЕМУ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем, односно "бенефицирање стажа 1* како се уобичајено назива, спада у ред института у систему пензијског и инвалидског осигурања који и са теоретског
и са практичног аспекта заслужује посебну пажњу.
Поред тога што носи у себи све одлике пензијског и инвалидског осигурања, као његов интегрални део, институт стажа осигурања са увећаним трајањем има читав низ својих специфичности по којима се разликује
од других решења у осигурању, а по којима, у знатној мери превазилази
оквире пензијског и инвалидског осигурања, уклапајући се у сфере односа по
основу рада.
У сложеној материји пензијског и инвалидског осигурања утврђивање односа у сфери "бенефицирања стажа" је делиткатан задатак. Ово тим пре што ни у теоретској ни у практичној сфери остваривања стажа осигурања са увећаним трајањем још увек немамо у
потпуности дефинисане нити изграђене ставове. Често се постављају и питања његовог опстанка, не само у систему пензијског и инвалидског осигурања него уопште као института којим се успостављају
одређени односи по основу рада.
Место и улога стажа осигурања са увећаним трајањем у појединим етапама развоја пензијског и инвалидског осигурања зависили су од
друштвеног третмана пензијског и инвалидског осигурања, у оквиру оп1*

Уобичајен назив у пракси за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем
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штег друштвеног, економског и социјалног развоја наше земље. Налазећи се тако у оквиру овог интегралног дела опште социјалне политике
нашег друштва, "бенефицирани стаж" није могао, а да не буде под утицајем свих промена у општем развоју друштва, тим пре што је, по свом
карактеру, превазилазио институционалне оквире пензијског и инвалидског осигурања.
Интересантност проблематике стажа осигурања са увећаним
трајањем, различити аспекти у прилазу и изучавању појединих облика
и деловања овог института дали су појединим периодима различите
дефиниције и тумачења њихове намене.
Примена појединих норми у систему бенефицирања стажа и поступак за остваривање права дуго времена су овај институт исказивали као инструмент пензијског осигурања којим се радницима, који раде на пословима на којима је рад тежак и штетан по здравље, омогућују повољнији услови за стицање права на пензију. Већ је давно требало да се схвати да стаж осигурања са увећаним трајањем није никаква бенефиција већ да се ту пре свега ради само о изједначавању услова
за стицање права на пензију радника који раде у тешким и по здравље
штетним условима и радника који имају "нормалне" услове рада у којима могу провести свој радни век. Тако овај институт добија улога
коректива пензијских нормала стажа и старосне границе, омогућавајући да се са мање година старости и година стажа од прописаних
остварује пензија која одговара пензији оствареној са ланац прописаних 40 година стажа осигурања.
Од ових констатација не би требало даље ићи у тражењу дефициниције овог института са аспекта пензијског и инвалидског осигурања.
ИНСТИТУТ ПЕНЗИЈСКОГ СТАЖА
Пензијски стаж је један од битних института у систему пензијског и инвалидског осигурања с обзиром да је један од услова за
остваривање права, а од укупног стажа осигураника зависи и висина
права.
Пензијски стаж дели се на две врсте стажа: на стаж осигурања и посебан стаж.
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Стаж осигурања дели се на: стаж осигурања у ефективном
трајању и на стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем.
Разликовање стажа осигурања од посебног стажа од практичног је значаја јер је остваривање права на пензију у неким случајевима
условљено не само навршењем одређеног минималног пензијског
стажа, већ уз то и навршетком одређеног пензијског стажа. Право из
пензијског осигурања не може се стећи само на основу посебног стажа.
Утврђивање стажа осигурања заснивало се на одређеним принципима које су садржали закони о пензијском и инвалидском осигурању
и то:
1. Принцип временског важења норми које уређују пензијски
стаж према коме се сваки период времена проведен на раду признаје у
пензијски стаж према прописима који су важили у време када је он навршен;
2. Законом о пензијском и инвалидском осигурању који се примењује од 10.4.2003. године уређује се само стаж навршен после његовог
ступања на снагу, док се стаж навршен пре његовог ступања на снагу
рачуна по одредбама закона који су били на снази до дана ступања на
снагу новог закона. На тај начин се временско важење одредаба садржаних у ранијим прописима проширује и на периоде када они нису на
снази, али само за стаж навршен у време њиховог важења;
3. Територијални принцип подразумева да стаж осигурања утврђује Фонда код кога је стаж навршен;
4. Условљеност стажа осигурања уплатом доприноса за пензијско и инвалидско осигурање обзиром да се у стаж осигурања може
признати само време проведено на раду за које је уплаћен допринос.
1. РАЗВОЈНИ ОКВИРИ СТАЖА ОСИГУРАЊА
СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ У СИСТЕМУ ПЕНЗИЈСКОГ
И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА
Развој система и организације спровођења рачунања стажа осигурања са увећаним трајањем имао је, попут укупног система пензијског и инвалидског осигурања, у времену од ослобођења до данас своје
етапе, које су се међусобно разликовале и по начину утврђивања посло595
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ва и по критеријумима и условима за стицање својства послова на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем.
Социјално осигурање, а у оквиру њега и пензијско и инвалидско
осигурање, развијало се у периоду од 1945. године до данас у складу са
развојем друштвено-економских односа у сфери запошљавања и социјалне политике. Управо због тога, као и читав наш друштвено-економски систем и социјално осигурање имало је своје етапе развоја, различите по организационом и финансијском аспекту или обиму права и
обавеза осигураника, који су карактерисали поједини систем, односно
етапе развоја.
а) Утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем и
Закон о социјалном осигурању радника, намештеника и службеника 1*
Пензијски систем у дане непосредно после ослобођења карактерише висок степен неједнакости у правима, односно неједнакости
права осигураника зависно од делатности у којима су радили и зависно
од носиоца осигурања. Године 1945. дочекана је са различитим носиоцима осигурања и различитим правима.
- радници су били осигурани по пописима из 1937. године,
- службеници запослени код приватних послодаваца на подручју
Југославије по прописима из 1935 године,
- постојало је такође и гранско осигурање: рударско, саобраћајно и
др.,
- службеници у "државној служби" нису били осигурани по посебним прописима о пензијском и инвалидском осигурању него су одредбе о пензионисању биле садржане у одговарајућим прописима о
стицању својства службеника, кретању у служби и другим односима
између послодавца и лица која су "дала у најам умни рад".
У првим данима 1945. године, већ у мају, Председништво АВНОЈа је донело Закон о спровођењу социјалног осигурања на подручју ДФЈ
("Сл. лист ДФЈ", бр. 29/45). Њиме је основан јединствен носилац осигурања радника, намештеника и службеника за случај болести, изне-

1*

Овај Закон проглашен је Указом Президијума Народне Скупштине ФНРЈ бр. 377 од 26.07.1946. године ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/46
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моглости и смрти, старости, несреће и неупослености на подручју целе Југославије.
Сви осигураници били су сврстани у три категорије према тежини посла и то:
- најтежим (кесонски радници, рониоци, топионичари, ливци метала уз високе пећи, рудари, дувачи стакла, пилоти и др.)
- тешким (подземни рударски радови - палиоци мина, бушачи, копачи, кочничари, на поморским и речним бродовима и др.)
- остали радови - у ову категорију спадали су сви остали радници, намештеници и службеници.
б) Утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем у периоду
од 1950. до 1957. године
Основе рачунања стажа осигурања са увећаним трајањем по
прописима из 1950. године биле су садржане у Закону о социјалном осигурању радника и службеника и њихових породица 1* којима је било
утврђено право да осигураник, који је стало запослен на тешким радовима може остварити пензију или инвалиднину са скраћеним радним
стажом и сниженом старосном границом. Право на пензију под оваквим условима, према Уредби о стицању права на пензију и инвалиднину осигураника запослених на тешким радовима ("Сл. лист ФНРЈ"
број 43-53 од 27.10.1953. године), могли да остваре осигураници који су
имали најмање 5 година ефективног запослења на тешким радовима, а
изузетно за остваривање права на инвалидску пензију са 3 године таквог рада.
За ове послове утврђен је однос између времена проведеног на раду и признатог стажа и то тако да се сваких 8 месеци проведено на
тим пословима рачунало као година дана пензијског стажа.
За сваких три године проведених на раду на тим пословима, осигураницима се прописана старосна граница за стицање права на
пензију смањивала за једну годину.

