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Поштоване колегинице и колеге,  
драги и уважени гости, 
 

 Поново имам задовољство и част да поздравим учеснике традици-
оналног Саветовања судија Србије чији је организатор Врховни суд Срби-
је коме је ове године 161. рођендан. 

 Прошлогодишње саветовање обележено је јубилејом Врховног су-
да Србије и дискусијом о тада донетом предлогу Устава. Овогодишње, с 
обзиром да је већ прошло 11 месеци од усвајања Устава и уставног зако-
на, обележено је скоро једногодишњом неизвесношћу судства у вези на-
чина његовог конституисања у вези одредаба уставног закона. 

 Још увек немамо законом решену дилему, а коју није разрешио 
уставни закон, да ли ће нас чекати општи реизбор, или само избор за нове 
врсте судова. 

 Као што сам рекла прошле године, поновићу и сада. Судство се не 
боји реизбора, судство мучи дуга неизвесност, која уноси непотребан не-
мир. Неизвесност омогућава стварање гласина о начину избора или реи-
збора судија. Судство мучи прављење имагинарних листа подобних и не-
подобних кадрова. Радни квалитет судија смеју да оцењују само правни 
ауторитети, правни лаици не могу и не смеју бити оцењивачи судске про-
фесионалности и стручности.  

 Наглашавам независност судија је привилегија која првенствено 
припада друштву, а онда и судијама. 

 Уставна решења и уставним законом прописана динамика консти-
туисања Високог савета судства и рокови за конституисање Врховног ка-
сационог суда, па потом осталих судова оставила су велики број неразја-
шњених питања. 

 Прво је решило само судство тако што је с обзиром на непотпуне 
одредбе уставног закона које се односе на надлежност судова, на основу 
правног схватања Опште седнице Врховног суда Србије и закључака 
председника судова Србије од 1. јануара 2007. године утврђено да ће су-
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дови судити у истој надлежности. И поред овога био је мањи број предме-
та, у вези којих се водила вишемесечна правна битка у вези надлежности 
која Уставним законом није била одложена. 

 Основно питање које се поставља и које је свакако најважније за 
судски систем је ко и како предлаже чланове Високог савета судства, по-
себно ако се буде вршио општи реизбор. 

 Поставља се и питање да ли Високи савет судства може да изгуби 
гаранције независности с обзиром на начин његовог избора. Цитираћу ми-
шљење Венецијанске комисије усвојено на 70. пленарној седници 17. и 18. 
марта 2007. године која је навела да Високи савет судства који је у целости 
зависи од парламента не би било одговарајуће тело за спровођење поступка 
реизбора свих судија. Венецијанска комисија навела да у случају поступка 
реизбора свих судија, он се мора заснивати на јасним и транспарентним 
критеријумима и да само поступање у прошлости које је неспојиво са уло-
гом независног судије може бити основ да се судија поново не именује. Ко 
ће и како утврђивати да поступање у прошлости није спојиво са улогом не-
зависног судије? Какви ће критеријуми о томе постојати? Ко ће их и на који 
начин сачинити, имајући у виду различито поимање парламентарних стра-
нака шта је у прошлости било неспојиво са функцијом независног судије. 
Исувише много неизвесности, исувише много отворених питања на које 
још увек нема одговора који може бити дат једино у закону. Стога је нужно 
веома брзо доношење добрих законских решења. 

 У оваквом стању, рад судова не тако ретко лоше се оцењује због 
несавесности и нестручности рада појединих судова. Судство више нема 
праве критичности у односу на узроке лошег рада. Све се правда полити-
зацијом. У оваквој атмосфери све чешће се сусрећемо са недопустивим 
понашањем судија који преко медија дају образложење својих судских 
одлука, обраћају се институцијама које нису надлежне за функционисање 
рада судства. Овакво појединачно поступање смањује углед судској грани 
власти. 

 Подсетићу нас на стање судства које се продужава већ трећу годи-
ну. Након две године веома велике законодавне делатности, судије су до-
биле нове законе који регулишу грађанску, кривичну и извршну процеду-
ру. Донет је низ нових закона који су континуирано доносили судовима 
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предмете за које су били надлежни још увек непостојећи Управни и апе-
лациони судови, окружни и општински судови са новом надлежношћу. На 
овом истом месту постављено је питање да ли ће се стећи услови за реа-
лизацију почетка рада нових судова 1.1.2006. године, потом смо прошле 
године поставили исто питање у вези новопостављеног рока, 1.1.2007. го-
дине. Нажалост ни тај није испуњен. Сада немамо одређен рок, али посто-
ји питање нормалног функционисања судског система у овако дугом вре-
менском периоду, у коме не постоји адекватна мрежа судова нити су кон-
ституисане нове врсте судова.  

 У зависности од региона, седишта судова и њихових величина, не-
ки општински судови су веома оптерећени, а с друге стране други веома 
комотни у своме раду. Ово је довело до неједнаких услова рада, а свакако 
до неједнаке могућности да грађани регулишу своје проблеме пред судо-
вима. Ефикасније решавање спорова у првостепеној инстанци неће у пот-
пуности остварити свој ефекат. Сада су другостепени само окружни судо-
ви чија надлежност није подељена како би то требало да буде, на апелаци-
оне и окружне судове, што доводи до одуговлачења поступка и несра-
змерног оптерећења судија ових степена.  

 Да ли ће грађани остварити једнаку заштиту и да ли је судство у 
могућности то да обезбеди, када је у прошлој години судија Општинског 
суда у Брусу примио просечно месечно 1,15 истражних предмета, а судија 
у Трећем општинском суду у Београду 97,25 предмета. Судија у Брусу је 
и завршио у просеку годишњи исти број предмета 1,15, судија Трећег оп-
штинског суда просечно месечно је завршио 95,15 истрага, а и поред тог 
броја није савладао прилив и није могао бити у потпуности ажуран. Суди-
ја у Коцељеви примио је 0,26 радних спорова у просеку месечно, а судија 
у Параћину 95,2. Да ли ће оваква оптерећеност моћи да обезбеди квали-
тетну заштиту грађана? 

 Да ли ће и судије и грађани имати осећај дискриминације, ако је 
другостепени судија у Новом Пазару примио просечно месечно у целој 
прошлој години по 23,7 предмета, а решио 19,8 када је у исто време суди-
ја у Лесковцу примио 67,54 и завршио 51,34 предмета. Када је судија у 
Прокупљу примио просечно месечно 18, а судија у Новом Пазару 52,7 
кривичних предмета по жалби. Када је судија Окружног суда у Неготину 
оптерећен са просечним месечним приливом од 3,3 првостепених кривич-
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них предмета, а судија у Београду са 11. Очигледно је да судство не може 
бити једини фактор који доприноси квалитету и ефикасности. Оно једино 
може радити на побољшању своје ефикасности и ажурности. И извршна и 
законодавна власт морају дати свој допринос за стварање адекватне мре-
же судова која ће омогућити равноправност и грађана и судија.  

 И после шест година, законом прописани управни судови још увек 
нису почели да раде. Земља у транзицији мора обезбедити делотворан и 
ефикасан правни лек у свим областима, а понајвише у управном судству 
које врши контролу донетих државних аката. Са прописаном надлежношћу 
која фактички управно судство смешта у надлежност Врховног суда Срби-
је, осим изузетка мањег броја предмета који су у окружним судовима, не-
могуће је остварити ефикасност, а делотворност је све мања. Појава непо-
штовања судске одлуке директно утиче на делотворност правнога лека.  

 Као што смо очекивали хиљаде радних спорова се налазе у Управ-
ном одељењу чија је надлежност установљена Законом о државним слу-
жбеницима. У скоријој будућности очекују се председнички и локални из-
бори, за које правну заштиту даје Управно одељење Врховног суда. С об-
зиром на постојеће законске рокове у том периоду можемо очекивати да 
ће целокупно одељење морати да застане са радом на свим осталим пред-
метима, да би се остварили законом предвиђени рокови. У том периоду 
долази до опште мобилизације суда. И поред упознавања надлежних са 
овим проблемом, и даље се у буџету не налазе предвиђена средства за 
овакве ванредне трошкове.  

 За нове законе који су у судовима донели потпуно нове врсте спо-
рова нису обезбеђена буџетска средства, нити време довољно да се обез-
беди адекватна припрема судова за њихову примену. Нажалост, судије су 
све чешће у ситуацији да на основу својих ставова допуњавају правне 
празнине. И поред хитног обраћања Врховног суда Србије, септембра 
2006. године, надлежним институцијама још увек није допуњен Закон о 
рехабилитацији који не садржи процедуралне одредбе. 

 И после још једне године, нажалост морамо рећи, поред свих јавно 
датих обећања, Врховни суд Србије је и даље без зграде, обезбеђених по-
требних услова за његов нормалан рад, судница, довољног броја дактило-
графа, службеника у писарницама. Још увек није одлучено о предлогу Ви-
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соког савета правосуђа, поднетог још пре више од годину и по дана, да се 
овоме правосудном органу омогући да упути судију нижег степена у ви-
ши суд под условом да испуњава законске услове за рад у том суду и тако 
реши делимично настао проблем због неконституисања нових судова и 
успостављања адекватне мреже судова. 

 Плате у судству су стабилне и редовно се исплаћују. Без обзира на 
ову констатацију, сусрели смо се са потресима, штрајковима службеника. 
Висина плате је одговарајућа за судије, али не и за службенике који мора-
ју да омогуће рад судства. Очигледно је да надлежна министарства морају 
разрешити овај проблем, због кога долази до поремећаја у функциониса-
њу судства у појединим периодима.  

 Нужно је створити услове да судство може да обезбеди квалитет-
ну и правовремену заштиту права грађана и на тај начин функционисања 
правне државе. О проблемима, представници друге две гране власти ре-
довно се обавештавају. Нужност је поставити нову рационалну мрежу су-
дова. Не бих желела да више икада чујем речи оптужбе родбине судије 
који је убијен у судници, по први пут у историји српског правосуђа, а да 
судија "није имао шансу да нормално ради ту у том месту". Веома је те-
шко сачувати ауторитет и непристрасност судије који суди у граду у коме 
свакога познаје. Оваква оптужба породице убијеног судије, указује на ну-
жност хитног разрешења ових проблема.  

 Судство мора и да учествује у вршењу своје власти. Сведоци смо 
повећања броја кривичних дела везаних за пораст наркоманије, блудних 
радњи, силовања. Судство мора да јасно изрази свој захтев да се казнена 
политика ове земље мора променити и да законодавац кроз казнену поли-
тику помери границе законског минимума и максимума да би се индиви-
дуализација коју врши суд приликом изрицања кривичних санкција могла 
спровести на адекватан начин и да би свака изречена казна остварила свр-
ху њенога изрицања. Свако мора допринети у свом делокругу рада да се 
ово и оствари.  

 Неефикасност и даље представља највећи проблем судског право-
суђа. Нажалост у великом броју судова она није последица преоптереће-
ности, већ непредузимања свих потребних мера или законских могућно-
сти да би се ефикасније судило. Проблеми у правосуђу и даље се огледају 



Излагање председника ВСС у Врњачкој Бањи октобра 2007. године 

 14

веома јасно кроз притужбе грађана. Ова служба Врховног суда Србије је у 
потпуности ажурна, одговара се грађанима у року од 15 дана. Смањен је 
број притужби, у односу на исти временски интервал претходне године је 
за 1/4. Ово указује да долази до побољшања у раду судства са којим још 
увек не можемо бити задовољни. Посебно што се кроз рад овога Одељења 
не тако ретко утврђује да посебно незадовољство код странака настаје 
због давања нетачних извештаја нижестепених судова по притужбама. Че-
сто у погледу утврђене неефикасности, као једина мера решења овог про-
блема, и једини одговор шта је предузето у вези уочених недостатака, 
притужилац добија одговор да је заказано рочиште. Јасно је да ово не мо-
же представљати једину праву и адекватну меру коју председник суда мо-
ра предузети нарочито у погледу решавања старих предмета. 

 Постојећи Надзор Врховног суда Србије, још увек не функциони-
ше тако да остварује сва своја права која произилазе из закона. У дужем 
временском периоду одговори надзора странкама, у ситуацији, када су на-
лазили да нема места покретању поступка за разрешење су били да се ра-
ди о неоснованој притужби, што није одговарало тачном стању. Добијала 
се лажна слика да су хиљаде обраћања Надзору неоснована, што је изази-
вало револт грађана. С друге стране недовољна информисаност грађана 
који се обраћају надзору и за деловање у ситуацији за које је надлежан 
председник суда или Министар правде преко своје Службе надзора, непо-
требно затрпава рад овога већа. Грађани се и даље обраћају својом приту-
жбом на више места.  

 Потпуна транспарентност у раду суда као један од основних ре-
формских циљева и даље мора да нам представља један од приоритета. 
Јавношћу ћемо обезбедити поверење грађана, а и њихову информисаност 
у погледу могућности коришћења правних лекова. Врховни суд и даље 
све податке везане за свој рад објављује на свом сајту и информатору. 

 Преко овлашћених повереника, којих у овоме суду има четири, да-
то је укупно 93 одговора, који су сви дати у законском року. Врховни суд 
Србије је и ове године приликом проглашења ограна који најбоље функ-
ционишу у погледу извршења обавеза прописаних законом добио посебну 
похвалу. 
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 Преко портпарола објављено је 70 саопштења за јавност, одржава-
ју се свакодневни контакти са новинарима и уредницима новина, органи-
зовани су интервјуи председника судија, конференције за новинаре. Ме-
дији се редовно обавештавају и о суђењима и о активностима судија Вр-
ховног суда ван суда. Нажалост морамо констатовати да је интересовање 
медија углавном везано само за конкретне предмете и конкретна функци-
онисања судова који могу да направе бољи тираж новина. Још увек не по-
стоји медијско интересовање већине новина за упознавање јавности са 
стварним проблемима, начином рада и функционисања судства. 

 Рад правосуђа у првих шест месеци 2007. године, а који подаци су 
обрађени, указује да је у судовима опште надлежности било у раду укуп-
но 1.499,762 предмета. Прилив предмета у овом периоду је 803.311, и ма-
њи је у односу на исти период прошле године за 8.701. Због броја прене-
тих старих предмета из претходних периода ипак је више у раду 11.245 
предмета. Решено је више предмета него у истом периоду прошле године 
и њихов прилив је савладан у укупном броју. И даљи је тренд побољшања 
ажурности у кривичној материји, али и оно што је веома битно, у поступ-
цима извршења. Ажурност у грађанској материји је на нивоу прошлогоди-
шњем са нешто бољим резултатима у другостепеном грађанском поступ-
ку. У управној материји и даље не можемо да се похвалимо нити ажурно-
шћу, нити битним помацима што представља нужну последицу промене 
законодавне делатности, промене става у начину функционисања Врхов-
ног суда који је с једне стране завршио већи број предмета због неаде-
кватног функционисања државних органа у погледу доношења оспорених 
аката. Ово је проузроковало с друге стране повећање броја нових тужби 
након отклањања недостатака. Врховни суд Србије је примио у првих 
шест месеци 6.548 предмета што је скоро дупло у односу на исти времен-
ски период у прошлој години када је примљено 3.390 предмета. На крају 
овога периода остало је нерешених 10.937 предмета. Ове бројке указују на 
актуелност извештаја господина Прибеа са састанка унапређења сталног 
дијалога Србије и Европске уније од 26. јула 2006. године који је још тада 
изразио озбиљну забринутост због неуспостављања административних су-
дова који ни данас не постоје. Грађани не могу да остваре ефикасну прав-
ну заштиту нити право на правично суђење, јер овај важан приоритет зе-
мље још увек није регулисан. Резултати рада Кривичног и Грађанског 
одељења с обзиром на број судија и прилив предмета може се оценити као 
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задовољавајући, као и рад целокупног судства. Међутим, имајући у виду 
неравномерност у оптерећењу судова и судија, овакав закључак није при-
хватљив за све судове и све судије него је потребно вршити сталну анали-
зу и унапређење рада. 

 Рад привредног судства Србије може да се оцени на потпуно исти 
начин, веома је различита оптерећеност судова у Србији. Највећи, бео-
градски Трговински суд и Виши трговински суд чекају изборе предложе-
них судија више од једне године. Тешко је остварити ефикасност са мање 
од 10 судија у свакоме од ова два суда, у овако дугом временском перио-
ду. Морамо посебно указати да је у овим специјализованим судовима пот-
пуна транспарентност рада донела одређене резултате. С друге стране мо-
ра се констатовати да у појединим регионима постоје веома велики про-
блеми у функционисању привредног судства, тако да је потребно да се 
одржава континуирани надзор непосредно вишег суда да бисмо остварили 
квалитетнији рад судова.  

 Високи савет правосуђа у ужем саставу за судије редовно је одр-
жавао седнице, предлагао Народној скупштини изборе судија и председ-
ника. Нажалост скупштина није одлучивала о предлозима Савета од маја 
месеца 2006. године, тачније годину и по дана. Веома је тешко организо-
вати рад судова, нарочито оних са мање од пет судија у којима нема до-
вољног броја судија. Јула месеца Скупштина је разрешила један број но-
силаца правосудних функција због испуњења услова за истицање радног 
века. С обзиром на чињеницу да у овако дугом временском периоду није 
изабран ни један судија, нити председник суда, поставља се питање да ли 
стварно постоји координација у раду судске и законодавне гране власти. 

 Нажалост, морам да укажем да сам у протеклој години користећи 
овлашћења за факултативни разлог за удаљење са посла, донела седам 
оваквих одлука: или због вођења кривичног поступка, или због покрену-
тих поступака за разрешење судија у вези којих Скупштина још увек није 
донела одлуке.  