1*

"Сл. лист ФНРЈ" бр. 52/50
"Сл. лист ФНРЈ" бр. 43/53
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в) Утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем у периоду
од 1957. до 1964. године
Основна интенција Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 51/57) била је да права на основу пензијског и
инвалидског осигурања проистичу из уложеног рада. Услови и обим
права зависили су од доприноса осигураника друштву. Пензијско и инвалидско осигурање заснивало се на начелу узајамности осигурања и
начелу самоуправљања осигураника Службом и фондовима социјалног
осигурања.
Први пут поред термина "тешки радови" употребљава се термин "по здравље штетни" чиме је проширена основа за утврђивање
тих радова, односно послова.
Прописано је снижење старосне границе за стицање права на пензију, али не испод 50 година живота за мушкарце, односно 45 година
живота за жене, као услова претходног стажа како би се време проведено на нарочито тешким и штетним по здравље занимањима утврдило у стаж осигурања са увећаним трајањем. Законом је детаљно регулисана техника рачунања увећаног стажа као и техника снижавања старосне границе за остваривање права на личну пензију. Посебно је регулисано увећање стажа и смањење старосне границе за осигуранике који
раде на подземним пословима, у рудницима, инвалиде рада од I-IV разреда, ратним војним инвалидима, мирнодопским војним инвалидима од IIV групе и за осигураника који је слеп.
Право на увећани стаж по овом Закону могли су да користе само
осигураници који имају претходан стаж осигурања на истим пословима у трајању од 5 година односно 3 године ако су радећи на тим пословима постали инвалиди рада или су по прописима о инвалидском осигурању били упућени на други посао ради спречавања наступања инвалидности.
г) Развој система бенефицирања стажа у периоду
од 1964.-1972. године
Основним Законом о пензијском осигурању нису решена сва питања из области утврђивања стажа осигурања са увећаним трајањем.
Обзиром да није проширен круг послова у основу на Закон из 1957. годи598
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не утврђена је обавеза да се то уради посебним законом. Међутим,
овим Законом нису утврђени и дефинисани критеријуми који би могли
да се директно примењују. Ова недореченост прописа постала је проблем у пракси, а поред тога се као сасвим нови критеријум уводи и могућност бенефицирања стажа по основу рада на пословима на којима
осигураници због природе и тежине посла, након одређених година
старости не могу са успехом вршити одговарајућу делатност. Овим
Законом ограничење смањења старосне границе на 50, односно 45 година старости је укинуто. Такође су овим Законом измењени односи у
увећању стажа, па је тако уместо према пуној календарској години
окренуто увећање стажа од пуне календарске године као 15, 16 и 18
месеци (однос година рада - петнаест месеци стажа осигурања). До
данас овај принцип није измењен.
Основни Закон о пензијском осигурању, као системски Закон, препустио је другом савезном пропису да утврди сва друга радна места
(она која нису утврђена Основним законом о пензијском осигурању), а
која испуњавају прописане услове. У периоду од 1965.-1968. године вршене су припреме за доношење посебног Закона, па је тако 1968. године
донет Закон о утврђивању радних места на којима се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем ("Сл. лист СФРЈ", бр. 17/68) којим се
утврђују радна места и то по гранама делатности, степен повећања
за поједина радна места, поступак и обавезе поновне контроле услова
на тим местима (ревизија). Законом је предвиђен општи услов за рачунање увећаног стажа осигураника који су на територији Југославије
провели на радним местима укупно најмање 5 или укупно најмање 3 године, ако су вршећи послове на таквим радним местима постали инвалиди рада или су упућени на други посао ради спречавања инвалидности. Снижавање старосне границе за ове осигуранике вршило се сразмерно степену увећања стажа осигурања на односним радним местима.
д) Утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем у периоду
од 1973.-1983. године
Законом о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања("Сл. лист СФРЈ", бр. 35/72) утврђено је право осигураника на рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем за време проведено на посло599
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вима са посебним условима рада који су од утицаја на здравствено стање
и радну способност радника. Тиме је бенефицирање стажа утврђено као
основно право. Овај Закон није прописивао услов одређене дужине рада на
радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, али је Републичким законом ("Сл. гласник РС", бр. 51/82) тај услов
био прописан на исти начин као и Основним законом о пензијском осигурању. Степен увећања стажа и снижавање старосне границе регулисани
су на исти начин који је био предвиђен по прописима важећим до
31.12.1972. године.
ђ) Утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем
од 01.06.1983.-31.12.1996. године
Законом о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања ("Сл. лист СФРЈ", бр. 28/82, 77/82, 75/85, 8/84, 65/87, 87/89, 44/90 и
54/90) ни Републичким законом не тражи се услов рада од 5, 3, односно
10 година на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем за период после 01.01.1973. године. Законом није
био уведен повољнији начин рачунања пензијског стажа до 31.12.1972.
године, а услов од 5, 3, односно 10 година тражио се за период до
31.12.1972. године, док се за период после 01.01.1973. године тај услов
тражио само за лица која су право из пензијског и инвалидског осигурања остварила у том периоду. Лицима која права из пензијског и инвалидског осигурања остварују или су их остварила после 01.07.1983.
године (дакле и после ступања на снагу Закона од 10.04.2003. године) у
стаж осигурања са увећаним трајањем рачуна се сваки период рада
навршен после 01.01.1973. године на радним местима на којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, без обзира колико је
тај рад трајао.
е) Утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем
од 01.01.1997. године и данас
Законом о основама пензијског и инвалидског осигурања ("Сл. лист
СРЈ", бр. 30/96) стаж осигурања са увећаним трајањем може се утврдити под условом да је осигураник провео на радним местима на којима се
увећава стажа најмање 10 година, односно најмање 5 година ако је на
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основу рада на тим радним местима утврђена инвалидност. И Законом
о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/03) овај
услов је предвиђен.
У погледу степена увећања стажа није било измена прописа. Међутим, у погледу снижавања старосне границе, Законом о основама
поново је уведено ограничење, односно старосна граница се може снизити до највише 50 година живота, док је Законом о пензијском и инвалидском осигурању из 2003. године ово снижење ограничено на 53 године живота, односно до 50 година живота најдуже до 31.12.2007. године за осигуранике који на дан ступања на снагу овог Закона
(10.04.2003. године) раде на радним местима на којима се ефективно
проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 18 месеци.
2. НАЧИН УТВРЂИВАЊА РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ
ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ
Да би се одређено радно место утврдило као радно место на коме је рад нарочито тежак и штетан по здравље и поред предузетих
мера заштите на раду, потребно је да се, у дужем временском период,
прати радник, односно све његове активности које су везане за послове
које обавља у процесу производње. Истовремено се прати и анализира
здравствено стање радника које се доводи у узрочно-последичну везу временску и просторну са радом и условима рада у конкретној радној
средини.
Наведени елементи посматрајући их истовремено као целину
представљају општи услов на основу кога се утврђује да ли се на одређеном радном месту може утврдити увећани стаж обзиром да је обављање послова на њему тешко и штетно по здравље.
Поред наведених општих услова, постоје и посебни услови који
су неопходни да се испуне да би се на појединим радним местима увећао стаж осигурања. За разлику од општих услова који важе за сва
радна места, посебни услови односе се на нека радна места у одређеним гранама делатности где је обављање послова специфично. Ови
услови прецизно су утврђени посебним одлукама као нпр. послови укрцајног особља - речни саобраћај - укрцавање најмање 6 месеци годишње; пилоти и стјуардесе - најмање 200 летова годишње, и др.
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У зависности од тога како се у овом периоду рачунао стаж осигурања са увећаним трајањем: да ли у календарском или ефективном трајању, могу се издвојити три периода:
Период 01.01.1965. - 31.12.1987. године
У овом периоду стаж осигурања са увећаним трајањем рачунао
се у календарском трајању. То значи да су се у стаж осигурања са увећаним трајањем утврђивали:
- периоди привремене спречености за рад по прописима из
здравственог осигурања, без обзира на дужину трајања;
- периоди одсуствовања са рада до 30 дана и преко 30 дана;
- периоди проведени на раду са скраћеним радним временом које
је изједначено са пуним радним временом рачунали су се у стаж осигурања са увећаним трајањем, као да су радили пуно радно време;
- периоди које су провели на раду инвалиди рада II категорије инвалидности рачунали су се у стаж осигурања са увећаним трајањем,
као да су радили пуно радно време;
- периоди које су провели на раду тешки инвалиди којима је утврђена II категорија инвалидности рачунали су се у стаж осигурања са
увећаним трајањем као да су радили са пуним радним временом.
Период 01.01.1988. - 07.08.1990. године
У овом периоду у стаж осигурања са увећаним трајањем рачунали су се:
- периоди привремене спречености за рад по прописима о
здравственом осигурању који су у континуитету трајали краће од 30 дана (није се вршило сабирање појединачних боловања краћих од 30 дана,
већ се свако такво боловање рачунало у стаж осигурања у увећаном трајању). Ако је привремена спреченост у континуитету трајала преко 30
дана, време те спречености преко 30 дана није се рачунало у стаж осигурања са увећаним трајањем;
- периоди одсуствовања са рада краћи од 30 дана (у континуитету);
- у стаж осигурања са увећаним трајањем нису се признавали периоди проведени на раду са скраћеним радним временом које је изједначено са пуним радним временом. То значи да се у стаж осигурања са
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увећаним трајањем нису признавали периоди које су провели на раду
инвалиди рада II категорије инвалидности и тешки инвалиди којима
је утврђена II категорија инвалидности ни за ефективно време проведено на раду, јер је оно краће од пуног радног времена.
Период после 08.08.1990. године
- у овом периоду стаж осигурања са увећаним трајањем утврђивао се само за време ефективно проведено на раду (у време ефективно
проведено на раду рачунају се и периоди одсуства са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) до 5 радних дана, односно до 7 радних дана,
односно 7+5 радних дана по Закону о раду из 2005. године у тачно наведеним случајевима предвиђеним прописима о радним односима);
- у стаж осигурања са увећаним трајањем нису се рачунали периоди привремене спречености за рад, ни периоди неплаћеног одсуства,
без обзира на њихово трајање (до или преко 30 дана);
- инвалидима рада II категорије инвалидности стаж осигурања са
увећаним трајањем рачунао се само за време ефективно проведено на раду;
- тешким инвалидима којима је утврђена II категорија инвалидности стаж осигурања са увећаним трајањем у овом периоду рачунао
се на следећи начин:
а) од 08.08.1990. до 31.12.1996. године као да су радили са пуним
радним временом, без периода привремене спречености за рад и неплаћеног одсуства;
б) од 01.01.1997. године само за време ефективно проведено на раду.
3. ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ УТВРЂИВАЊА СТАЖА ОСИГУРАЊА СА
УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ
До 1965. године није се могло говорити о успостављању одређених економских односа у бенефицирању стажа, јер је тада укупан развој пензијског и инвалидског осигурања био постављен на принципу давања од стране државе или права по основу опште солидарности и
узајамности свих осигураника, без уношења довољне повезаности права и обавеза и осигураника и организација у којима раде.
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У основном Закону о организацији и функционисању социјалног
осигурања из 1965. године утврђена је обавеза радним организацијама
да организацијама за социјално осигурање уплаћују додатни допринос
за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем.
Иако је, по општој оцени, имао своје пуно друштвено и економско
оправдање, овај допринос, већ на почетку примењивања био је предмет
честих расправа, посебно са становишта повећаног оптерећивања привреде.
Међутим, за стицање и остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања по основу стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем плаћа се додатни допринос у проценту зависно од степена увећања стажа и нема ослобађања од плаћања ове обавезе, по било
ком основу.
4. РЕВИЗИЈА СТАЖА ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ
Чланом 57. Закона о пензијском и инвалидском осигурању предвиђено је да се под ревизијом радних места на којима се стаж увећава, као
и степен увећања подразумева њихово преиспитивање у погледу даљег
испуњења услова за увећање стажа осигурања. Разлози за преиспитивање базирају се на променама које су се десиле на плану техничко-технолошких, организационих и других промена у производњи, као и на плану
промена нових мера заштите на раду које стварају углавном боље услове рада.
Због оваквих промена на већини радних места, утврђивање увећаног стажа не може се сматрати дефинитивним нити трајно успостављеним у односу на постојеће услове рада на тим радним местима.
Ревизија радних места врши се најкасније по истеку 10 година од
дана њиховог утврђивања. Иако се ревизија врши по службеној дужности, то не искључује послодавца да у оправданим случајевима и сам
поднесе захтев за покретање поступка ревизије увећаног стажа на појединим радним местима, код надлежног фонда.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
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Сва ова разматрања указују на сложеност института стажа
осигурања са увећаним трајањем и на потребу сталног истраживања
у овој области ради бољег одређивања његовог положаја и улоге у систему пензијског и инвалидског осигурања и знатно шире од тога. Његова сложеност и облици проблема који се јављају у примени, упућују
на закључак да је овај институт неопходан у систему, али не као изолован инструмент, већ као саставни део укупних напора друштва да
радни човек својим радом обезбеђује социјалну сигурност. У том контексту, утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем не сме
постати елемент прераног пензионисања него реалан оквир који треба да омогући да се право на пензију заиста стиче под истим условима, а не као инструмент бенефиција , односно давања повољности, већ
као инструмент којим ће се дати допринос раду мерен тежином и
штетним условима рада на одређеним пословима.
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Жељко Симић,
начелник Одељења за матичну евиденцију у Републичком фонду
за пензијско и инвалидско осигурање запослених

СТАЖ ОСИГУРАЊА И УПЛАТА ДОПРИНОСА
У ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
Условљеност стажа осигурања уплатом доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање (у даљем тексту: ПИО) представља један од
основних принципа система пензијског и инвалидског осигурања. Ова
условљеност је у позитивном законодавству изражена на два начина:
1. Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/03, у даљем тексту: Закон о ПИО) прописује да се у
стаж осигурања рачуна време проведено на раду за које је уплаћен допринос за ПИО (у даљем тексту: допринос);
2. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/2004 и 65/2005, у даљем тексту: Закон о доприносима) садржи одредбе према којима обвезници доприноса не могу
бити ослобођени обавезе обрачунавања и плаћања доприноса.
Хронологија прописа који су се примењивали у периоду од 01.01.1965.
године до данас показује да ниво условљености стажа осигурања уплатном
доприноса није био увек исти, да је ова условљеност временом расла и да је
тај процес у непосредној вези са погоршањем економске ситуације у земљи.
Наиме, плаћање доприноса је до 1991. године било уређено законима из ПИО, од 1992. до 1996. године законима о доприносима за обавезно социјално осигурање, од 1997. године до 31.08.2004. године поново
законима из ПИО и од 01.09.2004. године Законом о доприносима.
Закони о ПИО до 1997. године нису имали одредбу која је изричито прописивала да је услов за рачунање неког периода у стаж осигурања уплата доприноса за тај период, мада се тај услов подразумевао с
обзиром да је тим законима била прописана обавеза њихове уплате од
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стране осигураника и послодавца. Међутим, одредбама тих закона било је предвиђено и застаревање потраживања по основу доприноса као
и могућност ослобађања од њихове уплате, што значи да се у тим случајевима стаж осигурања признавао иако није био покривен уплатом
доприноса. Ипак, може се рећи да до 1994. године број послодаваца код
којих је стаж осигурања утврђен без уплате доприноса није био велики.
Нагло ширење појаве неуплаћивања доприноса после 1994. године,
као последица економских санкција Савета безбедности ОУН, довело
је и до промене прописа из ПИО. Тим променама се признавање стажа
осигурања непосредно условљава уплатом доприноса за ПИО.
Одредбе којима се изричито прописује да се у стаж осигурања може рачунати само време за које је уплаћен допринос и да ни осигураници ни послодавци не могу бити ослобођени плаћања доприноса, налазе
се у законима који уређују ПИО од 01.01.1997. године, од доношења Закона о основама ПИО ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 3/2001, 70/2001 и
39/2002).
Из свега што је до сад наведено може се закључити да начин на
који је уплата доприноса утицала на утврђивање стажа осигурања
није био исти у свим периодима ни за све категорије осигураника запослених. У наставку реферата ово питање ће бити обрађено за категорије осигураника - запослених којима је основ обавезног ПИО радни однос, а основица за уплату доприноса зарада, јер је проблем непризнавања стажа осигурања, због неплаћања доприноса, код њих најизраженији.
ОСИГУРАНИЦИ - ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ДОПРИНОС
ПЛАЋАЈУ НА ЗАРАДУ
Могу се издвојити две групе осигураника запослених који допринос плаћају на зараду:
- лица у радном односу у предузећу, другом правном лицу, државном
органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичког лица, цивилна лица на служби у војсци и војним јединицама и војним установама,
изабрана или постављена лица која за обављање функције остварују зараду, лица запослена ван просторија послодавца, домаће и стране државља607

Огледи
не и лица без држављанства, који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација или установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних
правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије
одређено;
- лица у радном односу, односно, запослени упућени на рад у иностранство, односно запослени у предузећу које обавља делатност или
услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те
земље или ако међународним уговором није другачије одређено.
1. Лица у радном односу у предузећу, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичког лица, цивилна лица на служби у војсци и војним јединицама и војним
установама, изабрана или постављена лица која за обављање функције
остварују зараду, лица запослена ван просторија послодавца, домаће и
стране држављане и лица без држављанства, који су на територији
Републике Србије запослени код страних или међународних организација или установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено према Закону о доприносима,
плаћају допринос на основицу коју чини зарада, односно плата и накнада
зараде, односно плате, у складу са Законом који уређује радне односе, општим актом и уговором о раду, односно решењем надлежног органа (у даљем тексту: зарада).
За горе наведене категорије осигураника - запослених зарада је
била основица доприноса и по свим ранијим законима из ПИО и законима о доприносима за обавезно социјално осигурање. Имајући у виду
њихове одредбе о плаћању доприноса и утврђивању стажа осигурања и
њиховој условљености могу се издвојити следећи периоди:
- период пре 01.01.1994. године,
- период од 01.01.1994. до 31.12.1996. године,
- период од 01.01.1997. до 31.12.1998. године,
- период од 01.01.1999. до 31.05.2001. године,
- период од 01.06.2001. до 09.04.2003. године,
- период од 10.04.2003. до 31.08.2004. године,
- период од 01.09.2004. године.
Период пре 01.01.1994. године
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У овом периоду допринос се плаћао на основицу коју је чинио лични доходак у коме су садржани и доприноси и порези који се плаћају из
личног дохотка.
Утврђивање стажа осигурања није било искључиво условљено исплатом зарада и уплатом доприноса, већ је зависило од времена проведеног на раду.
Осигураницима који су радили пуно радно време, а из објективних
разлога (неликвидност, лоше пословање) нису остварили лични доходак нити им је уплаћен допринос за по неколико месеци у току календарске године или су остварили лични доходак нижи од зајемченог
личног дохотка, овај период се рачунао у стаж осигурања рачунајући
све време проведено на раду и укупан износ остварене зараде.
Осигураницима који су били у радном односу, али нису радили целу или део године ни остварили зараду за тај део, стаж осигурања и
зарада утврђивани су сагласно прописима о неплаћеном одсуству, што
значи да им се у стаж осигурања рачунало само 30 дана.
Износи исплаћених зарада су представљали основицу за уплату
доприноса и износ које се као зарада уносио у пријаву М4 и матичну
евиденцију осигураника.
Период од 01.01.1994. до 31.12.1996. године
Основицу на коју се плаћао допринос чинила је зарада у којој су
садржани порези и доприноси који се плаћају из ње.
У овом периоду признавање стажа осигурања је било условљено
уплатом доприноса најмање на износ гарантоване нето зараде (у даљем
тексту: ГНЗ).
Осигураницима који су радили пуно радно време, али за тај рад
уопште нису остварили зараду нити им је уплаћен допринос, то време
се није признавало у стаж осигурања, осим 30 дана неплаћеног одсуства ако је за њих извршена уплата доприноса.
Осигураницима који су у току 1994, 1995. и 1996. године радили
пуно радно време, у стаж осигурања се признавало 12 месеци стажа
осигурања ако су остварили зараду и уплатили допринос најмање у висини збира износа ГНЗ утврђених по месецима за те године (550,00 динара за 1994. годину, 1290,00 динара за 1995. годину и 1900,00 динара за
1996. годину).
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Запосленом коме је у наведеним годинама за рад у пуном радном
времену зарада исплаћена само за одређени број месеци, као и запосленом који није за сваки месец рада остварио ГНЗ, у стаж осигурања се
признавало свих 12 месеци под условом да исплаћена зарада износи најмање онолико колико износи укупна ГНЗ за те године и да је на њу плаћен одговарајући допринос.
Ако су исплаћени износи зарада мањи од наведених, у стаж осигурања се признавало онолико месеци и дана колико одговара ГНЗ по
месецима, а ако се нису могли утврдити месеци у којима зарада није
исплаћена, стаж осигурања се прерачунавао сразмерно оствареној
ГНЗ.
Послодавци који су каснили са исплатом зарада и уплатом доприноса, морали су уплату доприноса да изврше на износ ГНЗ важеће у
моменту уплате доприноса, уз примену тада важеће стопе доприноса,
да би им се тај период утврдио у стаж осигурања.
Послодавац је могао да уплати допринос без исплате зараде, под
условом да постоји писмени споразум између осигураника и послодавца, којим се осигураник одриче зараде и тражи да се изврши само
уплата доприноса.
И у овом периоду износи исплаћених зарада су представљали
основицу за уплату доприноса и износ који се као зарада уносио у пријаву М4 и матичну евиденцију осигураника.
Период од 01.01.1997. до 31.12.1998. године
Основицу на коју се плаћао допринос чинила је зарада у којој су
садржани порези и доприноси који се плаћају из ње.
Утврђивање стажа осигурања условљено је уплатом доприноса
на зараду исплаћену у складу са законом и колективним уговором. То
значи да су се у стаж осигурања за 1997. и 1998. годину признавали само периоди запослења за које је зарада исплаћена у висини предвиђеној
законом и колективним уговором и на које је у целости уплаћен допринос. Периоди запослења за које је исплаћена гарантована или умањена
зарада признавали су се у стаж осигурања ако су за исплату тих зарада били испуњени услови предвиђени законом и колективним уговором
(одлука послодавца и мишљење, односно сагласност синдиката). Уколико ти услови нису били испуњени, послодавац је имао обавезу да из610
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врши исплату разлике зараде и доплату доприноса до зарада припадајућих по закону и колективном уговору. Послодавцима који не изврше
исплату разлике зараде и доплату доприноса до зарада припадајућих
по закону и колективном уговору, стаж осигурања се утврђивао сразмерно исплаћеној гарантованој или умањеној заради у односу на зараду припадајућу по закону и колективном уговору, под условом да је плаћен допринос.
У стаж осигурања нису се признавали периоди у којима је исплаћена зарада била нижа од ГНЗ.
Међутим, у току 1999. године донет је Закон о посебним условима
и начину измирења доспелих обавеза по основу јавних прихода ("Службени гласник РС", број 48/99), којим је прописан посебан начин измирења неизмирених обавеза по основу јавних прихода насталих до
31.12.1998. године.
Наведеним законом прописано је да се обвезници који до
31.12.1999. године уплате 50% основног дуга по основу доприноса доспелог до 31.12.1998. године, ослобађају плаћања преосталог дуга и обрачунате камате, а обвезницима који уплате мање од 50% основног
дуга умањиће се преостали део дуга уз ослобађање од обрачунате а неуплаћене камате и продужење рока плаћања преосталог дуга до краја
јуна 2000. године. У складу са тим, запосленима код послодавца који су
обавезе по основу доприноса измирили у складу са одредбама овог закона, у стаж осигурања се признавао цео период на који се односи уплата доприноса, а као податак о заради, уместо износа исплаћене зараде, износ на који су плаћени доприноси, без обзира колики је тај износ
(може бити и нижи од ГНЗ што је изузетак од горе наведених принципа утврђивања података о стажу осигурања и зарадама у матичној
евиденцији за 1997. и 1998. годину).
Послодавци су имали могућност да уплате допринос без исплате
зарада, под условом да су склопили писмени споразум са осигураником којим се осигураник одрекао зараде и тражио да се изврши само уплата доприноса.
Износи исплаћених зарада представљали су и основицу за уплату
доприноса и износ који се као зарада уносио у пријаву М4 у свим случајевима осим када је допринос плаћен по Закону о посебним условима и
начину измирења доспелих обавеза по основу јавних прихода.
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Период од 01.01.1999. до 31.05.2001. године
Основица за уплату доприноса је нето зарада увећана за доприносе за обавезно социјално осигурање. Међутим, од 01.01.1999. године у
систем ПИО су уведене најниже основице за плаћање доприноса у нето износу, према степену стручности и било их је осам (у даљем тексту: најниже нето основице). Такође, по први пут су утврђене различите основице доприноса у зависности од тога да ли се са исплатом
зараде и уплатом доприноса за дати месец касни до шест или преко
шест месеци.
Уколико се са исплатом зараде и уплатом доприноса касни мање
од шест месеци, основицу на коју се обрачунавао и плаћао допринос
чинила је исплаћена нето зарада увећана за доприносе по основу обавезног социјалног осигурања, ако је она била виша од најнижих нето
основица. Ако је исплаћена зарада била нижа од најнижих нето основица важећих на дан уплате доприноса, доприноси су се плаћали на те
основице увећане за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање и оне су се уносиле у пријаву М-4 и у матичну евиденцију као зарада. То значи да у случају уплате доприноса на најниже нето основице, износи исплаћених зарада нису представљали основицу за уплату
доприноса ни износ који се уносио у пријаву М-4 и матичну евиденцију.
Уколико је зарада исплаћивана са закашњењем од најмање шест
месеци, основицу која је служила за обрачун и уплату доприноса чинила је зарада која је запосленом припадала у складу са законом и колективним уговором на дан уплате доприноса, ако је она била виша од
најниже нето основице на дан уплате доприноса, док се у пријаву М-4
као зарада уносила зарада која се односила на месец за који је допринос
плаћен. Ако је зарада која запосленом припада на дан уплате доприноса била нижа од најнижих нето основица на дан уплате доприноса,
допринос се плаћао на те основице увећане за припадајуће доприносе
за обавезно социјално осигурање, а у пријаву М-4 су се уносиле најниже
нето основице које су важиле у месецима за које се допринос плаћао.
Иако су чланом 125. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 46/98) прописане најниже нето основице испод којих се не може вршити обрачун и плаћање доприноса, постојала су одређена одступања од тог принципа. Та одступања су била предвиђена тим законом и Законом о средствима солидарности за
запослене који су привремено остали без посла услед ратних дејстава
612