 Велико персонално веће је имало у раду за протеклих годину дана 
96 предмета, од којих је 23 које се односе на захтеве за разрешење судија, 
као и шест поступака за разрешење председника судова. Поступак је 
окончан против 15 судија и четири председника суда и у односу на две су-
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дије и три председника суда утврђено је да постоје разлози за разрешење. 
Ове одлуке сам проследила Народној скупштини о којима она још увек 
није одлучивала. У односу на петоро судија у поступку разрешења изре-
чена је мера упозорења. Упућивање захтева за разрешење више судија 
због застарелости предмета, од стране Министра правде као овлашћеног 
подносиоца захтева, поново је покренуто питање разлога застаре предме-
та у кривичним поступцима. Само постојање овог института у законима 
свих земаља указује на чињеницу да постоје и објективни разлози који до-
воде до застаре. Међутим, морамо констатовати да приликом прегледа 
списа у којима је дошло до застаре, она представља и последицу неаде-
кватног функционисања судија. Наиме, судије често дозвољавају да 
странке управљају поступком, да не предузимају све потребне мере про-
писане законом. Оно што је веома битно, да програми за решавање старих 
предмета који представљају приоритет свакога суда, не представљају са-
ми себи циљ, већ да је потребно предузети адекватне мере за спровођење 
овога програма и редовне контроле од стране председника судова, који 
морају вршити и посебан надзор над свим предметима који према закону 
улазе у категорију старих предмета. 

 У протеклој години редовно су одржавани састанци председника 
окружних судова, једном тромесечно. Настављена је и установљена пракса 
састанака председника окружног и подручних судова у седишту окружног 
суда ради разматрања од стране управе Врховног суда Србије конкретних 
проблема тог округа. На тај начин извршени су обиласци пет округа. 

 И даље се врши редовни обилазак од кривичних, грађанских и 
управних већа Врховног суда, свако за своју материју, округа за које су по 
годишњем распореду одређени. И даље се прати примена нових одредаба 
Закона о парничном поступку у судовима Србије. 

 У протеклој години су се редовно одржавали састанци и са пред-
седницима Адвокатских комора у Србији.  

 Настављена је сарадња са Правним факултетом у Београду и Ни-
шу са којима је закључен Протокол о сарадњи. 

 Користећи своје право и обавезу на континуирано усавршавање 
судија, Врховни суд и судови Србије ово своје право углавном остварују 
преко Правосудног центра, али посебно организованих скупова, округлих 
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столова уз интензивну сарадњу са међународним организацијама UNDP, 
USAID, KASOM, GTZ, Фонд за отворено друштво, ABA CELLI, OSCE, 
посебно са Саветом Европе и другим међународним институцијама. Су-
дије Врховног суда су активно учествовале на више скупова посвећеним 
приватизацији, стечају и банкарству, реформама стечејног и извршног по-
ступка. Дали су свој допринос на скупу о медицинском вештачењу, суд-
ским вештачењима и накнадама штете, проблематици својине, уговора, 
радних односа. Судије Кривичног одељења су излагали на саветовању на 
Златибору и Палићу.  

 Ове године Врховни суд Србије у оквиру свог доприноса предсе-
давању Србије Комитету министара био је домаћин и суорганизатор Ме-
ђународне конференције о директној примени европске Конвенције о 
људским правима и судској пракси Међународног суда, размењујући ис-
куства са колегама још 13 врховних судова региона, судијама суда у Стра-
збуру, председником овога суда господином Жан Пол Костом као и ди-
ректором Генералног директората Савета Европе за људска права и прав-
на питања господином Филипом Боаја. 

 Стицање знања и остварење ефикасног правосуђа у коме се може 
остварити право на правично суђење може једино ефикасно омогућити за-
штиту свих осталих права у националном суду. У протеклој години сти-
гло је још пет судских одлука из Стразбура у којима је утврђено кршење 
различитих права што је увек било проузроковано непостојањем разумног 
рока. Морамо констатовати да овај релативно мали број одлука не сме да 
нас нити заварава у односу на друге земље да имамо добре резултате, с 
обзиром на број поднетих апликација и начин функционисања нашег суд-
ства. Али ово нас озбиљно упозорава на евидентне проблеме у функцио-
нисању судства и предузимању свих мера да у оквиру наших надлежности 
обезбедимо што бољи рад судова. С друге стране, очигледно је да се цело-
купна држава мора активирати у погледу обезбеђења одговарајућих усло-
ва за рад, у шта убрајам и функционисање других надлежних органа, 
МУП-а, Центара за социјални рад и свих оних који омогућују функциони-
сање судова у разумном року. Само заједничким напорима можемо омо-
гућити заштиту грађана у нашим судовима, јачања ауторитета судске вла-
сти и сваког од нас, судије који је врши, а исто тако и допринети јачању 
поштовања и ауторитета ове земље као демократске у којој се обезбеђује 
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владавина права, заштита људских права и заштита политичких и индиви-
дуалних слобода. 

 Желим вам свима успешан рад на овоме саветовању, што више 
размене правних схватања, као и сваке године добро дружење.  
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Република Србија 
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ 

I Су бр. 809/07 
20.12.2007. године 

Б е о г р а д 
  
 Председник Врховног суда Србије на основу члана 31. став 3. За-
кона о уређењу судова, и члана 4. став 3. Пословника о уређењу и раду 
Врховног суда Србије, по претходно прибављеном мишљењу судских 
одељења на Општој седници дана 20. децембра 2007. године, у т в р ђ у ј е 

 
РАСПОРЕД 

ПОСЛОВА СУДИЈА ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ  
ЗА 2008. годину 

 
I 

Судска управа 
 Пословима судске управе руководи председник суда. 
 За заменике председника суда одређују се судије Љубица Милути-
новић и Драгомир Милојевић. 

 
I I  

 Судска одељења и уредник  Билтена 
 За председнике судских одељења одређују се и то: 
 1. У Одељењу судске праксе: Вида Петровић-Шкеро, председник 
суда а за заменика судија Снежана Андрејевић. 
 2. У Кривичном одељењу: судија Јанко Лазаревић, а за заменика 
судија Бата Цветковић. 
 3. У Грађанском одељењу: судија Предраг Трифуновић, а за заме-
ника судија Бранислава Апостоловић.  



Распоред послова судија ВСС за 2008. годину 
 

 24

 4. У Управном одељењу: судија Олга Ђуричић, а за заменика су-
дија Душанка Марјановић. 
 Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе је судија Снежана 
Андрејевић, а заменик главног и одговорног уредника судија Стојан Јокић. 

 
III 

Кривично одељење 
 

1. 
I Веће   
1. Новица Пековић, председник већа 
2. Слободан Рашић, члан 
3. Соња Манојловић, члан 
4. Анђелка Станковић, члан 
5. Ната Месаровић, члан 
 

II  Веће 
1. Слободан Газивода, председник већа    
2. Никола Мићуновић, члан 
3. Зоран Савић, члан 
4. Миодраг Вићентијевић, члан 
 

III  Веће 
1. Јанко Лазаревић, председник већа 
2. Горан Чавлина, члан 
3. Бата Цветковић, члан 
4. Драган Аћимовић, члан 
 

IV  Веће 
1. Драгиша Ђорђевић, председник већа 
2. Невенка Важић, члан 
3. др Глигорије Спасојевић, члан 
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4. мр Сретко Јанковић, члан 
5. Верољуб Цветковић, члан 
 

V  Веће 
1. Драгомир Милојевић, председник већа 
2. Предраг Глигоријевић, члан 
3. Драган Јоцић, члан 
4. Зоран Таталовић, члан 

 
2. 

Попунa већа до састава од пет судија, у случају потребе, вршиће се 
између судија из истог одељења према посебном распореду који ће утвр-
ђивати месечно председник Кривичног одељења. 

Веће из члана 29. Закона о уређењу судова формира се од судија ко-
ји нису учествовали у доношењу одлуке против које је изјављено правно 
средство. 

а) Председника већа замењује први члан истог већа. 
б) У већима се решавају сви кривични предмети из надлежности 

Врховног суда уколико овим распоредом није одређено да се неки од тих 
предмета решавају у посебном већу. 

в) II Веће одлучује по предметима малолетника 
г) Дежурна већа за време годишњих одмора: 
    - у јулу V веће 
    - у августу I веће. 

 
3. 

Веће за одлучивање у трећем степену против одлука већа Врховног 
суда Србије  

1. Јанко Лазаревић, председник већа 
2. Новица Пековић, члан  
3. Предраг Глигоријевић, члан 
4. Драгомир Милојевић, члан 



Распоред послова судија ВСС за 2008. годину 
 

 26

5. Драгиша Ђорђевић, члан 
6. Слободан Рашић, члан 
7. Соња Манојловић, члан 
 

Председника већа замењује судија Новица Пековић, а чланове већа 
судије: Зоран Савић, Верољуб Цветковић, Невенка Важић, Сретко Јанко-
вић, Слободан Газивода и Анђелка Станковић. 

 

Веће за одлучивање о захтевима за заштиту законитости подигну-
тим против одлука Врховног суда Србије 

 

1. Новица Пековић, председник већа 
2. Слободан Газивода, члан 
3. Соња Манојловић, члан 
4. Бата Цветковић, члан 
5. Предраг Глигоријевић, члан 
6. Анђелка Станковић, члан 
7. Драган Јоцић, члан 
 

Председника већа замењује судија Слободан Газивода, а чланове 
судије: Драгомир Милојевић, Драгиша Ђорђевић, Никола Мићуновић, Ве-
рољуб Цветковић, Слободан Рашић и др Глигорије Спасојевић. 

 

Веће за одлучивање о ванредним правним лековима против правно-
снажних одлука трговинских судова у кривичном поступку 

 

1. Драгомир Милојевић, председник већа 
2. Драгиша Ђорђевић, члан 
3. Анђелка Станковић, члан 
4. Горан Чавлина, члан 
5. Соња Манојловић, члан 
 

Председника већа замењује судија мр Сретко Јанковић, а чланове 
судије: Слободан Рашић, Верољуб Цветковић, Глигорије Спасојевић и Зо-
ран Таталовић. 
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Веће за одлучивање о сукобу надлежности у кривичном поступку 
између судова опште надлежности и трговинских судова и за одлучивање 
о делегацији надлежности трговинских судова у кривичном поступку 

 

1. Драгомир Милојевић, председник већа 
2. Никола Мићуновић, члан 
3. Слободан Рашић, члан 
 

Председника већа замењује судија Предраг Глигоријевић, а чланове 
судије Зоран Савић и Верољуб Цветковић. 

 

4. 
Веће за ратне злочине 
1. Јанко Лазаревић, председник већа 
2. Новица Пековић, члан 
3. Слободан Газивода, члан 
4. Драгомир Милојевић, члан 
5. Драган Аћимовић, члан  

 

5. 
У оквиру Кривичног одељења образује се Посебно одељење за по-

ступање у предметима кривичних дела са елементом организованог 
криминала (у даљем тексту: Посебно одељење). 

 

Председник Посебног одељења је судија Драгиша Ђорђевић. 
 

I Веће у Посебном одељењу 
1. Бата Цветковић, председник већа 
2. Зоран Таталовић, члан 
3. Горан Чавлина, члан 
4. Слободан Рашић, члан 
5. Драган Јоцић, члан 
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II Веће у Посебном одељењу 
1. Драгиша Ђорђевић, председник већа 
2. Соња Манојловић, члан 
3. Зоран Савић, члан 
4. Миодраг Вићентијевић, члан 
5. Анђелка Станковић, члан 
 

У Посебном одељењу Врховног суда Србије приликом расподеле 
предмета судијама распоређеним у I и II веће расподела предмета вршиће 
се према редоследу пријема наизменично у оба већа. 

Судије Већа за ратне злочине и I и II већа Посебног одељења међу-
собно ће се попуњавати по потреби. 

 

6. 
За руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу пред-

лаже се судија  Новица Пековић, а за заменика судија Слободан Газивода. 
 

7. 
У оквиру Кривичног одељења образује се Одељење за поступање у вој-

ним предметима. Послове војног одељења обављаће четврто кривично веће. 
 

IV 
Грађанско одељење 

1. 
I  Веће 
1. Предраг Трифуновић, председник већа 
2. Весна Поповић, члан 
3. Јасминка Станојевић, члан  
4. Мирјана Грубић, члан 
5. Љиљана Јовановић-Ивковић, члан 
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II  Веће 
1. Бранислава Апостоловић, председник већа 
2. Надежда Радевић, члан 
3. Звездана Лутовац, члан 
4. Биљана Драгојевић, члан 
 

III Веће 
1. Владимир Тамаш, председник већа 
2. Љубица Милутиновић, члан 
3. Јованка Кажић, члан 
4. Софија Вагнер-Личеноски, члан 
5. Миломир Николић, члан 
 

IV  Веће 
1. Снежана Андрејевић, председник већа 
2. Соња Бркић, члан 
3. Споменка Зарић, члан 
4. Слађана Накић-Момировић, члан 
 

V  Веће   
1. Слободан Дражић, председник већа 
2. Власта Јовановић, члан 
3. Јелена Боровац, члан 
4. Мр Љубица Јеремић, члан 
 

VI  Веће    
1. Стојан Јокић, председник већа 
2. Никола Станојевић, члан 
3. Михајло Рулић, члан 
4. Слободан Спасић, члан 
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2. 
Председника већа замењује први члан истог већа. 
Редовна попуна већа до састава од пет судија вршиће се између I и 

II већа, III и IV већа и V и VI већа. VI веће попуњаваће председници I до 
V већа, по реду. 

За одлучивање о ванредним правним лековима против правноснажних 
одлука трговинских судова у парничном поступку одређује се VI  веће.  

Судије VI већа примаће поред предмета привредних спорова и пред-
мете из опште материје грађанског права осим радних спорова, спорова из 
ауторског права и спорова по тужбама за објављивање исправке и одговора 
поводом  објављене информације. Судија који не прима предмете привред-
них спорова, примаће све предмете из опште материје грађанског права и 
радне спорове, спорове из ауторског права и спорове по тужбама за објављи-
вање исправке и одговора поводом објављене информације. 

 

3. 
Веће из члана 29. Закона о уређењу судова формира се од судија ко-

ји нису учествовали у доношењу одлуке против које је изјављено правно 
средство, према посебном распореду који утврђује председник Грађанског 
одељења. 

 

4. 
За руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу 

одређује се судија Владимир Тамаш, а за заменике судија Слободан Дра-
жић (за општу материју грађанског права и радне спорове) и Стојан Јокић 
(за привредне спорове). 

 

V 
Управно одељење 

 

1. 
I Веће 
1. Мр Јадранка Ињац, председник већа 
2. Зоја Поповић, члан 
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3. Јелена Ивановић, члан 
4. Нада Кљајевић, члан, а председник већа у предметима који јој бу-

ду распоређени у рад. 
 

II Веће 
1. Олга Ђуричић, председник већа 
2. Обрад Андрић, члан 
3. Томислав Медвед, члан 
 

III Веће 
1. Даница Богдановић, председник већа 
2. Вера Пешић, члан 
3. Гордана Џакула, члан 
 

IV  Веће 
1. Љубодраг Пљакић, председник већа 
2. Драган Скоко, члан 
3. Душанка Марјановић, члан 
 

V  Веће 
1. Снежана Живковић, председник већа 
2. Мирјана Ивић, члан 
3. Невена Милојчић, члан 

 

2. 
Председника већа у случају одсутности замењује први члан истог већа. 
Редовна попуна већа када она решавају у саставу од пет судија вр-

шиће се између I и II већа, између III и IV већа и IV и V већа.  
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности 

судија, попуна тројних и петорних већа вршиће се тако што ће свако трој-
но и петорно веће бити попуњавано члановима, односно председницима 
следећих већа. 
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3. 
Веће из члана 29 Закона о уређењу судова формира се од судија ко-

ји нису учествовали у доношењу одлуке против које је изјављено правно 
средство.   

4. 
За руководиоца судске праксе у Одељењу за управне спорове одре-

ђује се судија Љубодраг Пљакић а за заменика судија Снежана Живковић. 
 

5. 
Веће за решавање сукоба надлежности између већа за управне спо-

рове окружних судова и парничних већа окружних и општинских судова. 
 

 1. Олга Ђуричић, председник већа 
 2. Предраг Трифуновић, члан 
 3. Љубодраг Пљакић, члан 
 

Председника већа замењује први члан већа, а чланове већа судије 
Душанка Марјановић и Слободан Дражић. 

 
VI 

Oдељење судске праксе 
Одељење судске праксе чине судије: 
1. Вида Петровић-Шкеро, председника суда 
2. Снежана Андрејевић, заменик председника овог одељења и глав-

ни и одговорни уредник Билтена судске  праксе 
3. Љубица Милутиновић, заменик председника суда 
4. Слободан Газивода, председник већа за малолетнике 
5. Јанко Лазаревић, председник Кривичног одељења 
6. Предраг Трифуновић, председник Грађанског одељења 
7. Олга Ђуричић, председник Управног одељења 
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8. Новица Пековић, руководилац судске праксе у Кривичном оде-
љењу 

9. Владимир Тамаш, руководилац судске праксе у Грађанском де-
љењу 

10. Љубодраг Пљакић, руководилац судске праксе у Управном оде-
љењу, 

11. Слободан Дражић, заменик руководиоца судске праксе у Гра-
ђанском  одељењу 

12. Стојан Јокић, заменик руководиоца судске праксе у Грађанском 
одељењу и заменик главног и одговорног уредника Билтена судске  праксе 

13. Снежана Живковић, заменик руководиоца судске праксе у 
Управном  одељењу 

 
VII  

Редакцију Билтена судске праксе сачињавају главни и одговорни 
уредник, заменик главног и одговорног уредника и судије руководиоци 
редакцијских група у судским одељењима. 

 

У редакцијске групе по одељењима одређују се: 
 

а) у Кривичном одељењу: 
1. Новица Пековић, руководилац групе 
2. Слободан Газивода, члан 
3. Јанко Лазаревић, члан 
4. Драгомир Милојевић, члан 
5. Драгиша Ђорђевић, члан 
6. Невенка Важић, члан 

 

б) у Грађанском одељењу: 
1. Стојан Јокић, руководилац групе 
2. Предраг Трифуновић, члан 
3. Владимир Тамаш, члан 
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4. Слободан Дражић, члан 
5. Љубица Милутиновић, члан 
6. Јасминка Станојевић, члан 

 

в) у Управном одељењу: 
1. Олга Ђуричић, руководилац групе, 
2. Љубодраг Пљакић, члан 
3. Снежана Живковић, члан, 
4. Мр Јадранка Ињац, члан, 
5. Обрад Андрић, члан 

 
VIII 

Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу 
судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у це-
лини и појединачно судија и стручних сарадника. 