Управно право

Oгледи

("Службени гласник РС", број 33/99). Та одступања се могу поделити у
две групе: могућност умањења најнижих нето основица и исплата зарада и накнада зарада на које се нису примењивале одредбе о најнижим
нето основицама.
Право на умањење најнижих основица имали су послодавци којима су решењима Владе Републике Србије умањене најниже основице за
50% и приправници и инвалиди рада чији рад је финансирао Завод за
тржиште рада (умањење од 30% до 50%). По решењима Владе Републике Србије умањене најниже нето основице важиле су до 31.03.2001.
године.
Одредбе о најнижим основицама нису се примењивале на послодавце
који су на основу решења Владе Републике Србије доприносе плаћали на
ГНЗ.
Имајући све горе изнето у виду, утврђивање стажа осигурања у
периоду од 01.01.1999 до 31.5.2001. године било је условљено уплатом
доприноса на једну од наведених основица: зараду, најниже нето основице, умањене најниже нето основице, накнаде зараде за време породиљског одсуства или привремене спречености за рад по прописима о
здравственом осигурању или ГНЗ.
Осигураницима за које су послодавци доприносе платили на неку
од наведених основица, признавало се у стаж осигурања све време проведено на раду, а као износ зараде у матичну евиденцију се уносио износ који је послужио као основица за уплату доприноса.
Међутим, због погоршаних услова привређивања изазваних НАТО
агресијом, направљен је изузетак у односу на наведене принципе код
утврђивања стажа осигурања и зарада за 1999. годину. Наиме, запосленима који су радили у 1999. години, изузетно, само за ту годину,
признавано је у стаж осигурања онолико месеци и дана колико је исплаћено зарадом и уплаћеним доприносима за ту годину покривен износ најнижих нето основица. То значи да је запосленима који у току
1999. године нису примили зараду за цео период рада, него само за део
тог периода, али им је исплаћена зарада била виша од најнижих нето
основица, признавано у стаж осигурања онолико месеци и дана колико
им је исплаћеном зарадом покривено најнижих нето основица прописаних за тај период.
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И у овом периоду послодавци су могли да уплате допринос без исплате зарада, уколико је постојао писмени споразум између њих и осигураника којим се осигураник одрекао зараде и тражио само уплату доприноса.
Период од 01.06.2001. до 09.04.2003. године
Од 01.06.2001. године у систем ПИО је уведена највиша месечна
основица за плаћање доприноса и обавеза за послодавце који не исплате зараду до 30-ог у месецу за претходни месец да изврше уплату доприноса на одговарајуће најниже основице одређене према степену
стручности. Основица за уплату доприноса је бруто зарада, задржане
су најниже основице према степену стручности, али у бруто износу (у
даљем тексту: најнижа основица осигурања) и разлика у основицама у
зависности од тога да ли се зарада за неки период исплаћује са закашњењем до шест или преко шест месеци. Није било умањења најнижих основица осигурања ни плаћања доприноса на ГНЗ по решењима
Владе Републике Србије.
У складу са наведеним, уколико се са исплатом зараде и уплатом
доприноса касни мање од шест месеци, основицу за уплату доприноса
чинила је зарада, ако је била виша од одговарајуће најниже основице
осигурања, важеће на дан уплате доприноса и нижа од највише месечне основице осигурања и она се уносила у пријаву М4.
Ако је зарада била нижа од одговарајуће најниже основице осигурања, важеће на дан уплате доприноса, послодавац је био дужан да допринос плати на ту најнижу основицу да би му се неки период утврдио у стаж осигурања и да у пријаву М4 унесе износ те основице, умањене за плаћене доприносе и износ пореза који би био плаћен да је запослени остварио зараду у висини најниже основице.
Ако је остварена зарада била виша од највише месечне основице
осигурања, допринос се плаћао на ту највишу основицу и она се уносила у пријаву М4 као зарада.
Утврђивање стажа осигурања навршеног у овом периоду у матичну евиденцију условљено је уплатном доприноса на горе наведени
начин.
Период од 10.04.2003. до 31.08.2004. године
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И у овом периоду основица за уплату доприноса је бруто зарада, задржане су најнижа и највиша основица осигурања и различита основица
за уплату доприноса у зависности од тога да ли се зарада исплаћује са закашњењем до шест или преко шест месеци. И даље је постојала обавеза
послодавца који не исплате зараду до 30-ог у месецу за претходни месец
да изврше уплату доприноса на одговарајуће најниже основице одређене
према степену стручности. Уведена је највиша годишња основица доприноса за осигуранике запослене који поред зараде остварују и уговорену накнаду.
У складу са тим, уколико је зарада исплаћивана са закашњењем
до шест месеци, основицу за обрачун и плаћање доприноса чинила је:
1. зарада ако је била виша од одговарајуће најниже основице осигурања и нижа од највише основице осигурања,
2. одговарајућа најнижа основица осигурања на дан уплате доприноса, уколико је зарада била нижа од ње,
3. највиша основица осигурања на дан уплате доприноса, ако је
зарада била виша од ње.
Уколико је зарада исплаћена са закашњењем од најмање шест
месеци, основицу за обрачун и уплату доприноса чинила је:
1. зарада која запосленом припада на дан уплате доприноса, ако
је она виша од одговарајуће најниже основице осигурања и нижа од
највише основице осигурања на дан уплате доприноса.
2. одговарајуће најнижа основица осигурања, ако је зарада била
нижа од те основице,
3. највиша месечна основица осигурања, ако је зарада виша од те
основице.
У ова три случаја у пријаву М4 су се уносили износи зараде, најниже
или највише основице који се односе на месец за који је допринос плаћен.
У овом периоду признавање стажа осигурања је условљено уплатом доприноса на горе наведени начин.
Период од 01.09.2004. године
У овом периоду утврђивање стажа осигурања условљено је
уплатном доприноса која се врши по одредбама Закона о доприносима
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и члану 183. став 1. Закона о ПИО којом се прописује основица доприноса код исплате зарада са закашњењем од најмање шест месеци.
Основица доприноса и даље је бруто зарада, задржане су најнижа и
највиша месечна основица доприноса и највиша годишња основица доприноса.
Закон о доприносима садржи неколико измена у односу на Закон
о ПИО, по којем је вршена уплата доприноса до 31.08.2004. године.
1. Промењен је начин одређивања и висина најниже месечне
основице за плаћање доприноса. Наиме, Закон о доприносима прописује
једну јединствену најнижу месечну основицу доприноса која не зависи
од степена стручности већ је иста за све запослене и утврђује се у висини од 40% од просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу (у даљем тексту: најнижа месечне основица доприноса). По Закону о ПИО постојало је осам прописаних најнижих основица одређених према степену стручности, у процентима од 37% до
155% од просечне месечне зараде по запосленом у претходним кварталима.
2. Прописани су случајеви у којима послодавци могу бити ослобођени плаћања доприноса на основицу или им стопа доприноса може
бити умањена.
Обавезе плаћања доприноса на основицу потпуно се ослобађа послодавац који запосли лице које је на дан закључења уговора о раду старије од 50 година.
Послодавац који запосли лице које је на дан закључења уговора о
раду старије од 45 година тај допринос плаћа по стопама умањеним за
80% (умањена стопа уместо 11% износи 2,2%).
Да би послодавац имао право на ослобађање, односно умањење
стопе доприноса потребно је да лице које се запошљава има одређене
године живота (50 или 45), да то лице код Националне службе за запошљавање има статус корисника новчане накнаде за време незапослености или да је оно код исте службе пријављено као незапослено
лице најмање годину дана без прекида. Послодавац се не ослобађа обавезе плаћања доприноса на терет осигураника ни додатног доприноса
за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем нити му се
стопа ових доприноса умањује.
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Право на ослобађање, односно умањење стопе доприноса за ПИО
на свој терет послодавац остварује у периоду од две године од дана заснивања радног односа лица старијег од 50, односно 45 година, под
условом да таквом лицу радни однос траје најмање пет година. Уколико радни однос престане пре истека тог рока, а нису у питању разлози
који не зависе од воље запосленог и воље послодавца, он губи право на
ослобађање, односно умањење стопе доприноса и дужан је да плати
допринос који би иначе платио да није користио олакшице, валоризован применом стопе раста цена на мало према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике, у року од 60 дана од дана
престанка радног односа.
За послодавце који су остварили право на ослобађање, односно
умањење стопе доприноса, допринос односно разлику доприноса плаћа
Национална служба за запошљавање.
Да би се избегли проблеми који могу настати у поступку утврђивања стажа осигурања код ових запослених, Национална служба за запошљавање треба после сваке уплате доприноса за ова лица да одговарајући доказ - образац о тој уплати достави послодавцу, како би он податке из њега унео у пријаву М4.
3. Закон о доприносима првобитно није прописивао обавезу послодавцу да у случају када не врши исплату зараде запосленима обрачуна и уплати допринос на најнижу месечну основицу доприноса до краја
текућег за претходни месец.
Међутим, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима, поново је прописана обавеза за послодавце који не изврше исплату
зарада запосленима до 30-ог у текућем за претходни месец, да до тог
рока обрачунавају и плате допринос на најнижу месечну основу доприноса. Наведена измена примењује се од 01.08.2005. године, што значи
да она није постојала само у периоду од 01.09.2004. до 31.07.2005. године (од зараде за август 2004. године до зараде за јуни 2005. године) и да
поново постоји од 01.08.2005. године (од зараде за јули месец 2005. године).
4. Прелазним одредбама Закона о доприносима (чл. 75. и 76.) прописано је да су доприносе за које је обавеза плаћања настала, односно
доспела до дана почетка његове примене, обвезници плаћања дужни да
плате у складу са прописима који су важили до дана почетка примене
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овог закона и да су послодавци који су до дана почетка примене истог
извршили исплату првог дела зараде за претходни месец, а после почетка његове примене врше исплату другог дела или кончану исплату
зараде за тај месец, дужни да обрачун и плаћање доприноса изврше у
складу са овим законом.
У складу са горе наведеним, послодавци који нису исплатили зараду за јули месец 2004. године и раније месеце и нису уплатили допринос на прописане најниже основице до 30-ог у месецу за претходни месец, дужни су да доспелу обавезу изврше у складу са ранијим прописима
јер је за њих обавеза уплате доприноса доспела 30-ог у месецу за претходни месец. То значи да допринос за ПИО морају да плате на најнижу
основицу одређену према степену стручности по одредбама Закона о
ПИО која је важила сваког 30-ог у месецу за претходни месец и по стопи доприноса важећој на тај дан, уз обрачун камате до дана уплате
доприноса.
Послодавци који су део зараде за јули месец 2004. године и раније
месеце исплатили до 31.08.2004. године, а од 01.09.2004. године изврше
исплату другог дела зараде или разлику зараде за те месеце, дужни су
да допринос за ПИО плате по одредбама Закона о доприносима, уз примену најниже месечне основице прописане тим законом.
Међутим, приликом утврђивања основица доприноса за обавезе
настале пре и после ступања на снагу Закона о доприносима, поред горе наведених прелазних одредби, потребно је имати у виду и одредбе
члана 183. Закона о ПИО.
Наиме, Закон о доприносима не садржи одредбе које прописују
основицу за обрачун и плаћање доприноса када се зарада исплаћује са
закашњењем од најмање шест месеци. Имајући то у виду, као и чињеницу да по његовим прелазним одредбама нису престале да важе одредбе члана 183. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, то значи да се код исплате зараде са закашњењем од најмање шест месеци,
основица за уплату доприноса и даље одређује у складу са тим чланом.
У складу са његовим одредбама, уколико се после 01.09.2004. године као дана почетка примене Закона о доприносима, зарада за август
2004. године и касније месеце исплаћује са закашњењем од најмање 6
месеци, обрачун и плаћање доприноса врши се на основицу коју чини
зарада која запосленом припада по закону и колективном уговору на
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дан уплате доприноса, ако је та зарада виша од најниже и нижа од
највише месечне основице доприноса важеће на дан уплате доприноса.
Уколико је та зарада нижа од најниже месечне основице доприноса важеће на дан уплате доприноса, основицу за обрачун и плаћање
доприноса чини та најнижа основица, а уколико је виша од највише
месечне основице доприноса важеће на дан уплате доприноса, основицу доприноса чини највиша основица.
На исти начин треба поступити ако се после 01.09.2004. године врши исплата зарада и уплата доприноса за период до 31.05.2001. године: и
у овом случају као основицу за обрачун и плаћање доприноса треба узети
зараду која запосленом припада по закону и колективном уговору на дан
уплате доприноса, уколико је она виша од најниже месечне основице доприноса прописане Законом о доприносима и нижа од највише месечне
основице доприноса важеће на дан уплате доприноса. Уколико је она нижа од најниже месечне основице доприноса, важеће на дан уплате доприноса, основицу за обрачун и плаћање доприноса чини та најнижа
основица, а ако је виша од највише месечне основице доприноса важеће
на дан уплате доприноса, основицу за обрачун и плаћање доприноса чини
та највиша основица.
Међутим, када је у питању исплата зарада за период од
01.06.2001. до 31.08.2004. године (од зарада за мај 2001. године до зарада
за јул 2004. године), која се врши после 01.09.2004. године, не примењују
се увек одредбе члана 183. Закона о ПИО.
Наиме, изменама Закона о ПИО од 01.06.2001. године уведена је
обавеза за послодавце који до 30. у месецу за претходни месец не исплате зараду, да до тог рока уплате допринос за ПИО на најнижу месечну
основицу осигурања према степену стручности. Послодавци који нису
вршили исплату зарада и нису извршили прописану обавезу уплате доприноса на најнижу месечну основицу осигурања према степену стручности до 30. у месецу за претходни месец, били су такође дужни да
уколико накнадно изврше исплату зарада или уплату доприноса са закашњењем од најмање 6 месеци, основицу за обрачун и плаћање доприноса утврде у складу са чланом 183. Закона о ПИО, односно према заради важећој на дан уплате доприноса или према најнижој месечној
основици осигурања одређеној према степену стручне спреме важећој
на дан уплате доприноса.
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С обзиром да се одговарајуће најниже основице осигурања према
степену стручности примењују само до 31.08.2004. године, а да се од
01.09.2004. године примењује најнижа месечна основица доприноса, прописана Законом о доприносима, поставило се питање на који начин за
ове послодавце који нису вршили исплату зарада, утврдити основицу за
обрачун и уплату доприноса код исплате зарада и уплате доприноса за
наведени период после 01.09.2004. године. Ово са разлога што је њихова
обавеза уплате доприноса доспела на најниже месечне основице осигурања према степену стручности, а у време уплате доприноса важи најнижа месечна основица доприноса прописана Законом о доприносима,
која је иста за све запослене, без обзира на степен стручности, па исте
не могу да се уподобе.
Имајући ово у виду, начин на који ће се у овом случају утврдити
основица за обрачун и плаћање доприноса, зависи од односа зараде и
прописане најниже основице, у моменту доспелости обавезе за уплату
доприноса. Уколико је у моменту доспелости обавезе послодавца да обрачуна и плати допринос (30. у месецу за претходни месец), зарада запосленог била виша од најниже основице осигурања, основицу за обрачун и плаћање доприноса чини зарада запосленог важећа у моменту
уплате доприноса (неки датум после 01.09.2004. године). Уколико је у
моменту доспелости обавезе послодавца зарада запосленог била нижа
од најниже основице осигурања, основица за обрачун и плаћање доприноса утврђује се у складу са одредбама члана 75. Закона о доприносима.
Пошто је за ове послодавце обавеза плаћања доприноса доспела 30. у
месецу за претходни месец, то значи да су они у обавези да за сваки
месец допринос за ПИО плате на најнижу основицу осигурања према
степену стручности, која је важила 30. у месецу за претходни месец и
по стопи доприноса важећој на тај дан, уз обрачун камате до дана
уплате доприноса.
Део послодаваца је овако насталу обавезу по основу доприноса за
ПИО измирио после 01.09.2004. године, узевши као основицу за обрачун
доприноса износе најнижих основица осигурања одређених према степену стручности које су важиле на дан 31.08.2004. године. Обавеза измирена на овај начин може се прихватити ако је на тако утврђен износ доприноса обрачуната камата до дана њихове уплате. У супротном, мора се извршити њен обрачун и доплата.
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Остале уплате доприноса извршене после 01.09.2004. године на
најнижу месечну основицу доприноса прописану Законом о доприносима, које се односе на период од 01.06.2001. до 31.08.2004. године, могу се
прихватити само за запослене који раде на радним местима за које се
тражи I или II степен стручности због приближно исте висине тих
основица.
РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
Основица за уплату доприноса за осигуранике - запослене који раде са непуним радним временом зависила је од периода у којима је тај
рад обављан и од броја послодаваца код којих је обављан.
1. Рад са непуним радним временом код једног послодавца
Да би се осигуранику који ради са непуним радним временом код
једног послодавца стаж осигурања утврдио у матичној евиденцији
осигураника потребно је да је уплата доприноса извршена на следеће
основице:
- у периоду до 31.12.1998. године на остварену зараду, без обзира
на висину исте;
- од 01.01.1999. до 31.05.2001. године на остварену нето зараду
увећану за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, ако
је она виша од сразмерног износа одговарајуће најниже нето основице,
односно на тај сразмеран износ увећан за припадајуће доприносе за
обавезно социјално осигурање, ако је остварена зарада нижа од њега;
- од 01.06.2001. до 31.12.2002. године на остварену зараду, ако је
она виша од сразмерног износа одговарајуће најниже основице осигурања и нижа од највише месечне основице осигурања, односно на сразмеран износ одговарајуће најниже основице осигурања, ако је остварена
зарада нижа од њега или на највишу месечну основицу осигурања, ако
је остварена зарада виша од ње.
- од 01.01.2003. до 31.08.2004. године на остварену зараду, ако је
она виша од одговарајуће најниже основице осигурања и нижа од највише месечне основице осигурања важеће на дан уплате доприноса,
односно на одговарајућу најнижу основицу осигурања важећу на дан
уплате доприноса без умањења сразмерно времену проведеном на раду,
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ако је остварена зарада нижа од ње или на највишу месечну основицу
осигурања, ако је остварена зарада виша од ње.
- од 01.09.2004. године на остварену зараду, ако је она виша од најниже месечне основице доприноса, прописане Законом о доприносима
и нижа од највише месечне основице доприноса, односно на најнижу
месечну основицу доприноса ако је остварена зарада нижа од ње или
на највишу месечну основицу доприноса, ако је остварена зарада виша
од ње.
2. Рад са непуним радним временом код два или више послодаваца
Да би се осигуранику који ради са непуним радним временом код
два или више послодаваца стаж осигурања утврдио у матичној евиденцији потребно је да је уплата доприноса извршена на следеће основице:
- у периоду до 31.12.1998. године на остварену зараду код сваког
послодавца, без обзира на висину исте;
- од 01.01.1999. до 31.05.2001. године на остварену нето зараду
увећану за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање ако
је она виша од сразмерног износа одговарајуће најниже нето основице,
односно на тај сразмеран износ увећан за припадајуће доприносе за
обавезно социјално осигурање ако је остварена зарада нижа од њега;
- од 01.06.2001. до 31.12.2002. године на остварену зараду, ако је
она виша од сразмерног износа одговарајуће најниже основице осигурања и нижа од највише месечне основице осигурања, односно на сразмеран износ одговарајуће најниже основице осигурања, ако је остварена
зарада нижа од њега или на највишу месечну основицу осигурања ако је
остварена зарада виша од ње.
- од 01.01.2003. до 31.08.2004. године:
а) на остварену зараду, ако је зарада остварена сразмерно времену проведеном на раду код сваког послодавца или укупна зарада остварена код свих послодаваца код којих ради са непуним радним временом
(без обзира што су појединачне зараде остварене код сваког послодавца мање од најниже основице осигурања) виша од најниже и нижа од
највише месечне основице доприноса;
б) на сразмеран износ најниже месечне основице осигурања, ако је
укупна зарада запосленог остварена код свих послодаваца код којих ра622
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ди са непуним радним временом нижа од одговарајуће најниже основице осигурања. Сразмеран износ најниже основице осигурања утврђује
се према процентуалном учешћу остварене зараде код сваког послодавца у односу на укупну зараду;
в) на највишу месечну основицу осигурања, ако је остварена зарада код једног послодавца или укупна зарада остварена код свих послодаваца виша од ње.
- од 01.09.2004. године
а) на остварену зараду, ако је зарада остварена сразмерно времену проведеном на раду код сваког послодавца или укупна зарада остварена код свих послодаваца код којих ради са непуним радним временом
виша од најниже месечне основице доприноса прописане Законом о доприносима и нижа од највише месечне основице доприноса;
б) на сразмеран износ најниже месечне основице доприноса, ако
је укупна зарада запосленог остварена код свих послодаваца код којих
ради са непуним радним временом нижа од најниже месечне основице
доприноса. Сразмеран износ најниже месечне основице доприноса
утврђује се сразмерно радном времену запосленог код сваког послодавца;
в) на највишу месечну основицу доприноса, ако је остварена зарада код једног послодавца или укупна зарада остварена код свих послодаваца виша од ње.
ИНВАЛИДИ РАДА II КАТЕГОРИЈЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Основица за уплату доприноса за осигуранике - запослене који раде
са скраћеним радним временом, по решењу Фонда ПИО (инвалиди рада II
категорије инвалидности) зависила је од периода у којима је тај рад обављан.
- у периоду до 31.12.1998. године основицу доприноса чинила је зарада остварена за рад са скраћеним радним временом, без обзира на
њену висину;
- у периоду од 01.01.1999. до 31.05.2001. године основицу доприноса
чинила је нето зарада остварена за рад са скраћеним радним временом
увећана за доприносе за обавезно социјално осигурање, ако је она била
виша од сразмерног износа одговарајуће најниже нето основице важе623
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ће на дан уплате доприноса, односно тај сразмеран износ увећан за доприносе за обавезно социјално осигурање, ако је остварена зарада за
рад са скраћеним радним временом била нижа од тог износа;
- у периоду од 01.06.2001. до 31.12.2002. године основицу доприноса
чинила је зарада остварена за рад са скраћеним радним временом, ако
је она била виша од сразмерног износа одговарајуће најниже основице
осигурања и нижа од највише месечне основице осигурања, односно
сразмеран износ одговарајуће најниже основице осигурања ако је
остварена зарада била нижа од тог износа. Ако је зарада остварена за
рад са скраћеним радним временом била виша од највише месечне
основице доприноса, допринос се плаћао на ту основицу;
- од 01.01.2003. до 31.08.2004. године основицу доприноса чинила је
зарада остварена за рад са скраћеним радним временом уколико је она
била виша од одговарајуће најниже основице осигурања и нижа од највише месечне основице осигурања. Уколико је зарада остварена за рад
са скраћеним радним временом била нижа од одговарајуће најниже
основице осигурања основицу доприноса чинила је та најнижа основица (не њен сразмеран износ). Уколико је зарада остварена за рад са
скраћеним радним временом била виша од највише месечне основице
осигурања, основицу доприноса чинила је та највиша основица;
- од 01.09.2004. до 25.07.2005. године основицу доприноса чинила је
остварена зарада ако је она била виша од најниже месечне основице
доприноса прописане Законом о доприносима и нижа од највише месечне основице доприноса. Ако је зарада остварена за рад са скраћеним
радним временом била нижа од најниже месечне основице доприноса,
основицу за обрачун и плаћање доприноса чинила је та најнижа основица (не њен сразмеран износ). Ако је зарада остварена за рад са скраћеним радним временом била виша од највише месечне основице доприноса, основицу доприноса чинила је та највиша основица;
- од 26.07.2005. године основицу доприноса чини остварена зарада
ако је она виша од сразмерног износа најниже месечне основице доприноса и нижа од највише месечне основице доприноса. Уколико је зарада остварена за рад са скраћеним радним временом нижа од сразмерног износа најниже месечне основице доприноса, основицу за обрачун и
плаћање доприноса чини тај сразмеран износ. Уколико је зарада
остварена за рад са скраћеним радним временом виша од највише ме624
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сечне основице доприноса, основицу доприноса чини та највиша основица.
НАКНАДА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ПРИВРЕМЕНЕ
СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД
Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос по основу накнаде зараде која припада за време привремене спречености за рад по
прописима о здравственом осигурању зависи од тога да ли се та накнада исплаћује на терет послодавца или на терет организације надлежне за здравствено осигурање.
Ако се ова накнада исплаћује на терет послодавца, основица за
обрачун и плаћање доприноса је накнада зараде која не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса ни виша од највише месечне основице доприноса и на коју се примењују одредбе о исплати зараде
са закашњењем од најмање шест месеци.
Уколико се та накнада исплаћује на терет организације надлежне за здравствено осигурање, основицу доприноса по сада важећим и
свим ранијим законима о ПИО и законима о доприносима чини остварена накнада зараде с тим што се код обрачуна и уплате доприноса на
ову накнаду не примењују одредбе ових закона о најнижим основицама
осигурања и исплати зараде са закашњењем од најмање шест месеци,
али се примењују одредбе о највишој месечној основици доприноса.
До 31.12.2002. године у пријаву М-4 и матичну евиденцију осигураника није се уносио износ накнаде зараде остварене по основу привремене спречености за рад већ само часови за које је она остварена,
јер се за утврђивање пензијског основа и висине пензије по прописима
важећим до тог датума није узимао њен износ него просечан месечни
износ зараде остварене у календарској години која претходи години у
којој је настала привремена спреченост за рад прерачунат коефицијентом за валоризацију утврђеним за ту годину.
Од 01.01.2003. године у пријаву М-4 уносе се износ те накнаде и
износ доприноса плаћеног на њу, јер износ остварене накнаде улази у
обрачун за одређивање висине пензије.
НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА
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И по законима из ПИО и по Закону о доприносима, основица на
коју се обрачунавају и плаћају доприноси за осигуранике који остварују
накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге дете и одсуства са рада ради посебне неге детета у складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом коју исплаћује надлежна организација, чини износ остварене накнаде.
Ни на ову накнаду се не примењују одредбе наведених закона о
најнижим месечним основицама осигурања нити одредбе о исплати
зараде са закашњењем од најмање шест месеци, али се примењују одредбе о највишој месечној основици осигурања.
До 31.12.2002. године у пријаву М-4 и матичну евиденцију износ
ове накнаде уносио се као износ зараде, а износ часова за које је она
остварена као часови проведени на раду.
Од 01.01.2003. године у пријаву М-4 уноси се износ накнаде зараде
и доприноса плаћених на ту накнаду.
СТАЖ ОСИГУРАЊА КОЈИ СЕ РАЧУНА
СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ
Зарада, односно накнада зараде која представља основицу доприноса за обавезно ПИО за запослене и послодавце представља истовремено и основицу на коју се плаћа додатни допринос за стаж осигурања
који се рачуна са увећаним трајањем.
Разлика је једино у томе што се додатни допринос за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем плаћа по посебним стопама доприноса утврђеним у различитим процентима у зависности од
степена увећања стажа осигурања са увећаним трајањем и што цео
износ тог доприноса пада на терет послодавца.
Стога, све што је горе написано за зараду као основицу доприноса за обавезно ПИО важи и за зараду као основицу додатног доприноса
за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем. То значи да
се и код плаћања овог доприноса примењују одредбе о најнижој и највишој месечној основици осигурања, односно доприноса и о исплати зараде са закашњењем од најмање шест месеци.
ЛИЦА УПУЋЕНА НА РАД У ИНОСТРАНСТВО
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Лица у радном односу, односно запослени упућени на рад у иностранство, односно запослени у предузећу које обавља делатност или
услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те
земље или ако међународним уговором није другачије одређено (у даљем
тексту: упућени радници) плаћала су допринос на основицу коју је такође чинила зарада и то:
- до 31.12.1991. године на лични доходак који су та лица остварила на свом послу пре одласка у иностранство, односно лични доходак
остварен по завршном рачуну у претходној години по основу радног односа у земљи;
- у 1992. години на зараду односно плату коју би за исту врсту посла остварили у Републици;
- од 1993. до 1996. године на зараду односно плату остварену у
иностранству с тим да она није могла бити већа од шестоструке
просечне месечне зараде запослених у Републици у месецу за који се допринос плаћа, утврђене према подацима Републичког завода за статистику;
- у 1997. и 1998. години на зараду коју би у складу са законом и колективним уговором остварили на истим или сличним пословима у земљи;
- од 01.01.1999. до 31.05.2001. године на нето зараду односно плату
увећану за износ доприноса по основу обавезног социјалног осигурања коју
би, у складу са законом и колективним уговором, та лица остварила у земљи, на истим или сличним пословима, с тим што она није могла бити
нижа од одговарајуће најниже нето основице односно на одговарајућу
најнижу нето основицу увећану за износ доприноса по основу обавезног
социјалног осигурања, ако је та зарада била нижа од наведене основице. У
овом случају у пријаву М4 се уносио износ одговарајуће најниже нето
основице без увећања по основу доприноса за обавезно социјално осигурање;
- од 01.06.2001. до 31.08.2004. године на зараду коју би та лица
остварила у земљи на истим или сличним пословима, с тим што она
није могла бити нижа од одговарајуће најниже основице осигурања нити виша од највише месечне основице осигурања. Ако је та зарада била нижа од одговарајуће најниже основице осигурања основица доприноса била је та најнижа основица. Ако је она била виша од највише ме627
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сечне основице осигурања основицу доприноса чинила је та највиша
основица;
- од 01.09.2004. до 25.07.2005. године на зараду коју ти радници
остварују за време рада у иностранству, ако је та зарада виша од најниже и нижа од највише месечне основице доприноса. Ако је зарада
коју остварују за време рада у иностранству нижа од најниже месечне
основице доприноса, основица за уплату доприноса је најнижа месечна
основица доприноса. Ако је зарада коју остваре за време рада у иностранству виша од највише месечне основице доприноса, допринос се
плаћа на ту највишу основицу;
- од 26.07.2005. године на зараду коју би упућени радници остварили у Републици на истим или сличним пословима, ако је она виша од
двоструке најниже месечне основице доприноса и нижа од највише месечне основице доприноса. Ако је износ зараде коју би упућени радници
остварили у Републици на истим или сличним пословима нижи од двоструке највише месечне основице доприноса, основица за уплату доприноса је двострука најнижа месечна основица доприноса. Ако је зарада
коју би остварили у Републици на истим или сличним пословима виша
од највише месечне основице доприноса, допринос плаћају на ту највишу основицу.
Напомињем да се на упућене раднике примењују и одредбе Закона
о ПИО о основицама које служе за обрачун и плаћање доприноса код
исплате зараде са закашњењем од најмање шест месеци.
НАЧИНИ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА НЕПРИЗНАВАЊА
СТАЖА ОСИГУРАЊА ЗБОГ НЕПЛАЋЕНИХ ДОПРИНОСА
Покушаји решавања проблема непризнавања стажа осигурања
због неплаћања доприноса одвијали су се у два правца: један правац је
усмерен на осигуранике који поднесу захтев за остваривање права, а
други на послодавце.
1. Још од краја 1996. године Фонд запослених је омогућавао послодавцима да изврше уплату само доприноса за ПИО и то само за осигуранике који су покренули поступак за остваривање права из ПИО или
права код Националне службе запошљавања. На исти начин уплату
доприноса су могли да изврше и сами осигураници.
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Приликом појединачне уплате доприноса за ПИО ради остваривања права, уплату доприноса треба извршити на зараду која том лицу припада у складу са законом и колективном уговором на дан уплате
доприноса, а ако је она мања од најниже основице осигурања важеће
на дан уплате доприноса, допринос треба платити на ту најнижу
основицу.
Уколико послодавац не постоји или је недоступан, па се не може
утврдити зарада која осигуранику припада у сладу са законом и колективним уговором на дан уплате доприноса, допринос треба платити
на најнижу основицу осигурања важећу на дан уплате доприноса.
У пријаву М-4 се у првом случају уносе износи зарада који осигуранику припадају по закону и колективном уговору за месеце на које се
уплата доприноса односи, а у другом износи најнижих основица осигурања важећих у месецима на које се уплата односила.
На исти начин треба извршити уплату доприноса ради повезивања стажа осигурања за период од 01.01.1994. до 31.12.1998. године.
Уколико је уплата доприноса за овај период извршена на најниже
основице осигурања без исплате зараде, у пријаву М-4 се уносе износи
ГНЗ важећих у периоду за који је извршена уплата доприноса.
2. До сада је било више покушаја од стране државе да се ово питање реши јединствено за све послодавце код којих постоји проблем
неуплаћених доприноса.
2.1. У неколико наврата су доношени закони којима је прописиван посебан начин измирења неизмирених обавеза, као што је већ поменути Закон о посебним условима и начину измирења доспелих обавеза по основу јавних прихода насталих до 31.12.1998. године и Закон о
средствима солидарности за запослене који су привремено остали без
посла услед ратних дејстава ("Сл. гласник РС", бр. 33/99).
2.2. Код одређеног броја послодаваца је извршен репрограм (одлагање плаћања) дуга по основу доприноса за ПИО (у предузећима текстилне индустрије и индустрије коже и обуће су обавезе настале од
1994. до 1997. године одложене на 4 године, а у електропривреди Србије
за 2001. годину на 10 година). Утврђивању стажа осигурања код ових
послодаваца могло се приступити тек по измирењу овог дуга у целости. Ако је репрограм извршен у ратама, стаж осигурања се могао
утврдити тек по измирењу последње рате дуга. Међутим, ако је извр629
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шеном делимичном уплатом или уплатама више рата у целини измирен допринос за неку годину, стаж осигурања се могао утврдити и
пријава М-4 поднети само за ту годину. Као износ зараде у годинама за
које је одложено плаћање доприноса у пријаву М-4 се уноси износ исплаћене зараде који не може бити нижи од ГНЗ и најнижих основица
осигурања.
2.3. У току 2002. године Влада Републике Србије је донела две
уредбе којима је прописала начин измирења јавних прихода код субјеката који су започели процес приватизације.
Уредбом о поступку и условима за претварање обавеза одређених
правних лица у трајни улог државе (“Службени гласник РС “ бр. 26/2002
и 91/2002) уређен је поступак и услови под којима се може вршити претварање (конверзија) неизмирених обавеза правних лица која су започела
или завршила процес приватизације, доспелих до 31. децембра 2001.
године са припадајућом обрачунатом каматом, према Фонду запослених,
у трајни улог државе у капиталу.
Уписом конверзије у судски регистар обавезе правног лица по
основу доприноса сматрају се измиреним у потпуности. Тим уписом
испуњени су услови да Фонд запослених прими пријаве М-4 за запослене у овим правним лицима и утврди им стаж осигурања и зараду за
цео период до 31.12.2001. године за који је извршена конверзија.
Уредбом о начину измиривања јавних прихода доспелих за плаћање до краја 2001. године за субјекте који се приватизују методом јавне
аукције и методом јавног тендера ("Службени гласник РС", број
91/2002 - у даљем тексту: Уредба) уређен је начин измиривања обавеза
по основу јавних прихода доспелих за плаћање до краја 2001. године са
припадајућом обрачунатом и ненаплаћеном каматом, за субјекте који
се приватизују методом јавне аукције и методом јавног тендера.
У вези са одредбама члана 4. Уредбе поставило се питање утврђивања стажа осигурања и зарада у субјектима који се приватизују
методом јавне аукције и методом јавног тендера, у случајевима када
су они продати по цени мањој од утврђених обавеза по основу доприноса.
Тим поводом, Министарство за социјална питања је дало мишљења број: 011-00-70/03-03 од 21.05.2003. и 11.7.2003. године, према
којима је "Законом о ПИО утврђено да се стаж осигурања може утвр630
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дити само уколико је плаћен допринос за ПИО, па када се предузеће
продаје по мањој цени од утврђених обавеза по основу јавних прихода,
па и обавеза по основу доприноса за ПИО, и стаж осигурања се утврђује сразмерно висини уплаћеног доприноса".
У складу са наведеним мишљењима, уколико су оствареном продајном ценом у потпуности измирене све доспеле обавезе по основу доприноса за ПИО, испуњени су услови за преузимање пријава М-4 у том
предузећу за цео период до 31.12.2001. године за који су оне измирене.
Уколико оствареном продајном ценом нису у потпуности измирене
обавезе по основу доприноса, у пријаве М-4 стаж осигурања и зарада ће
се утврдити сразмерно висини уплаћеног доприноса.
2.4. Тренутно, "најатрактивнији" начин на који послодавци приступају решавању проблема неуплаћених доприноса је преузимање девизног дуга који Фонд запослених има према Фонду за развој Републике
Србије.
Оваквом начину измирења дуга по основу доприноса за ПИО приступило се половином 2003. године. Од тада су управни одбори Фонда
запослених и Фонда за развој позитивно решили неколико стотина
захтева за преузимање дуга међу којима се углавном налазе привредни
субјекти са великим бројем запослених за које стаж осигурања није
утврђен и за по неколико година уназад.
2.5. Предлог Закона о уплати доприноса за ПИО за поједине категорије осигураника - запослених којим се уређују услови, начини и
средства за уплату доприноса ради утврђивања стажа осигурања у
периоду од 01.01.1991. до 31.12.2003. године за запослене за које није
уплаћен допринос је у завршној фази и очекује се његово скоро усвајање
у Скупштини Републике Србије.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У реферату је обрађен проблем неплаћања доприноса и непризнавања стажа осигурања код осигураника запослених који се налазе у
радном односу. Ставови изнети у њему заснивају се на прописима из
ПИО, радних односа и уплате доприноса који су примењивани у том
периоду као и на пракси Фонда запослених.
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Та пракса је показала да питање уплате доприноса за ПИО којим
су се у овом периоду, поред овог Фонда, бавила и Пореска управа, није
решавано на јединствен начин и у складу са одредбама Закона о ПИО
којима је оно било уређено, што је доводило до неспоразума и великих
проблема у поступку утврђивања стажа осигурања.
Иначе, изнети ставови се и даље примењују приликом утврђивања стажа осигурања навршеног у периоду који је обрађен у реферату.
Наиме, стаж осигурања се према Закону о ПИО и ранијим законима
рачуна у складу са прописима који су били на снази у време када је он
навршен, па послодавци који за своје запослене нису регулисали стаж
осигурања навршен у овом периоду, треба то да ураде на начин наведен у овом реферату.
Рефератом није обухваћено утврђивање стажа осигурања навршеног на територији АП Косово и Метохија пре 9.6.1999. године, јер
се оно, због ситуације настале на тој територији након доласка снага
Уједињених нација, када је у питању условљеност стажа осигурања
уплатом доприноса приликом остваривања права из ПИО разликује од
оног што је наведено за остале делове Републике. Утврђивање стажа
осигурања навршеног на територији АП Косово и Метохија после
9.6.1999. године врши се на исти начин као у осталим деловима Републике, уз обавезан доказ о извршеној уплати доприноса.
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Предраг Трифуновић,
судијa Врховног суда Србије