Грађанско одељење ће, на основу предлога и ставова привредног 
већа анализирати судску праксу из области рада трговинских судова и Ви-
шег трговинског суда и заузимати правне ставове ради проучавања и ујед-
начавања судске праксе у области привредних спорова. 

          
ПРЕДСЕДНИК 

ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ 
Вида Петровић-Шкеро 
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РАСПОРЕД ПОСЛОВА 
СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА 
И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ 
У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ 

ЗА 2008. ГОДИНУ 
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Република Србија 
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ 

I Су бр. 809/07-1 
20.12.2007. године 

Б е о г р а д 
 
Председник Врховног суда Србије на основу члана 31. став 3. Зако-

на о уређењу судова, и члана 4. став 3. Пословника о уређењу и раду Вр-
ховног суда Србије, по претходно прибављеном мишљењу судских оде-
љења на Општој седници дана 20. децембра 2007. године, у т в р ђ у ј е 

          
РАСПОРЕД 

ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА И ОСТАЛИХ 
ЗАПОСЛЕНИХ У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ  

ЗА 2008. ГОДИНУ 
 

 
I 

Секретаријат суда 
  1. Љупка Николић, секретар суда, 
  2. Милана Павловић, судијски помоћник у Секретаријату и  секре-

тар Кривичног одељења, 
  3. Гордана Ковић, судијски помоћник у Секретаријату, 
  4. Биљана Петровић, судијски помоћник у Секретаријату, 
  5. Маријана Тафра-Мирков, судијски помоћник у Секретаријату са 

половином радног времена – секретар Великог персоналног већа, 
  6. Зденка Којдић, судијски помоћник у Секретаријату са полови-

ном радног времена (обавља послове за Надзорни одбор), 
  7. Радојка Маринковић, судијски помоћник у Секретаријату са по-

ловином радног времена (обавља послове за Надзорни одбор) 
  8. Снежана Томић, судијски помоћник за представке и притужбе, 
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  9. Соња Пуљезовић, судијски помоћник за представке и притужбе, 
10.  Љубица Павловић, саветник за међународну сарадњу, пројекте и 

планирање у правосуђу, 
11. Мајда Кршикапа, саветник за европске интеграције и хармониза-

цију прописа, 
12.  Гордана Шулејић, секретар Надзорног одбора, 
13.  Весна Дабић, портпарол суда, 
14.  Слободанка Шћекић, председник Жалбене комисије правосуђа, 
15. Оливера Стругаревић, административно-технички секретар пред-

седника суда, 
16. Сенка Ђорђевић, административни секретар Секретаријата. 

 
II 

Одељење судске праксе 
  1. Милица Јаковљевић, судијски помоћник у евиденцији судске 

праксе Кривичног одељења, 
  2. Радивоје Ђорђевић, судијски помоћник у евиденцији судске 

праксе Кривичног одељења, 
  3. Зоран Поповић, судијски помоћник у евиденцији судске праксе 

Кривичног одељења (обавља и послове секретара већа трећег степена у 
предметима организованог криминала), 

  4. Даница Илић, судијски помоћник у евиденцији судске праксе 
Грађанског одељења – за радне спорове и секретар Редакције Билтена 
судске праксе, 

  5. Драгица Јовановић, судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе Грађанског одељења, 

  6. Микица Марковић, судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе Грађанског одељења, 

  7. Миливоје Миликић, судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе Грађанског одељења, 
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  8. Зденка Којдић, судијски помоћник у евиденцији судске праксе 
Грађанског одељења за привредне спорове са половином радног времена, 

  9. Стана Милутиновић, судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе Управног одељења, 

10. Радмила Лончаревић, судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе Управног одељења, 

11. Милена Петровић, судијски помоћник у евиденцији судске прак-
се Управног одељења, 

12. Гордана Богдановић, судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе Управног одељења, 

13. Маријана Тафра-Мирков, судијски помоћник у евиденцији суд-
ске праксе Управног одељења са половином радног времена. 

 
III 

Кривично одељење 
 
Милана Павловић, секретар Кривичног одељења 
 

I  Веће 
1. Свјетлана Николић, секретар судског већа 
2. Мила Бандука, судијски помоћник у већу 
3. Јелена Петковић-Милојковић, судијски помоћник у већу  
4. Зорица Стојковић, судијски помоћник у већу 
 
II Веће 
1. Драгица Гајић, секретар судског већа  
2. Војка Омчикус, судијски помоћник у већу  
3. Јолан Мадарас, судијски помоћник у већу (обавља и послове са-

ветника у већу III степена) 
4. Снежана Меденица, судијски помоћник у већу  
5. Марија Вуковић-Станковић, судијски помоћник у већу  
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III Веће  
1. Биљана Милосављевић, секретар судског већа (обавља и послове се-

кретара већа за одлучивање о ванредним правним лековима против одлука 
трговинских судова и већа за одлучивање о сукобу надлежности у кривич-
ном поступку између судова опште надлежности и трговинских судова 

2. Небојша Павловић, судијски помоћник у већу (обавља и послове 
секретара већа трећег степена) 

3. Гордана Бурлић, судијски помоћник у већу  
4. Весна Веселиновић, судијски помоћник у већу  
 

IV Веће 
1. Мила Ристић, секретар судског већа 
2. Наташа Бањац, судијски помоћник у већу  
3. Александра Симић, судијски помоћник у већу  
4. Звездана Говедарица-Царић, судијски помоћник у већу  
5. Олгица Козлов, судијски помоћник у већу 
 

V Веће 
1. Драгана Јеврић, секретар судског већа (обавља и послове секрета-

ра већа за одлучивање о захтевима за испитивање законитости правносна-
жних пресуда Врховног суда Србије) 

2. Гордана Маравић, судијски помоћник у већу (обавља и послове 
секретара већа за одлучивање о захтевима за заштиту законитости против 
одлука Врховног суда Србије) 

3. Мирјана Пузовић, судијски помоћник у већу  
4. Драгана Лужњанин, судијски помоћник у већу  
5. Татјана Миленковић, судијски помоћник у већу 
 

Веће за ратне злочине 
1. Свјетлана Николић, секретар већа  
2. Драгица Гајић 
3. Наташа Бањац 
4. Милица Јаковљевић  
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Посебно одељење 
1. Биљана Милосављевић, секретар Одељења 
2. Драгана Јеврић  
3. Мила Ристић 
4. Милана Павловић  
5. Радивоје Ђорђевић  
6. Зоран Поповић  
 

IV 
 

Грађанско одељење 
 
Драгица Алексић, секретар Грађанског одељења 
 

I  Веће 
1. Јасминка Бурић, секретар судског већа  
2. Валентина Тодоровић, судијски помоћник у већу  
3. Зорица Терзић, судијски помоћник у већу  
4. Мирјана Поповић, судијски помоћник у већу  
5. Александар Ћетковић, судијски помоћник у већу 
 

II Веће 
1. Гордана Ивановић, секретар судског већа  
2. Спасенија Бељин, судијски помоћник у већу  
3. Биљана Лукић, судијски помоћник у већу  
4. Мира Ђорђевић, судијски помоћник у већу  
 
III Веће 
1. Милица Кадовић, секретар судског већа 
2. Драгица Алексић, судијски помоћник у већу  
3. Драгица Вранић, судијски помоћник у већу  
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4. Верица Филиповић, судијски помоћник у већу  
5. Меланија Сантовац, судијски помоћник у већу 
 

IV Веће 
1. Оливера Новаковић, секретар судског већа 
2. Мила Маричић, судијски помоћник у већу  
3. Надица Манић, судијски помоћник у већу  
4. Радмила Шашић, судијски помоћник у већу  
5. Гордана Слијепчевић-Берберовић, судијски помоћник у већу  
 

V Веће 
1. Ружица Каурин-Стевовић, секретар судског већа 
2. Мирјана Дражић, судијски помоћник у већу  
3. Братислав Чукић, судијски помоћник у већу  
4. Емилија Тасић-Црвелин, судијски помоћник у већу  
 

VI Веће 
1. Љиљана Тодоровић, секретар судског већа 
2. Драгица Лакић, судијски помоћник у већу  
3. Саша Чепић, судијски помоћник у већу  
4. Марија Мариновић, судијски помоћник у већу  

 
V 

 

Управно одељење 
Ружа Урошевић, секретар Управног одељења 
 

I  Веће 
1. Горан Јосифов, секретар судског већа 
2. Љиљана Петровић, судијски помоћник у већу  
3. Вера Маринковић, судијски помоћник у већу  
4. Вукица Латиновић, судијски помоћник у већу 
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II Веће 
1. Надежда Николић, секретар судског већа 
2. Ленка Нисторан, судијски помоћник у већу  
3. Биљана Шундерић, судијски помоћник у већу  
4. Милан Комленовић, судијски помоћник у већу 
 

III Веће 
1. Весна Даниловић, секретар судског већа 
2. Љиљана Јевтић, судијски помоћник у већу 
3. Радојка Маринковић, судијски помоћник у већу са половином 

радног времена 
 

IV Веће 
1. Ружа Урошевић, секретар судског већа  
2. Миланка Алкалај, судијски помоћник у већу  
3. Јелена Тишма-Јовановић, судијски помоћник у већу  
 

V Веће 
1. Рајка Милијаш, секретар судског већа  
2. Весна Карановић, судијски помоћник у већу  
3. Весна Мраковић, судијски помоћник у већу  
 

Претходни  поступак  
1. Бојана Баић, судијски помоћник за претходни поступак 
2. Зорана Брајовић, судијски помоћник за претходни поступак 
3. Милка Милутиновић, судијски помоћник за претходни поступак 
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VI 
 

 Служба за опште и рачуноводствене послове 
 

Група за материјално - финансијске  
и рачуноводствене послове 

 

1. Ненад Анђелић, шеф Службе – руководилац Групе 
2. Радославка Лукић, финансијски аналитичар 

 
Група за инфромационе технологије 

1. Слободан Шолајић, руководилац Групе – систем администратор 
2. Драган Давидовић, администратор базе података судске праксе 
3. Жељко Враголић, техничар за информатичко техничку подршку 

 
Група за опште и кадровске послове 

1. Биљана Мариновић, руководилац Групе 
2. Јелена Стојановић, библиотекар 
3. Гордана Дабановић, технички секретар суда 
4. Зоран Николић, статистичар 
5. Горан Вуковић, возач 
6. Горан Димитријевић, возач 
7. Атила Тот, возач  

 
Судска  писарница  
  1. Мирјана Војводић, управитељ судске писарнице (обавља и по-

слове у Посебном одељењу) 
  2. Лидија Јовановић, шеф одсека кривичне писарнице (обавља и 

послове у Већу за ратне злочине) 
  3. Новка Ушћумлић, шеф одсека грађанско-привредне писарнице 
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  4. Саво Босанац, шеф одсека управне писарнице 
  5. Милорад Танасковић, руководилац групе за пријем и експедици-

ју поште 
  6. Данијела Пешић – руководилац Групе за предмете представки и 

притужби и Надзорног одбора 
  7. Тамара Вукелић, уписничар кривичних предмета 
  8. Радмила Мијатовић, уписничар грађанско привредних предмета 
  9. Драгана Ступић, уписничар управних предмета 
10. Сандра Младеновић, уписничар за предмете Надзорног одбора 
11. Милосија Ивановић, уписничар за представке и притужбе 
12. Соња Лалић, обрађивач кривичих предмета (обавља и послове 

уписничара у Посебном одељењу) 
13. Милијана Васић, обрађивач кривичних предмета 
14. Славко Чоловић, обрађивач грађанско привредних предмета 
15. Милош Мандић, обрађивач управних предмета 
16. Сандра Влаховић, обрађивач управних предмета 
17. Весна Радловић, обрађивач управних предмета 
18. Мирјана Судар, обрађивач управних предмета 
19. Снежана Швабић, обрађивач управних предмета 
20. Владимир Јањић, обрађивач управних предмета 
21. Јован Ћирић, обрађивач управних предмета 
22. Дејан Ђурић, обрађивач управних предмета 
23. Милена Враголић, поступање по разним поднесцима странака у 

кривичном, грађанском и управном поступку 
24. Милорад Маглов, радно место за пријем поште 
25. Владан Шћекић, радно место за пријем поште 
26. Зоран Никчевић, експедитор поште 
27. Александар Војновић, експедитор поште 
28. Александар Чанак, архивар 
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29. Радован Мишковић, достављач 
30. Душан Миленковић, курир 
31. Слободан Петковић, курир 

 
Служба  за  умножавање  и  сравњивање  текстова  
  1. Маријана Вујић, шеф Службе 
  2. Љиљана Иконић, записничар (обавља и послове у Већу за ратне 

злочине и Посебном одељењу) 
  3. Андријана Недовић, записничар (обавља и послове у Већу за 

ратне злочине и Посебном одељењу) 
  4. Тања Тодоровић, записничар (обавља и послове у Већу за ратне 

злочине и Посебном одељењу) 
  5. Снежана Радосављевић, записничар (обавља и послове у Већу за 

ратне злочине и Посебном одељењу) 
  6. Славица Ђорђевић, дактилограф (обавља и послове у Већу за 

ратне злочине и Посебном одељењу) 
  7. Драгојла Цвијовић, дактилограф (обавља и послове у Посебном 

одељењу) 
  8. Јелена Дацевић, записничар 
  9. Милица Ђурђевац, записничар 
10. Ивана Јовановић, записничар 
11. Терезија Ковач, записничар 
12. Јадранка Кончар, записничар 
13. Сузана Марковић, записничар 
14. Маријана Нинковић, записничар 
15. Борјанка Пјанић, записничар 
16. Станка Трајковић, записничар 
17. Биљана Бједов, записничар 
18. Снежана Зипанчић, записничар 
19. Светлана Кузмановић, записничар 
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20. Јаворка Васиљевић, дактилограф 
21. Весна Граховац, дактилограф 
22. Љубинка Данић, дактилограф 
23. Славка Драгићевић, дактилограф 
24. Зорица Живић, дактилограф 
25. Милица Здравковић, дактилограф 
26. Душица Марковић, дактилограф 
27. Љиљана Мишковић, дактилограф 
28. Катарина Обрадовић, дактилограф 
29. Марија Пушоњић, дактилограф 
30. Весна Стојановић, дактилограф 
31. Нада Недељковић, дактилограф 
32. Славица Џудовић, сравњивач текстова 
33. Миљан Шеговић, сравњивач текстова 
34. Мила Милошевић, сравњивач текстова 
35. Јасенка Војнаровски, сравњивач текстова 
36. Љубица Матић, сравњивач текстова 
37. Војислав Ангеловски, фотокопирант 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ 

Вида Петровић-Шкеро 
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КРИВИЧНО - ПРОЦЕСНО ПРАВО  
 
 

НЕДОЗВОЉЕН ДОКАЗ  
- Члан 368. став 1. тачка 10. ЗКП - 

'Стоји битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368. 
став 1. тачка 10. ЗКП уколико сведок који је ослобођен дужности сведоче-
ња приликом саслушања на главном претресу не буде упозорен да је осло-
бођен дужности сведочења и то не буде унето у записник, без обзира што 
је овај сведок пред истражним судијом упозорен да је ослобођен дужно-
сти сведочења и то упозорење унето у записник приликом његовог саслу-
шања пред истражним судијом.' 

(Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Врхов-
ног суда Србије 17.9.2007. године) 
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КРИВИЧНО - МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

 
 

ПРОТИВПРАВНО ЛИШЕЊЕ СЛОБОДЕ 
ИЗ ЧЛАНА 63. СТАВ 1. КЗ РС 

 За постојање овог кривичног дела није потребно да оштећени 
буде апсолутно лишен слободе кретања, већ је довољно да се ради о 
онемогућавању кретања изван одређеног затвореног простора, да се 
није могао слободно кретати, односно напустити затворен простор.  

Из образложења: 
 'Бранилац оптуженог Ж. сматра да он и оптужени Т. нису изврши-
ли кривично дело противправно лишење слободе у саизвршилаштву из 
члана 132. став 1. у вези члана 33. КЗ, јер оштећени М. се није налазио у 
апсолутно затвореном простору, где је неко закључан и из кога не може 
да изађе без помоћи других лица.  
 Овакви жалбени наводи оцењени су као неосновани, јер је оштеће-
ни М. противправно лишен слободе од стране оба оптужена и лишен је 
могућности слободног кретања, јер је држан затворен у пртљажнику пут-
ничког возила и то дуже времена.  
 Наиме, оштећени М. је био закључан у гепеку свог путничког во-
зила тако да то возило није могао да напусти, поготову док је исто било у 
вожњи, па ни касније, после напуштања возила од стране оптужених, све 
до момента док оштећени није био пронађен.  
 За постојање овог кривичног дела није потребно да оштећени буде 
апсолутно лишен слободе кретања, већ је довољно да се ради о онемогу-
ћавању кретања изван одређеног затвореног простора, да се није могао 
слободно кретати, односно напустити затворен простор, а што је овде 
управо случај.  
 И овде је Врховни суд, по службеној дужности, изменио правну 
квалификацију кривичног дела и применио блажи кривични закон за оп-
тужене, то је кривично дело противправно лишење слободе из члана 63. 
став 1. КЗ РС за које је запрећена казна затвора до једне године, а за раз-
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лику од новог Кривичног законика – члан 132. став 1., где је предвиђена 
казна затвора до три године. 

(Пресуда Окружног суда у Чачку К.43/05 од 06.фебруара 2006. године  
и пресуда Врховног суда Србије у Београду Кж-I-744/07  

од 15. маја 2007. године) 

Аутор сентенце: Миодраг Вићентијевић, судија Врховног суда Србије 
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КРИВИЧНО - ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 
 

ДОКАЗ НА КОМЕ СЕ НЕ МОЖЕ ЗАСНИВАТИ СУДСКА ОДЛУКА 
 Записник о саслушању осумњиченог састављен пред радницима 
полиције који не садржи изјаву осумњиченог о одрицању права на пре-
вођење, уколико се поступак не води на језику тог лица, представља до-
каз који је прибављен супротно одредби члана 9. став 3. Законика о кри-
вичном поступку и на њему се не може заснивати судска одлука.  