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Од ове године редакција саветовања одлучила је да се у писменом облику одговори на неколико питања која су спорна у судској пракси. Понуђени одговори нису верификовани на седници Грађанског одељења (до момента штампања) и представљају искључиво мишљење
аутора. Дискусије, сугестије, различита мишљења и аргументована
оспоравања, пре саветовања, у току а и касније биће драгоцена помоћ у
њиховом правилном разрешењу и одељенском усвајању става или правног схватања.

СУВЛАСНИШТВО И НАКНАДА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ
1. ДА ЛИ СУВЛАСНИК ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ПО ОСНОВУ
ПРАВИЛА О СТИЦАЊУ БЕЗ ОСНОВА У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ДРУГИ
СУВЛАСНИК ИСКЉУЧИВИ ДРЖАЛАЦ СТВАРИ
О овом спорном правном питању закони и правна теорија ћуте
а судска пракса је колебљива. Чини се да у нашој судској пракси преовлађује став који би се сажето могао изразити на следећи начин: сувласник који не употребљава ствар нема право на накнаду за коришћење
ако понашање сувласника - држаоца није противправно.
Но, у прецизирању одговора на ово питање размотримо две хипотезе138 .
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У разматрању овог питања мислимо на сусвојину звану communio incidens (coommunio- заједница и incidere – случајно се догодити), сувласништво настало
без воље или непосредног утицаја сувласника (стицање по основу наслеђа, лега-
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а) сувласници не захтевају деобу нити уређење начина коришћења; искључиви држалац не позива другог сувласника на судржавину; други сувласник се пасивно понаша, а у застарном року (10 година)
подноси тужбу по основу стицања без основа захтевајући плаћање накнаде у висини закупнине према месним приликама (најчешћи случајеви у пракси).
Код оваквог чињеничног стања чини се да сувласник нема право
на накнаду зато што би то било у супротности са правном природом
сувласништва, ЗОО који у чл. 210 - 219. сувласнику ову накнаду није
признао, као и начелу савесности и поштења.
Закони обично кажу да сувласник има право да ствар држи и
да се њоме користи заједно са осталим сувласницима у складу са уделима не вређајући права осталих (члан 14. став 1. Закона о основама
својинско правних односа). Ако споразума (или судске одлуке) нема о
начину употребе тешко је доследно спровести коришћење "у складу са
уделом". Коришћење идеалног дела непокретности, а и било које покретне ствари немогуће је. У такој ситуацији теорија и судска пракса
сматрају да се ствари које се употребом не исцрпљују, не троше, нити
се у битном смањују њихова корисна својства, могу употребљавати
према потребама 139 (битно је да се не повређује право другог сувласника). Са друге стране, имајући у виду да је сувласник власник сваке честице на ствари, он може заједно са другим сувласником користити
целу ствар. Међутим, као и власник, сувласник се својим овлашћењем
употребе може, а не мора користити. У његовом пасивном понашању
(сувласника недржаоца) манифестује се воља да се ствар не користи
па самим тим право употребе према потребама аутоматски прелази
на другог сувласника који се у државини ствари већ налази. Јасно је да
ова "привилегија" не важи за друго државинско овлашћење у погледу
прибирања плодова. Плодови припадају сувласницима сразмерно њиховим уделима, па би искључиви држалац у случају издавања стана у зата, мешања ствари или слично). Ова сувласништва су углавном мајка свађа и
конфликата између сувласника јер, код осталих правних послова у најчешћем
броју случајева прецизно се уговором уређује режим коришћења и осталих права и обавеза.
139
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куп и убирања других плодова и користи био у обавези да сувласнику
недржаоцу исплати накнаду у величини његовог сувласничког дела. С
обзиром да сувласник као и власник има потпуну слободу коришћења
или некоришћења ствари, то сувласник држалац, без обзира што је
сувласништво правна заједница, не би био у обавези да позива другог
сувласника на коришћење и да му активно нуди судржавину (примера
ради да му понуди кључеве од стана када то други сувласник не тражи) 140 .
Имајући у виду изложену суштину овлашћења употребе код сувласништва и слободну вољу у коришћењу или некоришћењу ствари
код заједничке судржавине док се споразум не постигне или судски не
одлучи о начину коришћења или деоби ствари, то сувласник држалац
на основу члана 210. став 1. ЗОО није дужан да накнади вредност користи коју је имао од употребе (примера ради, због конфора, удобности и коришћења веће површине стана), јер привремени евентуални
прелаз користи има свој основ у правној природи сувласништва. Са
друге стране, сувласник недржалац не би могао захтевати накнаду за
коришћење ни по основу члана 219. ЗОО-а (употребљавање туђе ствари у своју корист) зато што не користи туђу ствар већ своју, а та одредба уређује однос између два власника, односно власника и трећег који има мање право својине. Ни члан 14. Закона о основама својинско
правних односа не представља основ за плаћање накнаде јер се њом
уопште не бави 141 .
И на крају, исплата накнаде била би у супротности са правилом (начелом) савесности поштења из члана 12. ЗОО-а које прожима
не само уговоре као најважнији извор облигација већ и целокупно облигационо (а и стварно) право. Свако субјективно право мора да се
140

Супротно: у одлуци Врховног суда Србије истиче се да сувласник има право
на накнаду по основу неуставног обогаћења у висини закупнине по месним приликама и у случају када није захтевао предају у државину, уређење начина коришћења и деобу ствари при чему се посебно истиче постојање обавезе искључивог држаоца да другом сувласнику понуди кључеве од стана у ком случају би
се могао ослободити обавезе плаћања накнаде (пресуда Врховног суда Србије
Рев. 2284/02 од 18. 12. 2004. године).
141
Супротно становиште изражено је у пресуди Врховног суда Србије Рев.
4739/00 од 24. 2. 2001. године
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остварује савесно (bona fides) и оно у најширем смислу забрањује противуречно понашање и захтева моралност у правним односима, искрено и лојално понашање и обзир према интересима друге стране. Неморално је код држаоца, пасивним понашањем и незаинтересованошћу,
створити привид одрицања од употребе ствари и после више година
(општи застарни рок је веома дуг - 10 година) захтевати накнаду за
коришћење и остварити добит на коју нико од сувласника не рачуна
док су међусобни односи добри.
б) Понашање сувласника - држаоца је противправно.
У тој ситуацији сувласник има право на накнаду било по правилима о стицању без основа било по правилима о накнади штете.
Ове две тужбе се искључују а оштећени има право избора. Начин
утврђивања накнаде представља фактичко питање и зависи од разних
животних ситуација (некада то може бити новчани издатак због чињенице да је онемогућено сукоришћење ствари, а некада и висина закупнине - изгубљена добит по месним приликама). Чини се да је утврђивање изгубљене добити по формули закупнина за цео стан подељена
са сувласничким уделом у већини случајева неприхватљива и да висину
закупнине треба рачунати као код закључења уговора о закупу на део
стана оптерећен судржаоцем, зато што је за закључење уговора о закупу (због значаја уговора у данашњим условима) потребна сагласност
свих сувласника - члан 15. ЗОСПО (у нашем проблему сагласности држаоца најчешће нема).

ЗАСТАРЕЛОСТ И НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
2. ОД КОГ ТРЕНУТКА ТЕЧЕ РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ
КОД ПОЈЕДИНИХ ВИДОВА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
Рок застарелости почиње тећи првог дана после дана кад је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе (сутрадан) ако законом за поједине случајеве није шта друго прописано (члан 361. ЗОО-а).
То је опште правило. Код накнаде штете обавеза накнаде сматра се
доспелом од тренутка настанка (члан 186. ЗОО). Потраживање накнаде деликтне штете у смислу члана 376. ЗОО-а застарева за три го-

дине од дана када је оштећеник дознао за штету и за лице које је штету учинило (субјективни рок), а у сваком случају потраживање застарева за пет година од дана кад је штета настала (објективни рок). Из
цитиране одредбе произилази да је за почетак рока застаревања деликтне штете релевантно сазнање оштећеника за штету и за лице
(штетника) који је штету проузроковао. Трогодишњи рок застарелости био је предвиђен и у бившем Закону о застарелости потраживања
(члан 19. став 1.). Примењујући то правило судска пракса је заузела
став о потреби да се у погледу отпочињања рока застарелости испуни
још један услов поред сазнања за штету и штетника. Наиме, тражило се да се у случајевима накнаде штете проузроковане повредом тела
или оштећења здравља утврди и обим штете. Под обимом штете није се подразумевао новчани израз у погледу висине штете већ утврђење
свих чињеница и околности које су од значаја за утврђивање висине
штете. Зато се почетак рока по правилу не поклапа са моментом наношења телесне повреде (штетне радње) већ најчешће са доцнијим
временским моментом. Са том праксом се наставило и у режиму
ЗОО-а, па тако за поједине видове нематеријалне штете (члан 200.)
застарелост почиње да тече и то:
- у погледу накнаде за душевне болове од момента када су престали физички болови јаког и средњег интензитета (релевантни за
досуђивање накнаде);
- за душевне болове због умањења животне активности од момента завршетка лечења јер се тек тада поуздано може утврдити
степен телесног оштећења и манифестација животне активности,
а код погоршања здравственог стања - од дана сазнања за нову тежу
последицу;
- за страх од завршетка страха који је био интензиван и дужег
трајања, а у случају да је интензивни страх кратко трајао од завршетка
временског периода у коме је била теже нарушена психичка равнотежа
оштећеног;
- за наруженост - од момента када је завршено лечење и када је
извесно да измењена спољашност оштећеног изазива околини гађење,
сажаљење и друге негативне реакције.
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3. ДА ЛИ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ (ПОВЛАШЋЕНЕ)
АКЦИЈЕ КОЈЕ СУ ЗАКОНИ ПРИЗНАЛИ ЗАПОСЛЕНОМ
ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗАОСТАВШТИНУ 142
У дилеми која влада у теорији, а и у пракси (неки оставински судови то право признају као заоставштину) опредељујем се за одречан одговор.
Није спорно да акција као хартија од вредности омогућује свом
титулару лично чланско право учешћа у раду привредног друштва и
имовинско право учешћа у расподели добити (дивиденди), представља
предмет заоставштине и може се наслеђивати. У пракси и теорији
преовлађује став да и правна нада (правно очекивање) стварноправног
или облигационоправног карактера такође може бити предмет наслеђивања, отуђења, преноса и залагања. Тако: прибавилац непокретне ствари са овереним уговором има правни основ, па уговор (непокретност) може бити предмет заоставштине иако није извршен
упис права својине у јавним књигама; непокретност која се налази у
државини купца у случају када је продавац задржао својину (pactum reservati dominii) итд. За правну наду потребно је да је стицање извесно
по уобичајеном току ствари, да неће изостати и да зависи искључиво
од самог стицаоца и протека времена и да отуђилац није у стању да
својом вољом спречи стицање права.
Међутим, у нашем проблему чини се да стицалац и поред јасног
признања закона на бесплатне (повлашћене) акције, нема правну већ
обичну наду. Обична нада по једнодушном ставу теорије не може
представљати предмет заоставштине нити се може наслеђивати.
Положај будућих бесплатних акционара код права које није реализовано по сва три закона, а у условима промене закона и решења у погледу
приватизације (законодавне политике) личе на имаоца права прече куповине, понудиоца односно понуђеног и тестаменталног наследника.
Сва ова лица немају правну наду већ обичну наду јер: право имаоца пре142

- Закон о условима и поступку претварања друштвене својине у друге облике
својине ("Службени гласник РС", број 48/91) члан 14;
- Закон о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", број 32/97), чл. 11 - 16;
- Закон о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01...45/05), члан 9. став
1. тачка 2.

че куповине зависи од власника - да ли ће продати ствар; закључење
уговора зависи од воље понуђеног - да ли ће прихватити понуду; лице
одређено у тестаменту за наследника није сигурно у свој положај - јер
тестатар може изменити своју вољу. Право запосленог је признато
законом али приватизација, а самим тим и стицање акција зависи од
органа управљања привредним друштвом; а кад се ушло у поступак
приватизације - коначна одлука о стицању акција зависи од запосленог; у зависности од више фактора (политике) зависи и модел приватизације, а сви нови и касније донети закони не признају стечена права по ранијем закону, па се законодавна решења мењају и запослени долази у различити положај од претходног. Да је то тако казују нам и
правни ставови и схватања које је Грађанско одељење Врховног суда
Србије усвојило поводом спорних правних питања и то:
- запослена лица код субјекта приватизације која су пропустила да благовремено поднесу пријаву на његов јавни позив за упис бесплатних акција, или су одбила да прихвате обавештење (нову понуду
субјекта приватизације) за смањени број акција, не могу по окончаном
и верификованом послу приватизације ни судским путем остварити
права на бесплатне акције тог субјекта приватизације 143 ;
- запослени код субјекта приватизације који није приватизован за
време важења Закона о својинској трансформацији нема право да по том
основу оствари накнаду штете према Републици Србији и субјекту приватизације;
- акционар нема право на уделу годишње добити, ако не постоји одлука Скупштине акционарског друштва о одређивању плаћања
дивиденде акционарима 144 .

ТРОШКОВИ И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА
4. КАКО ВРШИТИ ОБРАЧУН И НАКНАДУ ТРОШКОВА
ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА КОД ОДЛУЧИВАЊА
О НЕМАТЕРИЈАЛНОЈ ШТЕТИ
143

Правни закључак Грађанског одељења Врховног суда Србије од 7. марта
2005.
144
Правна схватања Грађанског одељења Врховног суда Србије од 31. маја 2005.
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Нови Закон о парничном поступку (члан 149.) није променио правило ранијег закона из члана 154. по коме се основни критеријум за одлуку о парничним трошковима заснива на принципу каузе, односно исходу
поступка. Победник има право на трошкове, а ако странка делимично
успе у парници, суд може с обзиром на постигнути успех одредити да свака странка сноси своје трошкове или да једна странка накнади другој и
умешачу сразмеран део трошкова. Суд може одлучити и да једна странка
накнади све трошкове која су противна странка и њен умешач имали ако
противна странка није успела само у сразмерно незнатном делу свог захтева, а због тога нису настали посебни трошкови.
Из цитиране одредбе произилази да је успех или неуспех тужиоца
у парници сразмеран неуспеху или успеху туженог, при чему се као
основни критеријум узима код новчаних спорова вредност односно висина новчаног израза, а код неновчаних величина вредност права односно
тражених чинидби. Тако су у пракси изграђена правила у тумачењу цитиране одредбе које би се могле изразити на следећи начин:
а) кад су вредности које су тужиоцу досуђене једнаке или приближно једнаке оним вредностима за које је тужбени захтев одбијен, суд може одлучити да свака странка сноси своје трошкове под условом да су их
странке имале;
б) ако тужени у току поступка није имао никаквих трошкова (ни
за састав одговара на тужбу, ни за плаћање судских такса, као ни за плаћање трошкова адвокату) тужилац би једини имао право на трошкове;
в) ако постигнути успех странака у парници није једнак суд може
досудити тужиоцу трошкове сразмерно успеху у парници ако тужени није
имао никаквих трошкова;
г) али ако је тужени имао трошкове суд може износ трошкова тужиоца који му припадају умањити сразмерно успеху туженог;
д) ако је тужени у току спора оспоравао основ тужбеног захтева
због чега је и изведен доказ вештачењем за који је тужилац претходно
сносио трошкове, суд треба тужиоцу да призна трошкове вештачења у целости, без обзира на висину досуђеног износа.
Примена изложених ставова из судске праксе код нематеријалне
штете (и уопште суђења по слободној оцени) може дати веома неправичне
резултате. Циљ накнаде нематеријалне штете није реституција и изједна-

чавање штете и накнаде (као код материјалне штете када су величине познате или могу бити познате), већ сатисфакција, задовољење и ублажавање болова и патњи. Правична висина накнаде зависи од свих околности
случаја и одмерава се најчешће по слободној оцени. Та висина није позната ни суду у моменту поднете тужбе, а поготово странкама које у највећем
броју случајева и не знају за ставове судске праксе. У нормалном и очекиваном странка добија сатисфакцију и задовољење ако јој суд досуди и мање од траженог. Пракса судова код наизглед делимичног успеха је неуједначена, па у примеру наизглед једнаког успеха према висини тужбеног
захтева (50 : 50) присутна су следећа решења:
а) тужиоцу се признају сви трошкови с обзиром на вредност спора
(висину захтева) истакнутом у тужби;
б) тужиоцу се признају трошкови с обзиром на висину са којом је
успео;
в) свака странка сноси своје трошкове;
г) врши се пребијање и досуђује разлика.
Правичност код ове врсте спорова захтева да не треба успех странака везивати само за новчани израз вредности спора и вршити просто
упоређење између висине усвојеног и одбијеног тужбеног захтева. Гипкост и еластичност правила из члана 149. садашњег ЗПП-а допушта да се
успех у спору вреднује не само квантитативно већ и квалитативно. Сагледавајући све околности а имајући у виду и допунски принцип кривице у
одређивању трошкова који је нови ЗПП задржао, чини се да би требало
тужиоцу признати трошкове у целини када је у судском поступку утврђен
(од стране суда признат) основ његовог потраживања (тужени је оспоравао и основ и висину), на начин изложен под б), јер се тако постиже сразмерност коју закон тражи. То значи да тужиоцу не могу бити признати
трошкови адвокатске тарифе према вредности постављеног захтева у тужби, већ према вредности спора са којом је успео у парници (исто се односи и на плаћање судске таксе за тужбу и одлуку).
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Снежана Андрејевић,
судија Врховног суда Србије

ЗАДРЖАВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ ДОМАЋЕГ СУДА
(Perpetuatio iurisdictionis)
Последице престанка постојања СФРЈ огледају се и у накаданом уношењу страног елемента у интерне спорове који су отпочели
пред домаћим судовима, у време постојања СФРЈ, када је за решавање био надлежан домаћи суд и меродавно домаће право. Ради се о тзв.
кризи парничне надлежности југословенских судова.
Новонастали страни елементи су: промена држављанства субјеката који у спору учествују или промена пребивалишта или седишта
правних лица, која су сада ван домаће територије.
Настанак страног елемента треба везивати за одлуке ОУН, јер
се њима образује међународно правни субјективитет државе 145 . Међу-
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Закон о ратификацији Бечке конвенције о сукцесији држава у односу на уговоре (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори број 1/80)
Изрази употребљени у овој конвенцији (члан 2) имају следеће значење:
- "уговор" означава међународни споразум закључен писменим путем између
држава, који је регулисан међународним правом, било да је садржан у једном једином инструменту или у два или више повезаних инструмената и
без обзира на његов посебан назив,
- израз "сукцесија држава" означава замену једне државе другом у погледу одговорности за међународне односе једне територије,
- израз "држава претходница" означава државу коју је заменила друга држава приликом сукцесије држава,
- израз "држава сукцесор" означава државу која је заменила другу државу
приликом сукцесије држава,
- израз "дан сукцесије држава" означава датум када је држава сукцесор заменила државу претходницу у погледу одговорности за међународне односе територије на коју се односи сукцесија држава...
Члан 6 ове Конвенције прописује да се она примењује искључиво на дејство
сукцесије држава које се остварује у складу са међународним правом, а по-

тим, Устав Савезне Републике Југославије проглашен је 27.4.1992. године, Република Словенија, Република Хрватска и Република Босна
и Херцеговина примљене су у Организацију уједињених нација
22.5.1992. године, а Република Македонија под именом Бивша југословенска република Македонија 9. 4. 1993. године. Чини се да оцену
о квалификацији спора и измени околности које одређују када је овакав интерни спор постао међународни треба везивати за дан проглашења Устава Савезне Републике Југославије, а не за доношење
Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора 4. 2. 2003. године.
Стварна и месна надлежност се, у смислу члана 15 Закона о парничном поступку (Службени гласник РС 125/04) оцењује према околностима у време подношења тужбе.
Према члану 81 Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља (Службени лист СФРЈ 43/82, 72/82, Службени лист
СРЈ 46/96) за оцену надлежности домаћег суда су од значаја чињенице
које постоје у време када је парница почела да тече (perpetuatio fori).
Проблем задржавања надлежности југословенског суда (perpetuatio iurisdictionis), у спору који је започео као интерни, у случају измене чињеница на којима је надлежност домаћег суда заснована, решавамо применом одредаба члана 81 Закона о решавању сукоба закона
са прописима других земаља, а не према члану 15 Закона о парничном поступку.
Ово су и решења досадашње судске праксе, а предлажу их и правни теоретичари, па се може сматрати да се ради о доминантном ставу по
коме:
Домаћи суд задржава надлежност и поред измена околности на којима је она била заснована, изузев ако је тужени у току спора стекао имунитет или ако је страна држава прописала искључиву надлежност за решавање појединих спорова, јер би то била сметња за будуће међународно признање одлуке домаћег суда.
Да би се задржала надлежност домаћег суда у спору који је у току
парнице стекао својство међународног спора, потребно је да и даље постоји нека од тачака везивања за домаћу јурисдикцију (као што је на присебно са принципима међународног права садржаним у Повељи Уједињених
нација.
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мер место настанка штете, место наступања штетне последице, пребивалиште, односно седиште туженог).
Овај проблем се може разрешити и применом правила о прећутној
пророгацији, због упуштања туженог у расправљање, односно настављања расправљања и после измене околности које су интерни спор
промениле у међународни.
Споразум о питањима сукцесије 146 закључен 29.6.2001. године, у
Бечу, између Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Македоније, Републике Словеније и Сваезне Републике Југославије, као
пет суверених равноправних Држава сукцесора бивше СФРЈ, не искључује надлежност судова Држава сукцесора за решавање спорних питања
која нису регулисана тим Споразумом. Напротив, одредбом члана 8
овог Споразума предвиђено је да ће свака Држава сукцесор на бази реципроцитета, а у складу са својим унутрашњим законодавством,
предузимати неопходне мере да обезбеди спровођење одредби овог Споразума како би биле прихваћене и делотворне у њеним судовима, већима и телима, као и да друге Државе сукцесори и њихови држављани
имају приступа тим судовима, већима и телима ради обезбеђења примене овог Споразума.
Ни обавеза разматрања свих захтева против СФРЈ који нису на
други начин регулисани овим Споразумом (члан 2, Прилог Ф), на Сталном мешовитом комитету установљеном на основу члана 4 овог Споразума и Држава сукцесора да једна дугу обавештавају о свим таквим
захтевима против СФРЈ, не искључује јурисдикцију домаћег суда за решавање оваквих спорова, у складу са домаћим законодавством, нити
утиче на задржавање надлежности домаћег суда у раније започетом
спору, јер се ради о интерном уређењу односа између универзалних сукцесора бивше заједничке државе, па се раније поднете тужбе трећих
лица у спору против државе предходнице не могу одбацити због апсолутне ненадлежности домаћег суда, позивом на члан 16 став 3 Закона о парничном поступку Републике Србије.
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Закон о потврђивању споразума о питањима сукцесије (Службени лист СРЈ –
Међународни уговори број 6/2002)