Из образложења: 
 Пресудом Окружног суда у Суботици Б.А. и Б.Р. оглашени су кри-
вим због кривичног дела разбојништва из члана 206. став 3. у вези става 1. 
КЗ у вези члана 33. КЗ и осуђени на казне затвора у трајању од једне годи-
не и два месеца односно једне године.  
 Врховни суд Србије је својом пресудом одбио као неосновану 
жалбу браниоца оптуженог А.Б. коју је изјавио против ове пресуде и по-
тврдио пресуду Окружног суда у Суботици.  
 Против пресуде Окружног суда у Суботици и пресуде Врховног 
суда Србије бранилац оптуженог Б.А. поднео је захтев за испитивање за-
конитости правноснажних пресуда поред осталог истичући да се ове пре-
суде заснивају на исказима које су Б.А. и Р.Б. као осумњичени а који су 
иначе мађарске националности, дали пред радницима полиције које су у 
записник забележене на српском језику без присуства тумача иако они до-
бро не говоре нити разумеју српски језик.  
 Одлучујући по поднетом захтеву за испитивање законитости наве-
дених пресуда, Врховни суд је нашао да су исте засноване на доказу на 
коме се по одредбама Законика о кривичном поступку не могу заснивати, 
због чега је исте укинуо и предмет вратио на поновно одлучивање.  
 Наиме, према образложењу првостепене пресуде, а што је прихва-
тио и другостепени суд, чињенично стање у овом поступку утврђено је на 
основу признања оптужених које су они као осумњичени дали пред рад-
ницима Органа унутрашњих послова у Кањижи у присуству браниоца ко-
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ји им је постављен по службеној дужности, а који су према становишту 
ових судова сачињени у складу са одредбом члана 226. став 9. ЗКП, те се 
могу користити као доказ у кривичном поступку.  
 Међутим, по налажењу Врховног суда, записник о саслушању 
осумњичених Б.А. и Р.Б. који су сачињени у полицији сачињени су су-
протно одредби члана 9. став 3. ЗКП због чега представљају доказ на коме 
се не могу заснивати судске одлуке (члан 18. ЗКП), те су наведене пресу-
де донете уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368. 
став 1. тачка 10. ЗКП због чега су морале бити укинуте.  
 Наиме, према одредби члана 9. став 2. ЗКП странке, сведоци и друга 
лица која учествују у поступку имају право да у поступку употребљавају 
свој језик. Ако се поступак не води на језику тог лица обезбедиће им се 
усмено превођење онога што оно односно други износи као и исправа и 
другог писаног доказног материјала а о праву на превођење ова лица ће се 
поучити и они се могу одрећи тог права ако знају језик на коме се води по-
ступак с тим што се у записник мора забележити у смислу става 3. ове од-
редбе ова поука дата том лицу као и његова изјава о евентуалном одрицању 
од права на превођење како да је дата поука тако и изјава учесника.  
 У конкретном случају у записнику о саслушању осумњичених њи-
хова изјава о евентуалном одрицању на коришћење овог свог права на 
превођење није унета те оне представљају доказ који није прибављен у 
складу са одредбама ЗКП и на њему се не могу заснивати судске одлуке. 

 (Пресуда Врховног суда Србије Кзп.123/07 од 09. маја 2007. године) 
Аутор сентенце: Соња Манојловић, судија Врховног суда Србије 

 
 

ЗАБРАНА ПРЕИНАЧЕЊА НА ГОРЕ 
 Забрана преиначења на штету окривљеног из члана 382. ЗКП 
односи се и на одлуку суда о мери безбедности, када је изјављена жал-
ба само у корист окривљеног. 

Из образложења: 
 Основано се жалбом браниоца оптуженог С.Г., побија првостепена 
пресуда због одлуке суда о мери безбедности из члана 85. КЗ у трајању од 
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пет година, јер су таквом одлуком првостепеног суда повређене одредбе 
из члана 382. ЗКП. 

 Првостепени суд је правилно донео одлуку када је оптуженом С.Г. 
изрекао меру безбедности из члана 85. КЗ, јер су за то постојали законски 
услови, али је повредио одредбе члана 382. ЗКП, у погледу изрицања ду-
жине трајања ове мере, јер је није могао одредити у дужем трајању од оне 
изречене ранијом пресудом.  

 Наиме, претходном првостепеном пресудом број К.105/03 од 
29.05.2003. године, оптуженом С.Г. је изречена мера безбедности забране 
вршења адвокатске делатности у трајању од три године. Та пресуда је 
укинута уважавањем жалби браниоца оптужених, а и по службеној ду-
жности, решењем Врховног суда Србије Кж-I-2135/03 од 21.12.2004. годи-
не, а што се тиче жалбе Окружног јавног тужиоца у Београду, због висине 
изречених казни у односу на све оптужене, са предлогом да се првостепе-
на пресуда преиначи и према оптуженима изрекну строжије казне, Врхов-
ни суд у свом решењу, је нашао да се ова жалба за сада показује као бес-
предметна, будући да је првостепена пресуда укинута због постојања ап-
солутне битне повреде одредаба кривичног поступка.  

 Чланом 367. ЗКП су предвиђени основи због којих се пресуда мо-
же побијати, а у ставу 4. је наведено и због одлуке о кривичним санкција-
ма. Употребљен израз је у множини у односу на кривичне санкције, јер су 
у члану 4. КЗ прописане четири врсте кривичних санкција и то: казне, ме-
ре упозорења, мере безбедности и васпитне мере.  

 Ово је значајно јер када се ради о кривичним санкцијама, ради се о 
различитим основима побијања пресуде, а Окружни јавни тужилац у Бео-
граду, ни претходну, као ни садашњу жалбу, уопште није изјавио због од-
луке првостепеног суда о изреченој мери безбедности и пошто иста није 
била управљена у том правцу, није ни могла имати дејство на одлуку пр-
востепеног суда о мери безбедности.  

 Чланом 382. ЗКП је предвиђено, ако је изјављена жалба само у ко-
рист оптуженог, пресуда се не сме изменити на његову штету у погледу 
правне квалификације кривичног дела и кривичне санкције - то је забрана 
преиначења на горе - на штету окривљеног.  
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 Стога је закључак Врховног суда, да се забрана преиначења на го-
ре - на штету окривљеног из члана 382. ЗКП, односи на одлуку суда о ме-
ри безбедности, када је изјављена жалба само у корист окривљеног, буду-
ћи да се садашњом жалбом ОЈТ побија првостепена пресуда само у осло-
бађајућем делу, тако да у односу на осуђујући део пресуде жалба јавног 
тужиоца фактички не постоји.  
 Врховни суд је стога, на основу члана 85. КЗ, према оптуженом 
С.Г. преиначио првостепену пресуду и изрекао меру безбедности забране 
вршења адвокатске делатности у трајању од три године, поштујући одред-
бе члана 382. ЗКП, које говоре о забрани reformacio in peius. 

(Пресуда Окружног суда у Београду К.132/05 од 02. јуна 2006. године  
и пресуда Врховног суда Србије Кж-I-2334/06 од 02. октобра 2007. године) 
Аутор сентенце: Миодраг Вићентијевић, судија Врховног суда Србије 

 
 

ТРОШКОВИ БРАНИОЦА МАЛОЛЕТНИКА 
 Нужни издаци и награда браниоца малолетника падају на терет 
буџетских средстава суда и када је поступак према малолетнику обу-
стављен из разлога нецелисходности примењивања васпитне мере. 

Из образложења: 
 Побијаним решењем одбијен је захтев изабраног браниоца малолет-
ника за накнаду трошкова. У образложењу решења првостепени суд је на-
вео да се обустава поступка услед нецелисходности примењивања васпит-
не мере не може уподобити са обуставом у општем кривичном поступку, 
те да се у конкретном случају не може применити члан 197. ЗКП. 
 По налажењу овога суда, такав став се не може прихватити као пра-
вилан. Ово стога што се у смислу члана 4. Закона о малолетним учинио-
цима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица одред-
бе ЗКП примењују ако нису у супротности са овим законом, а чланом 197. 
став 1. ЗКП предвиђено је да у случају када се кривични поступак обуста-
вља, нужни издаци и награда браниоца падају на терет буџетских средста-
ва суда. Стога је ирелевантно да је у конкретном случају поступак према 
малолетнику обустављен из разлога нецелисходности примењивања вас-
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питне мере, те неприхватљиви разлози првостепеног суда да се у конкрет-
ном случају не ради о "класичној обустави" кривичног поступка.  

(Решење Врховног суда Србије, Кжм. II 39/07 од 10.7.2007. године) 
Сентенцу сачинио: Слободан Газивода, судија Врховног суда Србије 

 
 

ИЗРИЦАЊЕ ЗАТВОРА МАЛОЛЕТНОМ УЧИНИОЦУ КРИВИЧНОГ 
ДЕЛА ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 160. И ЧЛАНА 29. ЗМ 

 Малолетном учиниоцу кривичног дела коме је изречен мало-
летнички затвор може се применом одредаба члана 160. и члана 29. 
Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично прав-
ној заштити малолетних лица изрећи затвор. 

Из образложења: 
 Пресудом Окружног суда од 16.2.2007. године, поводом иницијати-
ве браниоца тада пунолетног, а по службеној дужности, преиначена је 
правноснажна пресуда Окружног суда од 20.11.2003. године само у погле-
ду одлуке о казни, тако што је малолетном учиниоцу кривичног дела уби-
ства из члана 47. став 1. КЗ РС, применом члана 160. у вези члана 29. ЗМ, 
изречена казна затвора у трајању од пет година. 
 Жалбом јавног тужиоца истакнуто је да је првостепени суд погре-
шно применио кривични закон изједначивши казну малолетничког затво-
ра са казном затвора, а што није могао да учини применом члана 160. ЗМ, 
јер се одредбе тога члана односе само на правноснажно изречену казну 
малолетничког затвора, а не и на казну затвора. 
 Овакви жалбени наводи не могу се прихватити као основани, јер се 
у смислу члана 40. став 3. ЗМ (раније члан 81. став 4. ОКЗ), затвор може 
изрећи уместо казне малолетничког затвора, што је у конкретном случају 
учињено од стране првостепеног суда у пресуди од 20.11.2003. године, а у 
оваквим ситуацијама се сходно заузетом ставу, следећи интенцију законо-
давца, малолетни учинилац кривичног дела не може наћи у неповољнијем 
положају од оног који би имао да му је суђено пре навршене 21 године. 

(Пресуда Врховног суда Србије, Кжм. 23/07 од 14.3.2007. године) 
Сентенцу сачинио: Слободан Газивода, судија Врховног суда Србије 
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ПРАВНО СХВАТАЊЕ  

УСВОЈЕНО У ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА СПОРНОГ 
ПРАВНОГ ПИТАЊА ПО ЧЛАНУ 176. ЗПП 

 
ПРАВА ИЗВРШНИХ ПОВЕРИЛАЦА  

КОЈИ НИСУ ОТПУСТИЛИ ДУГ ПРЕМА СУБЈЕКТУ  
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ КАО ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ 

 1. По истеку рокова из члана 31. Закона о изменама и допунама 
Закона о приватизацији може се наставити прекинути поступак извр-
шења и одредити друга извршења према субјекту приватизације. 
 2. Повериоци који нису отпустили дуг према субјекту привати-
зације своја потраживања и након прихватања програма реструкту-
рирања субјекта приватизације могу намирити од субјекта привати-
зације као извршног дужника, с тим да се о условима и начину нами-
рења могу споразумети са купцем капитала.  

Образложење  
 Општински суд у Крагујевцу покренуо је на основу члана 176. и 
177. ЗПП поступак пред Врховним судом Србије ради решавања спорног 
правног питања које се код тог суда у већем броју извршних предмета по-
јављује као прејудицијелно. Уз захтев достављена су четири извршна 
предмета и изнета аргументација о спорном правном питању.  
 Према поднетим захтевима Општинског суда у Крагујевцу поста-
вљају се спорна правна питања да ли се по протеку рока од годину дана 
прописаног чланом 31. став 1. Закона о изменама и допунама Закона 
о приватизацији може против извршног дужника – субјекта привати-
зације наставити поступак спровођења раније одређеног извршења и 
дозволити извршење у многим предметима или променом члана 23-а) 
Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, с обзиром да 
је програм реструктурирања дужника усвојен и у смислу наведеног 
члана став 1. и 2. исти постао извршни наслов, па суд не може спрово-
дити извршење на основу раније донетих решења о извршењу, нити 
дозволити извршење у новим предметима. 
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 У образложењу захтева за покретање поступка за решавање спор-
ног правног питања је наведено да је Општински суд у Крагујевцу током 
2002. године, 2003. године и 2004. године на основу извршних исправа 
(извршних пресуда) по предлозима поверилаца донео више решења о из-
вршењу против дужника ДП Индустрија "Филип Кљајић" из Крагујевца, 
ради наплате потраживања поверилаца, а затим су донета решења о пре-
киду поступка спровођења извршења на основу члана 20. став 4. Закона о 
приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 18/03), с обзиром да је 
дана 1.9.2004. године Агенција за приватизацију Републике Србије донела 
одлуку о реструктурирању предузећа – дужника. 
 Обзиром да је према дужнику донета одлука о реструктурирању 
пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о приватиза-
цији ("Службени гласник РС", бр. 45/05), који је ступио на снагу дана 
8.6.2005. године, у овим поступцима примењен је члан 31. став 1. наведе-
ног Закона којим је прописано да се против субјекта приватизације одно-
сно над његовом имовином, за који је до дана ступања на снагу овог зако-
на донета одлука о реструктурирању, не може одредити и спровести при-
нудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења 
потраживања у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, 
а ставом трећим истог члана је прописано да се поступак принудног извр-
шења који је у току прекида. 
 Међутим, Агенција за приватизацију Републике Србије је на основу 
члана 25-а) Закона о приватизацији закључцима од 2.6.2006. године и 
4.9.2006. године прекидала поступак приватизације дужника (пре истека 
рока од једне године предвиђеног чланом 31. став 1. Закона о изменама и 
допунама Закона о приватизацији) за период док постоје разлози који оне-
могућавају продају капитала, односно имовине, а најдуже 90 дана од до-
ношења поменутих закључака и како је истим закључцима одређено да 
док траје прекид поступка приватизације престају да теку сви прописани 
рокови (а самим тим и рок од године дана из члана 31. став 1. Закона о из-
менама и допунама Закона о приватизацији) то је рок прописан чланом 
31. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији истекао 
4.12.2006. године. 
 Дана 4.12.2006. године Агенција за приватизацију Републике Срби-
је донела је закључак о наставку поступка приватизације субјекта прива-
тизације (извршног дужника). Исто тако, дана 11.10.2006. године, Агенци-
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ја је донела решење о прихватању Програма реструктурирања наведеног 
субјекта приватизације. 
 Повериоци су у децембру 2006. године поднели предлоге за наста-
вак поступка спровођења извршења према дужнику, наводећи да је проте-
као рок од годину дана за прекид поступка прописан чланом 31. став 1. 
Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, а исто тако су и 
предложили да се дозволи извршење у новим предметима. 
 Међутим, дужник сматра да се против њега, као субјекта привати-
зације, не може дозволити извршење, нити наставити поступак спровође-
ња извршења, с обзиром да се поступак реструктурирања налази у завр-
шној фази и да је Агенција за приватизацију Републике Србије дана 
11.10.2006. године, донела решење о прихватању програма реструктури-
рања, који има снагу извршне исправе и сматра се уговором којим се 
утврђује висина и начин измиривања потраживања повериоца у смислу 
члана 23-а) став 1. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији. 
 На крају је наведено, да су по оцени суда рокови из члана 31. Зако-
на о изменама и допунама Закона о приватизацији предвиђени ради убрза-
ња поступка приватизације од доношења одлуке о приватизацији, а да је 
прекид извршног поступка одређен да би се реструктурирање спровело и 
привредни субјект довео у стање економске стабилности. 
 Врховни суд сматра да се ради о спорном правном питању од преју-
дицијелног значаја и у већем броју предмета, што оправдава захтев за ње-
гово разматрање и заузимање правног схватања у смислу одредби члана 
176. до 180. Закона о парничном поступку. 
 Правни извори приватизације су Закон о приватизацији ("Службени 
гласник РС", бр. 38/01, 18/03 и 45/05), Закон о Агенцији за приватизацију 
("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 135/04) и Закон о аукцијском фонду 
("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 45/05), а од подзаконских аката 
Уредба о поступку и начину реструктурирања субјекта приватизације 
("Службени гласник РС", бр. 52/05) и Уредба о начину и условима изми-
ривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима ("Службени 
гласник РС", бр. 45/2006). 
 Према садржини приложених предмета Агенција за приватизацију 
је 1.9.2004. године донела одлуку о реструктурирању извршног дужника у 
поступку приватизације, а решењем суда од 21.9.2004. године прекинут је 
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поступак спровођења извршења одређеног решењем од 12.12.2002. године 
и то у складу са правним схватањем Грађанског одељења Врховног суда 
Србије усвојеним на седници од 30.6.2003. године. 
 Пошто је одлука о реструктурирању субјекта приватизације као из-
вршног дужника донета пре доношења Закона о изменама и допунама За-
кона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 45/2005) у складу са 
одредбама члана 31. став 1. наведеног Закона дошло је до прекида поступ-
ка принудног извршења са роком од годину дана од ступања на снагу за-
кона, који рок је трајао до 8.6.2006. године. 
 Како је према наводима захтева и према садржини списа Агенција 
за приватизацију 2.6.2006. године донела први закључак о прекиду по-
ступка приватизације, а 4.9.2006. године други закључак о прекиду по-
ступка приватизације, створени су услови за прекид законом прописа-
них рокова забране одређивања или спровођења принудног извршења и 
било које мере поступка извршења ради намирења потраживања према 
субјекту приватизације за све време док прекид траје, а најдуже до исте-
ка рока од 90 дана, што је у складу са правним схватањем Грађанског 
одељења Врховног суда Србије од 22.12.2006. године у вези примене од-
редби члана 14. Закона о приватизацији о измени члана 25-а) став 1. За-
кона о приватизацији. 
 Све наведено је и одговор на постављено спорно правно питање до 
када траје прекид поступка извршења према одредбама члана 31. Закона о 
изменама Закона о приватизацији. 
 Према наводима захтева и садржини приложених предмета Оп-
штинског суда у Крагујевцу Агенција за приватизацију је 11.10.2006. го-
дине донела решење о прихватању Програма реструктурирања субјекта 
приватизације, а закључком Агенције за приватизацију од 4.12.2006. годи-
не настављен је поступак приватизације.  
 Пошто је према изложеном окончан поступак реструктурирања су-
бјекта приватизације, више не постоје услови за прекид поступка изврше-
ња против субјекта приватизације као извршног дужника.  
 Наведени закључак отвара и спорно правно питање карактера и деј-
ства усвојеног програма реструктурирања субјекта приватизације. 
 Према члану 19. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о 
приватизацији, реструктурирање у поступку приватизације представља 
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промене које се односе на субјект приватизације и његова зависна преду-
зећа које омогућавају продају његовог капитала или имовине. Поступак 
реструктурирања започиње доношењем одлуке о реструктурирању од 
стране Агенције за приватизацију. Државни повериоци су дужни да пи-
смено пријаве своја потраживања доспела до 31.12.2004. године у року од 
15 дана од дана објављивања одлуке о реструктурирању ради отпуста дуга 
и намирења својих потраживања из средстава остварених од продаје капи-
тала или имовине субјекта приватизације, што могу учинити и остали по-
вериоци у складу са чланом 20, чланом 20-а) став 1. и чланом 20-г) Зако-
на. Следећа фаза је израда програма реструктурирања, који се сматра до-
нетим када Агенција донесе одлуку о прихватању програма реструктури-
рања сходно члану 23. став 8. Закона. Садржина програма реструктурира-
ња је регулисана одредбама члана 23. став 1. цитираног Закона и чланом 
13. став 1. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјекта прива-
тизације, према којима програм реструктурирања садржи и начин отплате 
дугова субјекта реструктурирања, па истим може бити предвиђено и одла-
гање измирења обавеза. У смислу члана 23-а) Закона о приватизацији, до-
нети програм реструктурирања има снагу извршне исправе и сматра се 
уговором којим се утврђује висина и начин измиривања потраживања по-
верилаца која су у њему утврђена, а ако се по доношењу програма ре-
структурирања против субјекта приватизације покрене поступак пред над-
лежним органом, исти је дужан да, у случају када је потраживање основа-
но, обавеже субјект приватизације на исплату потраживања на начин 
предвиђен програмом реструктурирања. 
 Наведено дејство прихваћеног програма реструктурирања субјекта 
приватизације може се прихватити као неспорно у односу на државне по-
вериоце, који су по закону били дужни да отпусте дуг према субјекту при-
ватизације и на повериоце који су отпустили дуг према субјекту привати-
зације пријавом својих потраживања. 
  Појављује се спорно правно питање да ли се отпуст дуга и право 
на намирење из продајне цене у складу са прихваћеним програмом ре-
структурирања односи и на остале повериоце или само на државне пове-
риоце и повериоце који су пријавили потраживања наведена у члану 2. 
став 1. тачка 5. Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјекта 
приватизације према повериоцима.  



Грађанско одељење                            Правно схватање и правни закључак 

 74

 Одредбама члана 20. Закона о изменама и допунама Закона о прива-
тизацији прописана је обавеза државних поверилаца да отпусте дуг према 
субјекту приватизације у целини и своје потраживање намире из средста-
ва остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације, а 
осталим повериоцима је дата могућност отпуста дуга и намирења потра-
живања на исти начин. У ставу 4. наведеног члана је предвиђено да оста-
ли повериоци, који нису отпустили дуг према субјекту приватизације, 
услове и начин намирења свог потраживања одређују у споразуму са куп-
цем капитала субјекта приватизације. Из наведених законских одредби 
произилази да остали повериоци, који нису отпустили дуг према субјекту 
приватизације, своја потраживања намирују од субјекта приватизације као 
дужника, с тим што се о условима и начину намирења могу споразумети 
са купцем капитала. 
 Одредбама члана 3. Уредбе о начину и условима измиривања оба-
веза субјекта приватизације према повериоцима, према којима поверилац 
пријављује своје потраживање на основу јавног позива за пријаву потра-
живања који објављује Агенција за приватизацију, и у одредбама члана 
27. исте Уредбе, поверилац који није отпустио дуг према субјекту прива-
тизације намирује своје потраживање из продајне цене равноправно са по-
вериоцем који је отпустио свој дуг, у складу са уговором који се закључу-
је са субјектом приватизације, пре продаје имовине субјекта приватизаци-
је, а поверилац који није отпустио дуг према субјекту приватизације и ко-
ји није закључио уговор намирује се у висини сразмерној његовом потра-
живању у укупним потраживањима поверилаца који нису отпустили дуг 
према субјекту приватизације, у складу са прихваћеним програмом ре-
структурирања субјекта приватизације, а потраживање повериоца који ни-
је отпустио дуг према субјекту приватизације сматра се измиреним у пот-
пуности ако је измирено на начин прописан овим чланом. Из овог би про-
изилазило да након прихватања програма реструктурирања субјекта при-
ватизације суд поступа у складу са овим програмом. 
 Пошто према изложеном постоји супротност између одредби зако-
на и Уредбе, применом начела о хијерархији општих правних аката, по-
требно је применити одредбе Закона о изменама и допунама Закона о при-
ватизацији, који у погледу дејства прихваћеног програма реструктурира-
ња субјекта приватизације прави разлику између поверилаца који су отпу-
стили дуг и поверилаца који то нису учинили. Не постоји законски основ 
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да се делимично анулирају потраживања поверилаца који нису били у 
обавези да отпусте дуг субјекту приватизације, нити су то добровољно 
учинили. У поступку приватизације долази само до промене структуре ка-
питала субјекта приватизације, али он остаје исто правно лице као и пре 
спроведеног поступка приватизације капитала, а самим тим и дужник из 
основног правног посла из кога је проистекло потраживање поверилаца. 

(Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије,  
утврђено и верификовано на седници од 25. октобра. 2007. године) 
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ПРАВНИ ЗАКЉУЧАК 
 

ПРИМЕНА ЧЛАНА 86. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА  
О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ У ПОСТУПКУ 

ПРИНУДНОГ ИЗВРШЕЊА 
 Адвокат као пуномоћник који је заступао извршног повериоца 
у парничном поступку из кога потиче извршна исправа и у том свој-
ству означен у извршној исправи није дужан да уз предлог за изврше-
ње поднесе посебно, ново, пуномоћје за заступање извршног поверио-
ца у поступку извршења.  

Образложење  
 Одредбом члана 89. став 1. тачка 2. Закона о парничном поступку је 
прописано да, ако је странка издала адвокату пуномоћје за вођење парнице, а 
није ближе одредила овлашћења у пуномоћју, адвокат је на основу оваквог 
пуномоћја овлашћен да подноси предлог за извршење или за обезбеђење и да 
предузима потребне радње у поступку поводом таквог захтева.  
 У примени ове законске одредбе у поступку принудног извршења, по-
ступање неких судова, засновано је на правном мишљењу да извршни посту-
пак није део парничног поступка и не спроводи се обавезно. Адвокат који 
подноси предлог за извршење на основу извршне исправе дужан је да уз 
предлог за извршење поднесе и пуномоћје, без обзира што је имао пуномоћје 
у парничном поступку из кога потиче извршна исправа. Извршни поступак 
има потпуну самосталност у односу на парнични поступак, а подношење 
предлога у извршном поступку је прва радња приликом чијег предузимања 
пуномоћник има обавезу да поднесе пуномоћје. Ова обавеза произилази из 
члана 92. став 1. Закона о парничном поступку, који се примењује на основу 
члана 27. Закона о извршном поступку. Са ових разлога, обавеза пуномоћни-
ка извршног повериоца да поднесе пуномоћје није искључена одредбом чла-
на 89. став 1. тачка 2. Закона о парничном поступку.  
 По другом мишљењу, извршни поступак је наставак парничног по-
ступка и спроводи се у случају да дужник није добровољно испунио оба-
везу на коју је обавезан извршном исправом, услед чега адвокат као пуно-
моћник странке, који је у том својству означен у извршној исправи, не би 
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био дужан да уз предлог за извршење поднесе и посебно пуномоћје за за-
ступање извршног повериоца у смислу чл. 92. ст. 1. Закона о парничном 
поступку, јер то овлашћење адвоката произилази из чл. 89. ст. 1. тач. 2. 
истог Закона.  
 Различито тумечење одредбе члана 89. став 1. тачка 2. Закона о пар-
ничном поступку, а тиме и различито поступање судова у примени ове за-
конске одредбе у извршном поступку, у ситуацијама када су предлог за 
принудно извршење поднели адвокати, без посебно приложеног пуномоћ-
ја, а који су у својству пуномоћника заступали извршног повериоца у по-
ступку из којег потиче извршна исправа, представља довољан разлог за 
заузимање правног става ради правилне примене ове законске одредбе и 
уједначавања судске праксе.  
 Питање, да ли је извршни поступак потпуно самосталан и незави-
сан у односу на парнични поступак, има само теоријски, а не и практичан 
значај. Када је у питању однос између парничног и извршног поступка и 
правна наука је неподељења у ставу да су ова два поступка функционално 
повезани, зато што се у парничном поступку утврђује повериочево потра-
живање и изриче обавеза дужнику на одређено понашање (чињење или 
пак нечињење). Мериторна правноснажна пресуда само утврђује оно што 
у погледу субјективног права или целог правног односа убудуће међу 
странкама важи. За разлику од парничног, извршни поступак нема за циљ 
мериторно решење спора. Он се редовно води пошто је спор на ауторита-
тиван и коначан начин већ решен и пошто је дужник већ обавезан на од-
ређено понашање. Циљ извршног поступка је да равнотежа поремећена 
повредом права извршног повериоца буде успостављена принудним спро-
вођењем одлуке коју извршни дужник није сам извршио. Стога циљно 
(телеолошко) посматрање односа између парничног и извршног поступка, 
упућује на закључак да ове две процедуре чине једну целину, јер им је 
крајњи циљ исти – заштита поретка субјективних права.  
 Закон о парничном поступку, странкама које су парнично способне, 
у поступку признаје и постулациону способност. Међутим, странка често 
парницу води преко пуномоћника који има стручну правну спрему. Такво 
заступање пружа јој већу гаранцију да због непознавања прописа, 
неоствари заштиту одређеног субјективног права за које је заинтересова-
на. У овим ситуацијама посебно место и улогу имају адвокати.  
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 Адвокати по члану 1. Закона о адвокатури ("Сл. лист СРЈ", бр. 
24/98, 72/02) обављају независну и самосталну професионалну делатност 
пружањем правне помоћи у остваривању и заштити Уставом утврђених 
слобода и права и других Законом утврђених права и интереса домаћих и 
страних физичких и правних лица. Јасно да послове правне помоћи адво-
кати обављају у име и за рачун заступаних лица.   
 Посебна улога адвоката у парничном поступку наглашена је и код 
постављања привременог заступника, права на бесплатног заступника, те 
одузимањем странкама постулационе способности у поступку по ревизији 
(директној ревизији) и захтеву за заштиту законитости.  
 Пуномоћник може бити уредно овлашћен да заступа странку у јед-
ном одређеном спору, што је редован случај, међутим може бити овла-
шћен за вођење спорова уопште.  
 Судски пословник ("Службени гласник РС", бр. 65/03, 115/05, 4/06 
и 50/06) омогућује да се код одређеног суда преко судске управе депонује 
генерално процесно пуномоћје за све спорове који се код њега покрену. У 
тој ситуацији, сагласно члану 135. Пословника, писарница суда је дужна 
да пре достављања предмета судији, провери да ли је предмету приложен 
препис пуномоћја као и да ли такво пуномоћје постоји и да ли није опо-
звано, што ће констатовати у предмету уз навођења пословног броја пи-
смена уз које је приложен изворник пуномоћја, односно редни број упи-
сника судске управе под којим је депоновано генерално пуномоћје.  
 Странка може пуномоћника овластити на вођење парнице (тзв. пар-
нично пуномоћје), или само на неке одређене радње (чл. 88. ст. 2. ЗПП). 
Овлашћење за заступање заснива се једностраном изјавом странке. Закон 
прописује да се ова изјава даје у писменом облику (чл. 91. ст. 1. ЗПП). Ис-
куствена сазнања кроз праксу судова, воде закључку да странка даје овла-
шћење адвокату за заступање потписивањем унапред сачињеног писмена 
са садржином овлашћења пуномоћнику на вођење парнице, што је доми-
нантно код ангажовања адвоката као пуномоћника.  
 У току поступка суд је дужан да пази да ли је лице које се појављује 
као пуномоћник овлашћено за заступање, да ли је писмено пуномоћје 
истинито (што се у суштини своди на аутентичност односно истинитост 
потписа властодавца на пуномоћју) и да ли постоји овлашћење за кон-
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кретне правне радње предузете од стране пуномоћника (чл. 91. и 92. ЗПП) 
уз предузимање Законом прописаних мера да се недостаци одклоне.  
 Парница се окончава доношењем судске одлуке. Пресудом суд од-
лучује о захтеву који се тиче главне ствари и споредних тражења (чл. 330. 
ст. 1. ЗПП). У члану 342. ЗПП, је прописано да писмено урађена пресуда 
мора имати увод, изреку и образложење, као и шта сваки од ових делова 
пресуде мора садржати. У ставу 2. овог члана Закона, је прописано да 
увод пресуде између осталог мора садржати поред означавања странака, 
означење и њихових пуномоћника, а тиме и адвоката као пуномоћника 
странака. Формалном правноснажношћу пресуде, као врстом судске одлу-
ке, обухваћени су сви њени саставни делови, па и означење да је странку 
заступао адвокат као овлашћени пуномоћник. Пошто је пресуда конкре-
тан правни акт, иста има и својство правног важења и обавезујућу снагу.  
 Закон о извршном поступку у члану 7. је прописао једно од основ-
них начела извршног поступка – начело формалног легалитета, по којем 
је извршни суд везан правним актом који представља извршну исправу. 
Уз предлог за извршење, извршни поверилац је увек дужан да приложи 
извршну исправу у оригиналу или овереној копији и друге исправе када је 
то овим Законом предвиђено (чл. 49. ст. 2. и чл. 50. ст. 1. ЗИП-а). У ова-
квој ситуацији извршни суд је у могућности да утврди да ли поднети 
предлог за извршење одговара у свему садржини извршне исправе, да ли 
је адвокат који је поднео предлог за извршење заступао извршног повери-
оца у парничном поступку из кога потиче извршна исправа и у случају да 
утврди да се ради о истом адвокату, да прихвати да је предлог за изврше-
ње поднет од стране овлашћеног пуномоћника, иако уз предлог за извр-
шење није приложено посебно пуномоћје за заступање извршног поверио-
ца у поступку изршења.  
 Треба нагласити, да би одбацивање предлога за извршење због недо-
статка процесне претпоставке или пак поновно враћање поступка изврше-
ња у фазу испитивања предлога и заступања извршног повериоца у извр-
шном поступку било у супротности са начелом хитности поступања у по-
ступку извршења (чл. 5. ЗИП-а) а и са чланом 6. Европске Конвенције о 
људским правима (право на правично суђење у разумном року), јер Европ-
ски суд за људска права у својој пракси има утврђено начело у примени 
члана 6. Конвенције, по којем право на правично суђење укључује и време 
на спровођењу правноснажне, обавезујуће пресуде. Утврђена судска пракса 
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у примени члана 6. Конвенције, између осталог штити примену правносна-
жних, обавезујућих судских одлука. Сходно томе, извршење судске одлуке 
се не може спречити, поништити или неоправдано одлагати.  
 Имајући у виду изнете разлоге, заузет је изражени правни став, да 
адвокат који је заступао извршног повериоца у парничном поступку из кога 
потиче извршна исправа и у том својству означен у извршној исправи, није 
дужан да уз предлог за извршење поднесе посебно, ново, пуномоћје за засту-
пање извршног повериоца у поступку извршења. Овлашћење адвоката из 
члана 89. став 1. тачка 2. ЗПП, односи се само на заступање извршног пове-
риоца у поступку извршења. За заступање извршног дужника, адвокату је 
увек потребно посебно пуномоћје, па и у ситуацији када је извршног дужни-
ка заступао у поступку из којег потиче извршна исправа.  

(Правни закључак Грађанског одељења Врховног суда Србије,  
усвојен и верификован на седници од 30. октобра. 2007. године) 
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ПРОЦЕСНО ПРАВО 
 

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 
 

 

ПРИМЕНА ПРАВИЛА О ТЕРЕТУ ДОКАЗИВАЊА У СПОРУ  
ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ 

 Родитељ као законски дужник обавезе издржавања малолетне 
деце сноси терет доказивања чињеница које се тичу непостојања 
основа и висине обавезе издржавања.  

Из образложења: 
 Нижестепеним пресудама обавезан је тужени да на име свог доприноса 
за издржавање малолетног тужиоца – свога сина плаћа месечно одређени 
новчани износ као и за издржавање малолетне ћерке други месечни износ по-
чев од дана подношења тужбе па убудуће док за то постоје законски услови. 
Према утврђеном чињеничном стању тужиоци су малолетна деца туженог 
која су након развода брака поверена на негу, чување и васпитање мајци. Јед-
но дете је узраста 12 година и похађа основну школу, а друго дете узраста 
пет година и похађа предшколску установу. Деца живе са мајком и њеном 
мајком која је пензионер. Мајка малолетне деце је запослена и остварује при-
мања која су у 2004. години 18.675,00 динара месечно а у априлу 2005. годи-
не 19.441,00 динара. Тужени је по занимању стоматолог и налази се на раду у 
иностранству. У Србији поседује имовину укључујући и више стамбених 
објеката. У иностранству је засновао нову брачну заједницу из које има једно 
малолетно дете. Издржавању тужилаца - малолетне деце доприноси по при-
временој мери усвојеној у току ове парнице. Полазећи од свих околности 
предвиђених чланом 160. Породичног закона, оцењујући потребе тужилаца, 
њихов узраст, потребе за њиховим образовањем, те оцењујући могућности 
туженог као даваоца издржавања и његове личне потребе, а имајући у виду и 
висину минималне суме издржавања из тачке 4. члана 160. Породичног зако-
на нижестепени судови су обавезали туженог да на име свог доприноса за из-
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државање деце плаћа досуђене износе. Притом су имали у виду да мајка до-
приноси издржавању малолетне деце својим сопственим приходима и на 
други начин.  
 Тужени је током поступка и у ревизији истицао да је и сам издржава-
но лице јер у иностранству није запослен, издржава га нова супруга, због 
здравственог стања не може да ради, али ни један од тих навода није пот-
крепио доказима, што је био обавезан да учини, па су судови правилном 
применом правила о терету доказивања из члана 223. став 1. и 3. ЗПП ове 
наводе оценили као правно неосноване.  