Мирјана Николић-Мартић,
судија Вишег трговинског суда

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО
1. Питање:
Да ли се предајом акцептног налога на наплату надлежној служби
платног промета прекида ток застарелости потраживања ради чијег
обезбеђења je акцептни налог издат?
Одговор:
Предајом акцептног налога на наплату надлежној служби
платног промета издатог ради обезбеђења потраживања, прекида се
ток застарелости у смислу чл. 388. Закона о облигационим односима
који предвиђа да се застаревање прекида подизањем тужбе и сваком
другом повериочевом радњом предузетом против дужника пред судом
или другим надлежним органом, у циљу утврђивања, обезбеђења или
остварења потраживања. Предајом оваквог акцептног налога поверилац je предузео против дужника радњу у циљу остварења потраживања.

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
1. Питање:
Како поступити у ситуацији када je у спору мале вредности тужени поднео одговор на тужбу са компензационом противтужбом, a није
дошао на прво рочиште за главну расправу заказано no тужби?
Одговор:
У оваквој ситуацији треба донети решење којим се сматра да je
противтужба повучена на основу чл. 475. став 1. Закона о парничном по647

ступку, јер je противтужба тужба туженог поднета против тужиоца
у истој парници.

2. Питање:
Да ли се одредба чл. 66. став 1. тачка 7. Закона о парничном поступку, којом je прописано да судија не може вршити судијску дужност
(искључење) ако je у стечајном поступку, поводом кога je дошло до спора
учествовао као стечајни судија или члан стечајног већа односи само на
судије које су учествовале као чланови већа, стечајни судија или председник већа на рочишту за испитивање потраживања на коме je донета одлука већа којом je оспорено потраживање стечајног повериоца, који се
касније појављује као тужилац у парничном поступку, те се може сматрати да се ради о одлуци поводом које je дошло до спора или се одредба
тумачи тако да у парничном поступку не може поступати судија који je
учествовао у било којој фази стечајног поступка, na макар само био присутан једанпут на неком од одржаних рочишта. Тумачење ове законске
одредбе да се односи и на судију који je учествовао у било којој фази стечајног поступка, na макар само једанпут на неком од одржаних рочишта, даје могућност странкама да председнику суда стављају захтеве
за искључење, што ствара велике практичне проблеме у мањим судовима
где скоро све судије учествују у стечајним поступцима или као чланови
већа, или председници већа, или стечајне судије, na стога не могу поступати у парничним предметима који се воде поводом оспорених потраживања, што ћe довести до честих захтева за делегацију других судова за
поступање у оваквим предметима, a што ће даље имати за последицу незадовољство, углавном тужилаца, обзиром да се ради о повериоцима из
стечајних поступака и то углавном бившим запосленима, којима ће путовање на суђење у друге градове бити додатни трошак.
Првостепени суд, који je поставио ово питање, предлаже да наведену законску одредбу треба уже тумачити.
Одговор:
Одредба чл. 66. став 7. Закона о парничном поступку гласи да судија не може вршити судијску дужност (искључење) ако je у стечајном поступку поводом кога je дошло до спора учествовао као стечајни

судија или члан стечајног већа. Обзиром на разлоге које je првостепени
суд изнео, сматрамо да ову одредбу треба тумачити тако да се она
односи само на стечајног судију и на члана стечајног већа које je донело одлуку да се поверилац, касније тужилац, упућује да покрене парнични поступак ради утврђења оспореног потраживања.

СТЕЧАЈ
1. Питање:
Ko доноси одлуку о расподели средстава разлучним повериоцима
након уновчења имовине оптерећене залогом?
Одговор:
Пошто je одредбама чл. 66. став 2. Закона о стечајном поступку
предвиђено да се покретањем стечајног поступка разлучно право
остварује искључиво у стечајном поступку, a одредбама чл. 117. истог
Закона да стечајно веће доноси решење о главној деоби, одлуку о расподели средстава разлучним повериоцима након уновчења имовине оптерећене залогом доноси стечајно веће. Према раније важећем Закону о
принудном поравнању стечају и ликвидацији, разлучни поверилац je
могао да настави започети поступак реализације залоге. Међутим, пo
сада важећем Закону о стечајном поступку то више није могуће, јер je
одредбама чл. 66. став 2. изричито предвиђено да се разлучно право
остварује искључиво у стечајном поступку, дакле из деобне масе, за
разлику од излучних поверилаца који могу своја потраживања остварити у свим судским поступцима.
2. Питање:
Да ли je на закључак о оспореним потраживањима дозвољен приговор?
Одговор:
Против закључка о оспореном потраживању дозвољен je приговор у
смислу одредаба чл. 94. став 6. Закона о стечајном поступку. Приговор може поднети стечајни управник и стечајни поверилац, с тим што стечајни поверилац може оспоравати закључак само у делу који се тиче његовог
потраживања.
649

3. Питање:
Ko доноси одлуку о банкротству обзиром на чл. 23. став 5. и чл.
109. став 1 тачка 2. Закона о стечајном поступку? Да ли je одлука о банкротству исто што и одлука уновчењу имовине?
Одговор:
Повериоци за чија потраживања се учини вероватним да износе
више од 70% укупних потраживања у смислу чл. 23. став 5. Закона о
стечајном поступку доносе одлуку о банкротству стечајног дужника
на првом поверилачком рочишту. Стечајно веће доноси решење о започињању поступка продаје имовине стечајног дужника у смислу чл. 109.
истог Закона, уколико су повериоци донели одлуку о банкротству. После тога, стечајни судија доноси закључак о уновчењу стечајне масе.
Према томе, одлука о банкротству није исто што и одлука о уновчењу
имовине. Чињеница да испред чл. 109. Закона о стечајном поступку
стоји наслов "Одлука о банкротству и уновчењу имовине" значи да одредбе тог члана регулишу питање уновчења имовине у поступку банкротства за разлику од реорганизације где je такође могућа продаја
имовине дужника као једна мера за реализацију плана реорганизације у
смислу чл. 128. став 1 тачка 2. Закона о стечајном поступку.
4. Питање:
Који Закон применити на стечајне поступке који се воде no Закону
о стечајном поступку, отворени су no Закону о принудном поравнању
стечају и ликвидацији, и измирени су у целости повериоци из чл. 140 став
2. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, у погледу даље
деобе?
Одговор:
У конкретном случају примениће се одредбе Закона о стечајном
поступку тако што ће се прво исплатити повериоци првог испалтног
реда, a потом, обзиром да су повериоцу другог исплатног реда намирени, наставиће се намирење даљих исплатних редова.
5. Питање:

Сагласно одредби чл. 45. став 4. тачка 1. стечајно веће je дужно да
покрене стечајни поступак без вођења претходног стечајног поступка,
ако стечајни дужник поднесе предлог за покретање стечајног поступка
са потребним исправама и прилозима. Садржина решења о покретању
стечајног поступка одређена je чл. 56. Закона о стечајном поступку. Како решити проблем уплате аванса на име трошкова стечајног поступка
прописан чл. 44. став 1 и 2?
Одговор:
Суд ће у оквиру рока од 10 дана донети у смислу чл. 44. став 1.
Закона о стечајном поступку налог за уплату аванса у одређеном року.
Ако аванс не буде уплаћен, предлог ће одбацити. Ако се аванс уплати,
суд ће или донети решење да покреће стечајни поступак или заказати
рочиште за испитивање разлога за отварање стечајног поступка.
6. Питање:
Aко се у току трајања стечајног поступка радник ангажован у
стечају повреди на раду, a није био осигуран, како третирати предлог
таквог лица - захтев за накнаду штете због повреде на раду у једнократном износу?
Одговор:
Овакав захтев суд ће третирати као потраживање првог исплатног реда, дакле код трошкова стечајног поступка.
7. Питање:
Одредбом чл. 5. Закона о стечајном поступку прописано je да се у
стечајном поступку сходно примењују одредбе Закона о парничном поступку. Одредбама чл. 289. Закона о парничном поступку предвиђено je
да ако на припремно рочиште не дође тужилац, a уредно je позван,
сматраће се да je тужба повучена, a одредбом чл. 296. став 2. Закона о
парничном поступку да ако на рочиште за главну расправу неоправдано
изостану и тужилац и тужени, тужба се сматра повученом. Ако предлагач за покретање стечајног поступка не дође на прво рочиште ради
расправљања о постојању стечајног разлога или ако предлагач и стечајни дужник неоправдано изостану са рочишта ради расправљања о по651

стојању стечајног разлога, може ли се сматрати да je предлог за покретање стечајног поступка повучен?
Одговор:
Одредбама главе IV Закона о стечајном поступку регулисано je питање покретања стечајног поступка и претходни стечајни поступак од
чл. 40. до чл. 53. Чланом 43. предвиђено je да се предлог за отварање стечајног поступка може повући до истицања огласа о покретању стечајног поступка на огласној табли суда, односно пре доношења решења о одбацивању или одбијању предлога. Главом V истог Закона регулисано je питање покретања стечајног поступку. Чланом 54. предвиђено je да ће се уколико je
покренут претходни стечајни поступак одредити рочиште за расправљање о основаности предлога за отварање поступка стечаја над дужником
на које ће се позвати предлагач, стечајни дужник и стечајни управник ако
je био именован у претходном стечајном поступку. Ha том рочишту стечајно веће у смислу чл. 55. доноси одлуку о покретању, односно одлуку о одбијању предлога за покретање стечајног поступка. Основно начело Закона
о парничном поступку јесте начело диспозиције, које се испољава у покретању поступка, одржавања поступка у току, располагања предметом
парнице и располагања процесним материјалом, с тим што je оно ограничено применом начела официјелности ради заштите права и интереса одређених лица. Мислимо да се ово начело може применити и у стечајном
поступку, али само у фази од подношења предлога за покретање стечајног
поступка до доношења одлуке о отварању стечајног поступка, јер даном
отварања стечајног поступка над дужником настају последице и према
осталим учесницима у поступку. Према томе, одговор на постављено питање би био да се може сматрати да je предлог за покретање стечајног
поступка повучен уколико предлагач за покретање стечајног поступка не
дође на прво рочиште ради расправљања о постојању стечајног разлога,
или ако предлагач и стечајни дужник неоправдано изостану са тог рочишта.
8. Питање:
У ситуацији када je стечајни поступак започет и вођен no ЗППСЛ, a
наставља се no новом Закону о стечајном поступку - како треба третирати
утврђена потраживања стечајних поверилаца којима je правоснажним решењима стечајног већа утврђено и право на законску затезну камату до испла-

те? Да ли треба обрачунавати камату сходно правоснажним решењима и
тако вршити исплату no исплатним редовима, или треба применити одредбу
чл. 69. став 3 и 4. Закона о стечајном поступку?
Овај суд je у радном материјалу за саветовање судија Трговинских
судова Републике Србије одржаном у Доњем Милановцу од 20.23.06.2005. године дао одговор на питање да ли no отварању поступка
стечаја затезне камате настављају да теку или престају да теку.
Одговор на ово питање гласи:
Чланом 69. Закона о стечајном поступку регулисано je питање камате . Ставом 1. наведеног члана предвиђено je да за необезбеђена потраживања у стечајном поступку обрачунавању уговорених камата престаје даном подношења предлога за покретање стечајног поступка, a ставом 2 да
се на обезбеђена потраживања обрачунава камата ако je уговорена само до
висине вредности имовине која служби за обезбеђење потраживања. Прва
два става цитираног члана очигледно регулишу питање уговорене камате,
разликујући да ли се ради о необезбеђеном или обезбеђеном потраживању у
поступку стечаја. Ставом 3 je предвиђено да ако после измирења свих
осталих потраживања постоје расположива средства за исплату, стечајни судија може одобрити обрачунавање и плаћање камате и после подношења предлога за покретање стечајног поступка. Наведена камата се обрачунава no прописаним затезним каматним стопама. Одредбе става 3 и
4 чл. 69. указују да je правило да затезна камата не тече на потраживања
према стечајном дужнику, али да у колико после измирења свих осталих
потраживања постоје расположива средства за исплату, стечајни управник може одобрити обрачунавање плаћање камате и после подношења
предлога за покретање стечајног поступка. Стога правило je да са отварањем стечаја престаје да тече камата, осим ако у складу са ставом 3 чл. 69.
стечајни судија не одобри обрачунавање и плаћање исте. У том случају, односно у случају да стечајни судија одобри обрачунавање и плаћање камате,
она ће се обрачунати no прописаним затезним каматним стопама.
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