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 1113/07 од 09. маја 2007. године) 

Аутор сентенце: Љубица Милутиновић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ПРЕКИД ПОСТУПКА  
ЗАСНОВАН НА ЧЛАНУ 215. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗПП 

 Погрешно изабрани правни пут за остварење захтева за отпис 
пореског дуга, не представља и процесни основ за прекид поступка са 
трајањем прекида док о том захтеву не одлучи стварно надлежни ор-
ган у поступку прописаном за остварење тог захтева. 

Из образложења: 
 Није парнични суд стварно надлежан да одлучује о отпису пореског 
дуга. О захтеву за отпис одлучује пореска управа и она је о том захтеву и 
одлучила одбијањем захтева за отпис дуга. Ревидент, уместо да захтев за 
отпис дуга остварује пред надлежним пореским органима и на начин про-
писан Законом о управном поступку, а потом у судском поступку тужбом 
у управном спору пред Врховним судом, бира правни пут којим не може 
остварити право на отпис пореског дуга. О отпису пореског дуга не може 
парнични суд одлучивати ни као о претходном правном питању из члана 
12. став 1. ЗПП. Погрешно изабрани правни пут за утврђење да су испу-
њени законски услови за отпис пореског дуга, а следом тога и за усвајање 
тужбеног захтева не може представљати процесни основ за прекид по-
ступка у смислу члана 215. став 1. тачка 1. ЗПП. Ова норма није импера-
тивна. Она овлашћује суд да може али и не мора да прекине поступак у 
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конкретној ситуацији. Нижестепени судови су се определили да поступак 
не прекину и за такво опредељење и одлучивање постоји упориште у чла-
ну 215. став 1. тачка 1. ЗПП за непрекидање поступка. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 2313/07 од 8. новембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Стојан Јокић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ПОВЛАЧЕЊЕ ТУЖБЕ ПО ЧЛАНУ 296. СТАВ 2. ЗПП 
 Одбијање туженог да расправља на рочишту са кога је изостао 
уредно позвани тужилац, процесно се поистовећује са изостанком и 
туженог са тог рочишта. 

Из образложења: 
 Према стању у првостепеном спису уредно позвани тужилац није при-
ступио на рочиште заказано за 28.11.2006. године, са почетком у осам часова. 
Тужени је приступио на ово рочиште и изјавио да не жели да расправља. 
Предложио је да се донесе решење којим ће се констатовати повлачење ту-
жбе и да се тужилац обавеже на исплату опредељених трошкова спора.  
 Код таквог процесног стања првостепени суд решењем од 
28.11.2006. године констатује повлачење тужбе у спору и обавезује тужи-
оца на плаћање трошкова спора.  
 Одлука првостепеног суда, а следом тога и другостепеног суда за-
снована је на одредби члана 296. став 2. ЗПП. Одбијање туженог да рас-
правља на рочишту са кога је изостао уредно позвани тужилац, нижесте-
пени судови сматрају изостанком туженог са рочишта. Тужилац у реви-
зијским разлозима оспорава изражени процесни став нижестепених судо-
ва. Истиче да у конкретној ситуацији нису били испуњени процесни усло-
ви за примену члана 296. став 2. ЗПП. То зато што је на рочишту био при-
сутан тужени. У ревизији истакнут процесни став као ревизијски разлог, 
ревизијски суд сматра неоснованим. Нижестепени судови су правилно 
применили члан 296. став 2. ЗПП.  
 У конкретној ситуацији били су испуњени процесни услови из члана 
296. став 2. ЗПП за констатацију да се тужба сматра повученом. Процесна 
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ситуација у којој уредно позвани тужени присутан на рочишту изјави да 
не жели да расправља, поистовећује се са процесном ситуацијом изостан-
ка уредно позваног туженог са тог рочишта. 

(Из решења Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 3035/07 од 20. децембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Стојан Јокић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ПАРНИЧНЕ РАДЊЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ДРУГИ АДВОКАТ 
ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПУНОМОЋНИКА СТРАНКЕ 

Радње које предузима други адвокат по овлашћењу пуномоћ-
ника странкe представљају радње као да их је предузео сам пуномоћ-
ник странке.  

Из образложења: 
Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је преко пуномоћ-

ника - адвоката поднео тужбу 22.06.2006. године против тужене, ради ис-
плате дела зараде. На рочишту одржаном 04.12.2006. године били су при-
сутни пуномоћници парничних странака којима је усмено саопштен дан и 
час одржавања наредног рочишта које је заказано за 12.02.2007. године са 
почетком у 12,00 часова, те их не позивати. На рочиште заказано за 
12.02.2007. године нису приступили ни пуномоћник тужиоца ни законски 
заступник тужене иако су уредно обавештени на претходном рочишту. 

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања правилно су ни-
жестепени судови утврдили да се тужба тужиоца сматра повученом, јер су 
испуњени услови за доношење решења којим се тужба сматра повученом 
у смислу члана 296. став 2. ЗПП. 

Према одредби члана 296. став 2. ЗПП ако на рочишту за главну 
расправу неоправдано изостану и тужени и тужилац тужба се сматра пову-
ченом.  

Како је на рочишту одржаном дана 04.12.2006. године пуномоћни-
цима странака усмено саопштен дан и час одржавања наредне расправе, 
да се овакав начин саопштавања дана и часа одржавања наредне расправе 
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у смислу одредаба ЗПП сматра уредним позивањем странака, то је побија-
на одлука правилна и законита.  

Наводи тужиоца у ревизији да нису били испуњени услови за до-
ношење побијаног решења, обзиром да је термин наредног рочишта био 
саопштен адвокату Л.В. који је на претходном рочишту само мењао адво-
ката З.Ј. и имао заменичко пуномоћје које је важило само за тај дан а не и 
за наредна рочишта, су неосновани. 

Ово с разлога, јер је према одредби члана 89. став 1. тачка 3. ЗПП 
прописано да радње које предузима други адвокат по овлашћењу пуно-
моћника странкe представљају радње као да их је предузео сам пуномоћ-
ник странке, те првостепени суд није био у обавези да за заказану распра-
ву од 12.02.2007. године врши поновно позивање пуномоћника тужиоца 
имајући у виду да је такво позивање извршено усменим саопштавањем 
овлашћеном пуномоћнику који је био присутан на рочишту одржаном 
04.12.2006. године. 

(Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
 Рев. 3529/07 од 24. јануара 2008. године) 

Аутор сентенце: Мира Ђорђевић, саветник Врховног суда Србије 
 
 

ПОТВРДА О ПРАВНОСНАЖНОСТИ И  
ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ 

 Другостепени суд не може да одбаци жалбу као недозвољену само 
из разлога што је првостепени суд, на основу изјаве о одрицању од 
права на жалбу дате од неовлашћеног лица, констатовао правносна-
жност одлуке која се жалбом побија. 

Из образложења:  
 На рочишту за главну расправу на коме је донето решење о прекиду 
поступка, парничне странке су изјавиле да не траже писмени отправак ре-
шења и да се одричу права на жалбу, због чега је првостепени суд огласио 
правноснажност решења. На записнику о главној расправи је, при том, 
констатовано да је туженог заступао привремени старалац који му је по-
стављен у ванпарничном поступку лишења пословне способности и који 
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је обавестио суд да није овлашћен за заступање туженог у парничном по-
ступку за развод брака. 
 Одлучујући о жалби пуномоћника туженог из реда адвоката (који је 
у ранијем току поступка суду доставио пуномоћје којим га је тужени 
овластио за заступање у овој парници), другостепени суд у образложењу 
своје одлуке наводи да стоји чињеница да нису били испуњени услови за 
констатацију да парничне странке не траже писмени отправак решења, 
нити за одрицање од права на жалбу и сходно томе за оглашавање прво-
степеног решења правноснажним из разлога што пуномоћник туженог на 
рочиште није био уредно позван. Међутим, по становишту другостепеног 
суда, ове околности нису правно релевантне код чињенице да се правно-
снажна одлука не може побијати жалбом, а да није тражено укидање кла-
узуле правноснажности. 
 Основано се у ревизији туженог указује да је у поступку учињена битна 
повреда из чл. 361. став 2. тач. 9. ЗПП, на коју иначе ревизијски суд пази по 
службеној дужности, будући да је туженог заступало лице које није било 
овлашћено за вођење парнице, нити за поједине радње у поступку, које жали-
лац (тужени) није ни накнадно одобрио. Поред тога, другостепени суд је учи-
нио битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 361. став 1. у вези са 
чл. 374. и чл. 365. став 3. ЗПП, а што је посебан ревизијски разлог из чл.398. 
став 1. тач. 2. ЗПП, на које се основано указује у ревизији. 
 Како је изјава о одрицању од права на жалбу дата од неовлашћеног 
лица, то ова изјава није произвела правно дејство из чл. 365. став 3. ЗПП у 
вези са чл. 356. истог закона, па другостепени суд није могао одбацити 
жалбу као недозвољену. 
 У поновном поступку другостепени суд ће одлучити о изјављеној 
жалби. Притом ће имати у виду да, према одредби чл. 50. став 4. Закона о 
извршном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 125/04) за укидање неосноване 
потврде о извршности, суду који ју је дао није неопходан предлог странке, 
већ је овлашћен да је укине и по службеној дужности. 
 На основу одредбе чл. 406. став 1. и 3. ЗПП, у вези са чл. 412. став 5. 
ЗПП, Врховни суд је укинуо другостепено решење и предмет вратио дру-
гостепеном суду на поновно суђење. 

(Из решења Врховног суда Србије у Београду, 
Рев.2156/06 од 18.01.2007. године) 
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Аутор сентенце: Споменка Зарић, судија Врховног суда Србије 
 

АДВОКАТ КАО СТРАНКА У ПОСТУПКУ  
ПО РЕВИЗИЈИ И ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ 

 У поступку по ревизији и захтеву за заштиту законитости, странку 
мора заступати адвокат, чак и у ситуацији када је странка адвокат. 

Из образложења: 
 Одредбом члана 84. став 2. ЗПП-а, предвиђено је да странку мора за-
ступати адвокат у поступку по ревизији и захтеву за заштиту законитости, 
а према члану 401. став 2. тач. 2. Закона о парничном поступку, ревизија 
није дозвољена, ако ју је изјавило лице које није адвокат. 
 Имајући у виду да је у конкретној правној ствари тужилац лично из-
јавио ревизију, а не преко пуномоћника адвоката, то је у складу са одред-
бом члана 401. став 2. тач. 2. ЗПП-а, ревизија недозвољена. 
 На оцену дозвољености ревизије, не утиче на други начин чињеница 
што је тужилац сам по занимању адвокат. Наиме, Закон о парничном по-
ступку не предвиђа могућност да адвокат, као ни судија или дипломирани 
правник са положеним правосудним испитом може сам изјавити ревизију. 
У овој парници адвокат је странка у поступку, па га је у смислу члана 84. 
став 2. ЗПП, у поступку по ревизији морао заступати адвокат. 

(Из решења Врховног суда Србије у Београду, 
Рев.1450/06 од 07.02.2007. године) 

Аутор сентенце: Зорица Терзић, саветник Врховног суда Србије 
 
 

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА У БРАЧНИМ СПОРОВИМА 
 Понављање правноснажно окончаног поступка у брачним споро-
вима, у којима је брак разведен или поништен, не оцењује се према 
правилима парничног поступка, већ применом посебног закона који 
регулише ову материју. 

Из образложења: 
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 Према чињеницама на којима је заснована побијана одлука, пресу-
дом Општинског суда П. под бројем П.1051/05 од 28.03.2006. године раз-
веден је брак закључен између парничних странака и обавезана тужена да 
тужиоцу накнади трошкове поступка. У овом поступку тужену је заступао 
привремени заступник-адвокат, који је против првостепене пресуде изја-
вио жалбу, која је пресудом Окружног суда у Ј. под бројем Гж. 1518/06 од 
07.06.2006. године одбијена као неоснована, а првостепена пресуда потвр-
ђена. Одлучујући о предлогу тужене за понављање поступка који је прав-
носнажно окончан наведеном пресудом, Општински суд у П. је својим ре-
шењем П.1051/05 од 08.01.2007. године одбацио предлог као недозвољен, 
налазећи да нису испуњени услови предвиђени чланом 422. ЗПП, обзиром 
да туженој није ускраћена могућност да расправља пред судом, јер је при-
времени заступник – ангажовани адвокат, у потпуности штитио права и 
интересе тужене у наведеној парници. Решењем другостепеног суда одби-
јена је жалба тужене као неоснована, а другостепени суд је потврдио раз-
логе из побијаног решења.  
 Побијаном одлуком правилно је одбачен предлог тужене за понавља-
ње правноснажно окончаног поступка, али не из разлога на којима је она 
заснована.  
 Врховни суд у примени права није везан правном квалификацијом 
разлога и применом материјалног права на основу којих је донета одлука 
која се ревизијом побија. У конкретном случају, испуњени су услови за 
одбачај предлога за понављање правноснажно окончаног поступка, али 
применом чл. 227. ст. 2. Породичног закона ("Сл. гласник РС" бр. 18/05), 
којим је прописано да се правноснажна пресуда у брачном спору не може 
побијати ванредним правним лековима у погледу дела у коме је донета 
одлука о поништењу или разводу брака.  
 Тужена је, у овој правној ствари, ставила предлог за понављање по-
ступка у коме је донета правноснажна пресуда којом је разведен брак пар-
ничних странака. Како понављање правноснажно окончаног поступка 
представља ванредно правно средство, којим се не може побијати одлука 
о разводу брака, то сагласно наведеној законској одредби, предлог тужи-
ље јесте недозвољен. 

(Из решења Врховног суда Србије у Београду, 
Рев.2924/07 од 6. новембра 2007. године) 
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Аутор сентенце: Зорица Терзић, саветник Врховног суда Србије 

 
 

 

 
 

 

СТВАРНО ПРАВО 
 

ОТПИС ПОРЕСКОГ ДУГА ОБЕЗБЕЂЕНОГ ХИПОТЕКОМ  
 Смрћу пореског дужника иза кога је решењем оставинског суда 
обустављен оставински поступак због непостојања заоставштине, не 
гаси се обавеза његовог законског наследника као хипотекарног ду-
жника за неизмирени порески дуг обезбеђен хипотекованом имови-
ном. 

Из образложења: 
 Ревидент у ревизијским разлозима понавља све оно што је истицао 
до закључења главне расправе пред првостепеним судом и у жалбеним 
разлозима. Устрајава на правном ставу да су нижестепени судови погре-
шно применили члан 22. став 1. и 2. Закона о пореском поступку и поре-
ској  администрацији којом законском нормом је прописано да пореску 
обавезу преминулог лица испуњавају наследници, у оквиру вредности на-
слеђене имовине и у сразмери са уделом појединог наследника у моменту 
прихватања наследства, а ако оставилац нема наследника или се ниједан 
од наследника не прихвата наследства, оставиочева пореска обавеза се от-
писује. На основу поменутог законског прописа и чињенице да иза сада 
покојног пореског обвезника није остало имовине коју би наследници на-
следили, ревидент сматра да као наследник пореског дужника није у сми-
слу поменуте законске норме у обавези да плати порески дуг. Тачан је ре-
визијски разлог да ревидент не одговара за порески дуг своје сада покојне 
супруге на основу члана 22. Пореског закона. Његова одговорност засно-
вана је на другом правном пропису, на Закону о хипотеци. Ревидент је 
својом непокретношћу обезбедио исплату пореског дуга дозволом да се 
на његовој непокретности упише – конституише хипотека као заложно 
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право у корист тужене као заложног – хипотекарног повериоца. Хипотека 
– заложно право није престала. Она престаје на начин прописан чл. 43-52. 
Закона о хипотеци. Престаје исписом из регистра непокретности у који је 
била уписана а у складу са законом. Испис хипотеке врши се на захтев ду-
жника, власника или повериоца, ако обезбеђено потраживање престане на 
начин дозвољен законом. Испис хипотеке на захтев власника врши се са-
мо ако је дуг исплаћен у потпуности. Врши се на основу захтева који под-
носе поменута овлашћена лица, а који садржи писмену изјаву хипотекар-
ног повериоца да пристаје на испис хипотеке или правноснажне судске 
одлуке којом се утврђује да је потраживање хипотекарног повериоца пре-
стало. Поверилац је дужан да дозволи брисање хипотеке уколико му је по-
траживање у целости исплаћено. Дужан је и да изда дужнику и власнику 
хипотековане непокретности потврду о измиреном дугу без одлагања, на-
кон измирења дуга и да му да сагласност за брисање хипотеке. Хипоте-
карни поверилац се може једностраном писменом изјавом воље са потпи-
сом овереним у суду одрећи хипотеке када она по закону престаје. Сле-
дом реченог јасно произилази да хипотека по закону није престала. Она 
по закону може престати и исплатом пореског дуга за који је дато хипоте-
карно обезбеђење или отписом пореског дуга. Међутим, отпис пореског 
дуга врши надлежна пореска управа која је и утврдила порески дуг, поре-
ским решењем. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 2313/07 од 8.  новембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Стојан Јокић, судија Врховног суда Србије 
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ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
 

 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ  

ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 
 Право на накнаду штете зависи од коначног исхода кривичног 
поступка, па ако притвор не буде оправдан правноснажном осуђују-
ћом пресудом, притвореном лицу припада право на накнаду штете 
независно од чињенице што је притвор био одређен из законом при-
знатих разлога. 

Из образложења: 
 Према утврђеном чињеничном стању, тужилац, оптужен за кривич-
но дело прикривања из чл.184. став 1. КЗ РС, био је у притвору у периоду 
од 08.12.1992. године до 28.04.1993. године, односно четири месеца и два-
десет дана. Правноснажним решењем од 18.02.2004. године, кривични по-
ступак према тужиоцу је обустављен, због наступања апсолутне застаре-
лости кривичног гоњења. 
 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, правилно су ниже-
степени судови закључили да тужилац има статус лица неосновано лише-
ног слободе, у смислу чл. 560. став 1. тач. 1. Законика о кривичном по-
ступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 70/01 са изменама и допунама), важећег у вре-
ме доношења решења о обустављању кривичног поступка и у време доно-
шења првостепене пресуде, као и у смислу одредбе чл. 545. став 1. тач. 1. 
Закона о кривичном поступку  ("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/77, 14/85, 74/87, 
57/89 и 3/90 и "Сл. лист СРЈ", бр. 27/92 и 24/94), а који је био на снази у 
време лишења слободе тужиоца. 
 Позивање тужене у ревизији да је дошло до погрешне примене од-
редаба чл. 541. и 545. Закона о кривичном поступку, важећег у време ли-
шења слободе тужиоца, није основано. Нема места примени чл. 541. ЗКП 
(идентичне садржине као чл. 556. ЗКП важећег у време пресуђења) зато 
што овај члан уређује поступак накнаде штете у случају неоправдане осу-
де. Члан 545. ЗКП, важећи у време лишења слободе тужиоца (идентичан 
чл. 560. важећег у време пресуђења) уређује поступак накнаде  штете због 
неоснованог лишења слободе, што је овде случај  и прописује могућност 
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да се таквом лицу ускрати право на накнаду штете ако је својим недозво-
љеним поступцима проузроковало лишење слободе. Међутим, не пропи-
сује могућност да се окривљеном ускрати право на накнаду штете ако је 
злоупотребом процесних права довео до застарелости кривичног гоњења, 
као што то тврди ревизија (и што ревидент, уосталом, током поступка ни-
је ни доказао) нити прописује обавезу суда да цени законитост и оправда-
ност одређивања притвора. Право на накнаду штете зависи од коначног 
исхода кривичног поступка. Ако притвор не буде оправдан правносна-
жном осуђујућом пресудом, притвореном лицу припада право на накнаду 
штете независно од чињенице што је притвор био одређен из законом 
признатих разлога, што је у складу и са чланом 5. став 5. Европске кон-
венције за заштиту људских права и основних слобода. 

(Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 2898/06 од 01.02.2007. године) 

Аутор сентенце: Споменка Зарић, судија Врховног суда Србије 
 
 

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ  
ЗБОГ НАРУЖЕНОСТИ 

 Душевни болови узроковани субјективном представом оштеће-
ног о незнатној и привременој промени сопственог изгледа, не могу 
насталу промену учинити објективном категоријом какву  предста-
вља наруженост оног степена који оправдава досуђивање правичне 
новчане накнаде.  

Из образложења: 
 Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је пре него што се 
подвргла третману фарбања косе у фризерском салону тужене, имала косу 
дужине до 60 центиметара, али је због масовног опадања косе морала да 
се ошиша на потпуно кратку фризуру. Лекар дерматолог је утврдио да ни-
је дошло до трајног оштећења корена длаке и да не постоји обољење. У 
моменту штетног догађаја тужиља је имала 19 година.  
 Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је примењено ма-
теријално право када је одбијен захтев тужиље за накнаду штете услед 
претрпљених душевних болова због наружености. Код тужиље није до-
шло до наружености као последице агресивног хемијског третмана којем 
је била изложена. То што је тужиља своју дугу косу ошишала на кратко се 
не би могло сматрати правно признатим обликом штете из чл. 200. став 1. 
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Закона о облигационим односима. Не само да код тужиље није дошло до 
трајне наружености, већ, као што су то нижестепени судови правилно 
утврдили, ни до привремене наружености, а свакако не оног степена који 
би оправдавао досуђивање накнаде по основу претрпљених душевних бо-
лова. Промена фризуре, а што је последица фарбања косе у фризерском 
салону тужене, а и то привремено, не представља такву промену естетског 
изгледа која би се могла квалификовати као наруженост. Субјективна 
представа оштећеног лица о сопственом незнатно и привремено промење-
ном изгледу, није заштићено добро у смислу чл.200. Закона о облигацио-
ним односима и недовољна је да насталу промену учини објективном ка-
тегоријом какву представља наруженост. 

(Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 2005/06 од 28.06.2007. године) 

Аутор сентенце: Споменка Зарић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ  
ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ РАДА СУДА 

 Иако усвојена привремена мера од стране суда није спроведена 
у одређеном року, нема места одговорности Републике за штету због 
незаконитог рада суда, ако не постоји узрочна веза између те пропу-
штене радње и настале последице. 

Из  образложења: 
 Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је закључио уговор о 
закупу угоститељског објекта са туженим као власником тог објекта на 
период од 5 година (1996. – 2001. године). Тужбом од 27.03.1997. године 
тужилац је покренуо парнични  поступак против закуподавца због смета-
ња државине, јер му је од стране закуподавца ускраћено коришћење теле-
фонске линије, електро и водоводних инсталација. У том поступку од 
стране првостепеног суда одређена је привремена мера решењем од 
15.05.1997. године којом је тужени у тој парници обавезан да тужиоцу 
прикључи на угоститељски објекат телефонску линију и омогући му не-
сметано коришћење и приступ електричним и водоводним инсталацијама. 
Како тужени у том спору у остављеном року од 8 дана није поступио по 
налогу из привремене мере, тужилац се поднеском од 30.05.1997. године 
обратио парничном суду са предлогом да се извршење привремене мере 
спроведе принудним путем. Тај поднесак је од стране парничног одељења 
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прослеђен извршном одељењу првостепеног суда 08.10.1997. године, на-
кон чега је у извршном поступку одређено извршење на лицу места за 
16.10.1997. године. Приликом извршења на лицу мета нису се појавили ни 
извршни поверилац ни извршни дужник, па је од стране суда констатова-
но да се извршни поверилац из закупљеног простора иселио, и решењем 
суда од истог дана поступак извршења обустављен. 
 Тужилац је у овом спору својим тужбеним захтевом против тужене 
Републике Србије тражио накнаду материјалне штете у износу од 
6.000.000,00 динара, коју је претрпео незаконитим радом суда због тога 
што усвојену привремену меру није спровео, а због чега тужилац није мо-
гао да обавља угоститељску делатност у наведеном локалу, већ је из истог 
био приморан да се исели. 
 Полазећи од тако утврђеног чињеничног стања нижестепени судови 
су правилно закључили да у конкретном случају не постоји одговорност 
тужене за предметну штету, те су правилно применили материјално право 
када су тужбени захтев одбили као неоснован. 
 Наиме, једна од самосталних претпоставки одговорности за штету 
је узрочна веза између штетникове штетне радње и по њој настале после-
дице. То значи да би постојала одговорност за накнаду проузроковане 
штете потребно је да је штета настала као последица штетне радње штет-
ника. Када постоји конкретно објективна веза између штетне радње и 
штете показује сама природа и садржај радње коју је предузео штетник  
као узрока, и врсте настале штете као последице те радње. 
 Тужбени захтев у овом случају заснован је на одредби члана 172. 
ЗОО по коме правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује 
трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција. У кон-
кретном случају штета за тужиоца је настала радњама закуподавца због 
којих је тужилац онемогућен да настави са обављањем угоститељске де-
латности у закупљеном објекту и у томе се огледа узрочно последична ве-
за. Насупрот томе између настанка те штете и понашања општинског суда 
као органа тужене не постоји узрочна веза. У одсуству постојања те 
узрочне везе, не постоји ни одговорност тужене за евентуалну штету коју 
је претрпео невршењем угоститељске делатности у наведеном периоду. 
 Стоји чињеница да је тужилац тражио принудно извршење привре-
мене мере 30.05.1997. године, те да је она од стране парничног одељења 
општинског суда достављена извршном одељењу са закашњењем тј. 
08.10.1997. године, када је њено спровођење заказано на лицу места 
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16.10.1997. године, али то кашњење у спровођењу привремене мере од 
стране општинског суда није у узрочној вези са насталом материјалном 
штетом на страни тужиоца, како то правилно закључују нижестепени су-
дови. Ради се о штетној последици насталој из поремећених пословних 
односа између тужиоца као закупца угоститељског локала и власника тог 
локала као закуподавца. Да се тужилац није својом вољом иселио из пред-
метног локала пре спровођења привремене мере, њеним спровођењем би-
ло би му омогућено даље коришћење тог локала, те уколико би успео у 
спору за сметање поседа у коме је привремена мера издата, имао би право 
на потпуну накнаду материјалне штете коју је претрпео онемогућавањем 
коришћења локала од закуподавца, који га је иначе и спречавао у његовом 
коришћењу у наведеном периоду. 

 (Из пресуде  Врховног суда Србије у Београду,  
Рев. 1801/07 од 12.07.2007. године) 

Аутор сентенце: Никола Станојевић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ И ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 Како се обавеза накнаде штете сматра доспелом од тренутка на-
станка штете, то се одговорност за штету и пасивна легитимација ту-
женог у парници за накнаду штете, утврђују према околностима и чи-
њеницама које су постојале у време њеног настанка. 

Из образложења: 
 Према утврђеном чињеничном стању, тужени А.Н. и Ћ.М. су прав-
носнажном пресудом донетој у кривичном поступку оглашени кривим за 
кривична дела – тешки случајеви разбојништва и неовлашћеног набавља-
ња и ношења ватреног оружја, као саизвршиоци и осуђени су на казне за-
твора. Како је утврђено, ови тужени су у ноћи између 21.06.2004.  и 
22.06.2004. године умишљајно лишили живота Ј.З. возача такси возила, 
тада старог 48 година. У време извршења овог кривичног дела и настанка 
штетног догађаја, оба тужена су били малолетни. Тужилац Ј.Ј. је супруга 
сада пок. Ј.З. а тужиоци Ј.Г.  и Р.А. његове кћерке. Остали тужени у овој 
парници су родитељи извршиоца овог кривичног дела са којим су живили 
у породичној заједници.  
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 Усвајајући тужбени захтев нижестепени судови су правилно приме-
нили одредбе материјалног права. Чланом 165. став 4. Закона о облигаци-
оним односима предвиђена је и одговорност родитеља за штету коју при-
чине њихова малолетна деца, а основ њихове одговорности је пропуст у 
васпитању и надзору над децом. Сигурно је да такав пропуст постоји ако 
дете изврши кривично дело разбојништва из члана 169. став 2. у вези чла-
на 168. став 1. КЗ РС. С обзиром да за штету сагласно члану 160. став 3. 
ЗОО, одговара и дете, одговорност родитеља и деце је солидарна, како је 
то предвиђено чланом 166. истог Закона.  
 Без утицаја су наводи ревизије да је тужени Ћ.М. у међувремену, тј. 
после подношења тужбе, постао пунолетан и стекао пуну пословну спо-
собност, због чега по наводима ревизије његови родитељи нису пасивно 
легитимисани у овој парници. Ово из разлога што се сагласно члану 186. 
ЗОО обавеза накнаде штете сматра доспелом од тренутка настанка штете, 
те се сагласно томе она утврђује према околностима и чињеницама које су 
постојале у време настанка штете. То значи да је у конкретном случају 
правилно утврђена одговорност тужених, подносиоца ревизије за насталу 
штету тужиоцу и њихова обавеза да ову штету накнаде тужиоцу. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
 

Рев. 1869/07 од 24. октобра 2007. године) 
Аутор сентенце: Јасминка Станојевић, судија Врховног суда Србије 

 



Грађанско одељење                                                                           Сентенце 

 99

 
 

 

ПОРОДИЧНО ПРАВО 
 
 

МИШЉЕЊЕ ДЕТЕТА  
У СПОРУ ЗА ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

 У спору за вршење родитељског права суд је увек дужан да се 
руководи најбољим интересом детета и има обавезу да детету које је 
способно да формира своје мишљење помогне да добије обавештења 
која су му потребна да изрази своје мишљење у складу са годинама и 
зрелошћу детета, осим ако би то било у супротности са најбољим ин-
тересом детета. Зато суд не сме да се пре свега руководи позитивном 
мотивацијом родитеља да се старају о детету, већ да мишљење детета 
прибави на законом прописани начин.   

Из  образложења: 
 Првостепеном пресудом Општинског суда разведен је брак тужио-
ца и тужене и одлучено да родитељско право у односу на малолетну децу 
странака врши самостална мајка. Окружни суд је потврдио првостепену 
пресуду.  
 Према утврђеном чињеничном стању тужиља и тужени закључили 
су брак 19.10.1991. године из ког брака имају двоје заједничке малолетне 
деце рођене 1993. и 1997. године. Заједница живота парничних странака 
престала је у јуну месецу 2006. године а странке су наставиле да живе у 
истој кући на којој су сувласници са по 1/2. Деца похађају основну школу, 
мајка се стара о њиховом издржавању јер тужени за издржавање даје 
средства која су довољна једино за плаћање ужине и рачуна за телефон и 
струју. Тужени је власник и директор једног предузећа у месту где живе, 
као и продавнице у којој се продаје роба коју то предузеће производи. По-
ред тога има радионицу која се бави фарбањем аутомобила. Мајка ради у 
једном јавном предузећу. Из прибављеног извештаја центра за социјални 
рад не може се закључити да је са децом обављен разговор у циљу омогу-
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ћавања да изразе своје мишљење са којим родитељем би желели да живе, 
већ се у том извештају говори о позитивној мотивацији оба родитеља да 
се старају о деци. Како је према одредби члана 266. Породичног закона у 
спору за заштиту права детета односно за вршење и лишење родитељског 
права суд увек дужан да се руководи најбољим интересом детета и има 
дужност да детету које је способно да формира своје мишљење помогне 
да добије обавештења која су му потребна да изрази своје мишљење у 
складу са годинама и зрелошћу детета, осим ако би то било у супротности 
са најбољим интересом детета, Врховни суд је укинуо нижестепене пресу-
де и предмет вратио на поновни поступак. Суд не сме да се пре свега ру-
ководи позитивном мотивацијом родитеља да се старају о деци, већ је ду-
жан да утврди и прибави мишљење детета које је у могућности да  ми-
шљење да, па да у складу са његовим најбољим интересом, донесе одгова-
рајућу одлуку. 

 (Из решења Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 2393/07 од 12. септембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Љубица Милутиновић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА  
И НАЈБОЉИ ИНТЕРЕС ДЕТЕТА 

 У спору по тужби за вршење родитељског права, суд ће се пр-
венствено руководити интересом малолетног детета, а не потребама 
родитеља.  

Из  образложења: 
 У спору за вршење родитељског права одлучено је да ће тужени 
отац са малолетним дететом одржавати личне односе тако што ће једне 
недеље понедељком од 14,00 до 20,00 часова и непрекидно од петка у 
14,00 часова до недеље у 20,00 часова бити са њим, друге недеље четврт-
ком од 14,00 часова до 20,00 часова па надаље наизменично. Три недеље 
летњег школског распуста малолетно дете провешће са оцем по моделу 14 
+ 7 дана као и половину зимског распуста без прекида и половину празни-
ка за Нову годину, 1. мај и друге државне верске празнике (Божић, Ускрс) 
уколико они трају више дана, а уколико трају један дан онда наизменично 
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као и цео дан за тужиочеву и самим тим дететову Крсну славу. Свој ро-
ђендан малолетно дете проводиће сваке године наизменично код оца и 
мајке, а рођендане сестре по оцу проводиће код оца, као и рођендане бабе 
и деде по оцу, а остале рођендане ближих чланова родбине по договору са 
туженом – мајком. При доношењу овакве одлуке суд је имао у виду два 
извештаја специјализованих установа, која су била несагласна. Врховни 
суд је укинуо нижестепене одлуке наводећи да када су два извештаја спе-
цијализованих установа о моделу виђања детета и вршења родитељског 
права различита, потребно је саслушати подносиоце тих извештаја и ру-
ководити се  најбољим интересом малолетног детета а не потребама роди-
теља. 

 (Из решења Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 3218/07 од 05. децембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Љубица Милутиновић, судија Врховног суда Србије 
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МЕДИЦИНСКО ПРАВО 
 
 

ОДГОВОРНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  
 Здравствена установа одговара за штетне последице медицин-
ске интервенције, уколико пре предузимања предложеног начина ле-
чења пацијент није обавештен о могућности наступања свих предви-
дивих компликација, без обзира на степен вероватноће да до компли-
кација и дође. 

Из образложења: 
 Одговорност тужене, заснива се на одредби чл. 171. став 1., а у вези 
чл. 170. став 1. Закона о облигационим односима, по којима правно лице 
(предузеће и други послодавац) одговара за штету коју њен радник, у раду 
или у вези са радом, проузрокује трећем лицу, осим ако докаже да је запо-
слени у датим околностима поступао онако како је требало. Постојање од-
говорности правног лица, у смислу ових одредаба, није условљено наме-
ром или грубом непажњом запосленог, већ само незаконитим или непро-
писним радом, односно непримењивањем или погрешном применом про-
писа везаних за правила струке.  
 У конкретном случају, у раду лекара тужене, дошло је до повреде 
одредбе чл.10. став 1. Закона о здравственој заштити Републике Србије 
("Сл. гласник РС", бр. 17/92 ... 25/96, који је био на снази у време настанка 
штетног догађаја), по којој хируршке или друге медицинске интервенције, 
ако законом није другачије одређено, могу се предузети само по претход-
ном пристанку оболелог или повређеног лица, односно његовог родитеља, 
усвојиоца или стараоца, ако је то лице малолетно или лишено пословне 
способности. Према овој одредби, као и одредби чл. 13. став 2. истог За-
кона (по којој грађанин може захтевати и прекид лечења), лечење мора за-
висити првенствено од слободне воље оног кога се тиче, дакле, пацијента, 
односно његогов родитеља, усвојиоца или стараоца. Обавеза лекара јесте 
да медицински третман над пацијентом обави према важећим правилима 
струке и са повећаном пажњом, али свака радња на болеснику (инвазивна 
или медикаментозна), захтева његово самоодређење у односу на своје бу-
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дуће здравље и тело, изражено кроз пристанак на предложени начин лече-
ња. Изузетак је предвиђен једино у чл. 10. став 2. овог Закона, ако је обо-
лело или повређено лице у таквом стању да не може само донети одлуку 
или када услед хитности није могуће прибавити пристанак родитеља, 
усвојиоца или стараоца. 
 Међутим, пацијент је у стању да да пристанак на извесну медицин-
ску интервенцију, ако пристанку претходи обавештење од стране лекара о 
свим потребним чињеницама које су нужне за његову одлуку: начин и ток 
лечења, врста и ток оперативног захвата, али обавезно и о могућим ком-
пликацијама предложеног начина лечења.  
 У ситуацији када постоји предвидива могућност компликације (без 
обзира на степен вероватноће да до компликације и дође), лекар је дужан 
да о томе обавести пацијента. Тек после оваквог, потпуног обавештења, 
пристанак пацијента је пуноважан, јер само у том случају он зна на шта 
пристаје, а давањем сагласности на предложени начин лечења, изјављује 
своју слободну вољу да свесно прихвата евентуалне последице односно 
компликације које су му од стране лекара предочене. 
 У овој правној ствари, тужиља јесте имала сазнања о природи своје 
болести, као и о врсти хируршке интервенције која је требала да се обави 
у туженом Институту. Међутим, ни тужиља, нити њени родитељи, нису 
били упознати са могућностима настанка компликација операције, које се 
јављају у мање у 2% случајева, али које су код тужиље, ипак, наступиле и 
довеле до озбиљних здравствених проблема. Благовремено обавештавање 
пацијента о свим ризицима операције, па и о онима који су ретки, свакако 
утиче на промишљену и разумну одлуку да се медицински захват прихва-
ти или не. Недовољан, пак, степен обавештења узрокује противправну 
радњу у грађанско-правном смислу и повлачи одговорност за накнаду 
штете, ако она, у било ком виду, настане. 

(Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 1634/06 од 4. новембра 2006. године) 

Аутор сентенце: Зорица Терзић, саветник Врховног суда Србије 
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ОДГОВОРНОСТ ЗА ЛЕКАРСКУ ГРЕШКУ 
 Здравствена установа не одговара по принципу одговорности за 
другог за неуспех лекарске интервенције, али је одговорна ако је ме-
дицинску интервенцију вршио лекар неодговарајуће специјалности 
без брижљивости коју налажу правила струке. 

Из образложења: 
 Према утврђеном чињеничном стању малолетна тужиља К.Ј., рође-
на је 7.11.1991. године, на Клиници за гинекологију и акушерство у Н.С. 
(Организациона јединица туженог). Њена мајка тужиља Д.Ј. примљена је 
на Клинику 6.11.1991. године у 9,55 часова, са пролонгираном трудноћом 
од 11 дана. По правилима медицинске струке порођај је требао да се завр-
ши царским резом, али није. Окончан је применом вакуум екстрактора од 
стране лекара који се налазио на специјализацији. Лекар је приликом 
предузимања ове интервенције био у обавези да се консултује са старијим 
искуснијим гинекологом – лекаром специјалистом, али је пропустио да то 
учини. Због нестручног порођаја код малолетне К. дошло је до тешке пе-
ринаталне асуфикције (период у току порођаја када је мозак остао без ки-
сеоника због кога је наступило мождано крварење). Неадекватни начин 
порођаја узроковао је оштећење плода и због можданог крварења насту-
пила је церебрална парализа која је дефинитивна. Непоштовање правила 
лекарске и специјалистичке струке утврђено је вештачењем на основу ми-
шљења судског медицинског одбора ближе описаног у првостепеној пре-
суди. Због нестручног порођаја код малолетне тужиље К. настала су трај-
на оштећења, знатно израженија на моторном него на психичком плану. 
Одузета су јој сва четири екстремитета због чега није способна да хода, не 
може самостално да седи, није успостављена координација покрета и др-
жања тела и није способна за обављање основних активности: гутање, 
узимање хране, да се брине о својој хигијени и да самостално врши физи-
олошке потребе. Она је свесна, оријентисана у простору има увид у своје 
болесно стање. Говор је отежан, због чега јој је онемогућена и свакоднев-
на комуникација с околином. Услед оштећења централног нервног систе-
ма постоји потпуна откоченост моторних функција што доводи до невољ-
них покрета који су посебно изражени у ситуацијама када је узбуђена. 
Она није у могућности да контролише своју моторику на целом телу. Није 
у могућности да сама себе опслужи, да се обуче, нахрани, нити да задово-
љи ниједну своју уобичајену активност без потпуне асистенције друге 
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особе. Током целог живота изложена је немерљивим тегобама при преду-
зимању најелементарнијих животних активности. Све те последице су 
трајне природе и она трпи душевне болове најјачег интензитета и трпеће 
их целог живота. Промене организма довеле су до трајног умањења опште 
животне активности од 100%. Она је перманентно подвргнута лечењу и 
континуираној физикалној терапији која се спроводи у разним рехабили-
тационим центрима и свакодневно код куће од стране обучених родитеља, 
логопеда и дефектолога. Користиће медикаменте до краја живота. Чиње-
ни су напори на пољу њеног образовања, али је остварила скромне резул-
тате. Физичке болове трпи за време основних животних активности, фи-
зикалне терапије и приликом покушаја ходања. Наруженост малолетне К. 
је највишег степена због чега трпи болове најјачег интензитета и та нару-
женост је изузетно уочљива другим људима што код ње ствара осећај ве-
лике нелагодности и осећај мање вредности. Код ње је стално присутан 
осећај напетости и страха и то средњег интензитета. Свакодневно прили-
ком одвајања од родитеља и доспевањем у непознату средину доживљава 
страх високог интензитета. Тај страх је интензиван и доживотан и изазива 
психичку трауму - велики душевни потрес због ситуације у којој се нала-
зи па је психичка равнотежа трајно оштећена.  
 На тако утврђено чињенично стање правилно је примењено матери-
јално право када је тужени оглашен грађанскоправно одговорним за на-
кнаду нематеријалне штете малолетној тужиљи и њеним родитељима. 
 Ранији Закон о здравственој заштити (важећи у време почињене ле-
карске грешке) не садржи правило о праву пацијента на накнаду штете 
због стручне грешке здравственог радника. Зато се одговорност туженог 
Клиничког центра заснива на општим правилима облигационог права о 
одговорности за другог (члан 170. и 171. ЗОО), Клинички центар као 
правно лице одговара за штету коју је учинио запослени. Та одговорност 
је субјективна и њен извор је у кривици лекара. Лекарска установа је ду-
жна да у извршавању обавезе из своје професионалне делатности (меди-
цинске делатности) поступа са повећаном пажњом према правилима стру-
ке и обичајима (пажњом доброг стручњака) у смислу члана 18. ЗОО. Ако 
лекар приликом медицинске интервенције (у овом случају порођаја) учи-
ни лекарску грешку (у конкретном случају из нехата - члан 154. став 1. у 
вези члана 158. став 1. ЗОО) одговара његов пословадац - Клинички цен-
тар по принципу одговорности за другог. Од лекара се не тражи да одго-
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вара за неуспех интервенције, али у лечењу или медицинској интервенци-
ји мора да поступа са брижљивошћу коју налажу правила струке. У кон-
кретном случају тако није поступљено. Правила струке су налагала да се 
не примени метод који је у овом случају извршен, а осим тога порођај ни-
је извршио гинеколог већ лекар на стажирању који се није благовремено 
консултовао са лекаром специјалистом шта у датом моменту треба учини-
ти. Због таквог начина поступања по мишљењу судско-медицинског одбо-
ра наступила је последица која се огледа у најтежем оштећењу здравља 
које траје од рођења па до смрти.  
 Основ одговорности је правилно утврђен али је правична накнада 
нематеријалне штете за поједине видове превисоко одмерена.  
 Наиме, по становишту Врховног суда правична накнада за претрпљене 
душевне болове због умањења животне активности и наружености као и на-
кнада за претрпљене физичке болове и страх треба да износи у мањој висини 
од раније досуђеног (као у изреци ове пресуде) имајући у виду све околности 
случаја, а нарочито јачину и интензитет физичких и душевних болова и стра-
ха и њихово трајање, као и проценат и манифестације умањења животне ак-
тивности. Накнада нематеријалне штете не може се уподобити натуралном 
обештећењу и представља сатисфакцију; у овом случају одређену суму нова-
ца којом ће бити ублажен физички и душевни бол. Досуђивање накнаде у ви-
сини која је одмерена у првостепеном поступку било би неспојиво са њеном 
природом и друштвеном сврхом (члан 200. став 2. ЗОО). Приликом одређи-
вања накнаде нематеријалне штете и за најтеже последице као у овом случају 
мора се имати у виду и друштвено економско стање и вредновати чињеница 
да се радило о нехатној грешци.  
 Правична новчана накнада родитељима због нарочито тешког инва-
лидитета ћерке правилно је одмерена при чему су цењене све релевантне 
околности случаја (члан 201. став 3. у вези члана 200. ЗОО). 
 Рок застарелости почиње тећи првог дана после дана када је повери-
лац имао право да захтева испуњење обавезе (сутрадан) ако законом за 
поједине случајеве није шта друго прописано (члан 361. ЗОО). Код накна-
де штете обавеза накнаде сматра се доспелом од тренутка настанка штете 
(члан 186. ЗОО). Потраживање накнаде штете по члану 376. ЗОО застаре-
ва за три године од дана када је оштећени дознао за штету и лице које је 
штету учинило (субјективни рок), а у сваком случају потраживање заста-
рева за пет година од дана кад је штета настала (објективни рок). Из цити-
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ране одредбе произилази да је за почетак рока застаревања накнаде штете 
релевантно сазнање оштећеника за штету и за лице (штетника) који је 
штету проузроковао. Под штетом се подразумева и утврђивање обима 
штете, а под обимом штете подразумевају се не само висина већ утврђива-
ње свих чињеница и околности које су од значаја за утврђивање те виси-
не. Зато се почетак рока код телесних повреда и оштећења здравља по 
правилу не поклапа са првим почетим моментом проузроковања штете 
(штетном радњом), већ најчешће са каснијим временским моментом. Има-
јући то у виду застарни рок за претрпљене физичке болове рачуна се од 
престанка физичких болова јаког или средњег интензитета (релевантних 
за досуђивање накнаде); за душевне болове због умањења животне актив-
ности рок почиње да тече од завршетка лечења јер се тек тада може поу-
здано утврдити степен телесног оштећења и манифестације умањене жи-
вотне активности; за страх рок се рачуна од завршетка страха који је био 
интензиван и дужег трајања, а за наруженост од момента када је извесно 
да измењена спољашност оштећеног изазива у околини гађење, сажаљење 
и друге негативне реакције. 
 Имајући у виду изложено, неосновани су ревизијски наводи туже-
ног да је потраживање накнаде нематеријалне штете по свим видовима за-
старело. Почетак рока застарелости у конкретном случају не може се ра-
чунати од момента извршеног нестручног порођаја. Физички болови код 
тужиље релевантни за досуђивање накнаде нису престали, нити је лечење 
завршено. Интензивни страх је присутан и у време пресуђења, а наруже-
ност и даље изазива у околини сажаљење и друге негативне реакције. Зато 
није било нужно да се изводе други докази у цуљу утврђивања момента 
сазнања за штету и њен обим, како се то у ревизији тврди. 

  (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду,  
Рев. 2847/06 од 17. јануара 2007. године) 

Аутор сентенце: Предраг Трифуновић, судија Врховног суда Србије 
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НАСЛЕДНО ПРАВО 

 
НЕДЕЉИВОСТ ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА БРАЧНИХ ДРУГОВА  
КОД РАСКИДА УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ 

 Када су уговор о доживотном издржавању закључили брачни 
другови у својству прималаца издржавања, обавеза даваоца издржа-
вања је недељива према примаоцима издржавања, па по смрти једног 
брачног друга, други може из разлога предвиђених одредбом чл. 201. 
став 1. Закона о наслеђивању да тражи раскид уговора у целини, а не 
само у погледу имовине коју је он уговором о доживотном издржава-
њу пренео у својину даваоцу издржавања. 

Из образложења: 
 Према утврђеном чињеничном стању, тужиља и њен сада покојни 
супруг су, као примаоци издржавања, закључили уговор о доживотном 
издржавању којим се тужени, као давалац издржавања, обавезао да дожи-
вотно издржава тужиљу и њеног супруга, а они се обавезали да му после 
смрти оставе сву своју покретну и непокретну имовину на којој су сувла-
сници свако са по 1/2 идеалног дела. Утврђено је да је тужиљин супруг 
преминуо месец дана по закључењу уговора, да је тужени у односу на ње-
га извршио уговорну обавезу, те да је после његове смрти наставио са из-
вршавањем уговорне обавезе у односу на тужиљу. Када су се односи из-
међу странака пореметили, тужиља је поднела тужбу за раскид уговора.  
 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд 
је тужбени захтев усвојио с позивом на одредбу чл. 201. Закона о наслеђи-
вању. Одлучујући о жалби туженог другостепени суд је првостепену пре-
суду преиначио утолико што је одбио захтев тужиље за раскид уговора о 
доживотном издржавању у делу који се односи на права и обавезе тужи-
љиног покојног супруга, као примаоца издржавања и туженог, као давао-
ца издржавања, док је у преосталом делу првостепену пресуду потврдио. 
Према становишту другостепеног суда, пошто је тужени у целости извр-
шио уговорну обавезу према тужиљином супругу, уговор о доживотном 
издржавању у том делу се не може раскинути. 
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 Основано се у ревизији тужиље указује на погрешну примену мате-
ријалног права.  
 Када су уговор о доживотном издржавању закључили брачни дру-
гови у својству прималаца издржавања, онда је обавеза даваоца издржава-
ња недељива према примаоцима издржавања. Брачни друг примаоца издр-
жавања је активно легитимисан да тражи раскид уговора о доживотном 
издржавању чак и у случају да је само један брачни друг означен као при-
малац издржавања, а да је уговорено и издржавање брачног друга примао-
ца издржавања, а свакако је легитимисан у овом случају када су оба брач-
на друга и формално означена као примаоци издржавања, а уговорено је 
издржавање оба брачна друга. Када супружници заједно закључе уговор о 
доживотном издржавању са трећим лицем као даваоцем издржавања, 
остављајући му своју имовину за случај смрти, па касније један од њих 
умре, онда други брачни друг може из разлога предвиђених одредбом чл. 
201. став 1. Закона о наслеђивању ("Сл. гласник РС", бр. 46/95) да тражи 
да се уговор раскине у целини, а не само у погледу имовине коју он угово-
ром о доживотном издржавању преноси у својину даваоцу издржавања.  
 Из овог разлога давалац издржавања не може претендовати да је 
моментом смрти једног од прималаца издржавања стекао право својине на 
његовој имовини зато што је тог примаоца издржавања издржавао до ње-
гове смрти, односно зато што сада умрли прималац издржавања није за 
живота тражио раскид уговора о доживотном издржавању. Сврха овако 
закљученог уговора о доживотном издржавању је издржавање оба прима-
оца издржавања, па у случају да је један од њих преминуо, а да пре своје 
смрти није тражио раскид уговора, то не значи да преостали брачни друг 
као прималац издржавања, није стварно легитимисан да тражи раскид 
уговора о доживотном издржавању у целини, полазећи од чињенице да је 
обавеза издржавања недељива. 
 Из изнетих разлога, Врховни суд је на основу чл. 407. став 1. ЗПП, 
побијану пресуду преиначио. 

(Из пресуде Врховног суда Србије у Београду,  
Рев. 1557/06 од 13.02.2007. године) 

Аутор сентенце: Споменка Зарић, судија Врховног суда Србије
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АУТОРСКО ПРАВО 
 
 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 
 Објављивање пресуде о трошку туженог на Интернет сајту ту-
женог на главној страници у одређеном периоду, представља подесан 
начин заштите повређених права аутора. 

Из образложења: 
 Према чињеничном стању које је првостепени суд правилно и у 
потпуности утврдио, тужени је током марта 2005. године спорну фотогра-
фију са пропратним текстом објавио на билбордима широм Србије и на 
Интернет сајту туженог, не наводећи име аутора фотографије. У књизи 
аутора М.В. која је објављена 2005. године, спорна фотографија објавље-
на је на насловној страни књиге, а као аутор фотографије наведен је тужи-
лац. Према допису и извештају Владе Републике Србије, Канцеларија за 
сарадњу са медијима Владе Републике Србије не располаже подацима да 
ли је спорна фотографија дата туженом и по ком основу, нити ко је аутор 
спорне фотографије и да ли постоји уговор о преносу ауторских права са 
аутора на Владу Републике Србије. 
 Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је у побијаној 
пресуди примењено материјално право када је утврђено да је тужени обја-
вљивањем спорне фотографије без навођења имена аутора и без плаћања 
накнаде за искоришћавање ауторског дела повредио ауторска права тужи-
оца, па је туженом забрањена даља повреда права и наложено објављива-
ње пресуде о трошку туженог. 
 Наиме, спорна фотографија представља ауторско дело у смислу 
члана 2. став 2. тачка 9. Закона о ауторским и сродним правима ("Службе-
ни лист СЦГ", бр. 61/2000). Чланом 9. став 2. истог Закона предвиђено је 
да се аутором сматра лице чије су име, псеудоним или знак назначени на 
примерцима дела, или наведени приликом објављивања дела, док се не 
докаже другачије. Чл. 14-18. истог Закона заштићена су морална права 
аутора, и то право патернитета, право на назначење имена, право објављи-
вања, право на заштиту интегритета дела и право на супротстављање не-
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достојном искоришћавању дела. Према члану 177. став 1. тач. 1, 2. и 6. 
истог Закона, носилац ауторског права тужбом може захтевати утврђива-
ње повреде права, престанак повреде права и објављивање пресуде о тро-
шку туженог.  
 Тужилац је током поступка доказао да је аутор спорне фотогра-
фије, у смислу члана 9. став 2. Закона о ауторским и сродни правима, а ту-
жени није доказао супротно, будући да извештајима добијеним од Владе 
Републике Србије није потврђена тврдња туженог да је спорну фотогра-
фију добио из документације Владе Србије, те да се ради о јавном добру 
које се може користити без ограничења. Стога је побијаном пресудом пра-
вилно усвојен тужбени захтев тужиоца и утврђено да су објављивањем 
спорне фотографије – портрета без навођења имена тужиоца као аутора 
повређена морална права аутора, предвиђена у чл. 14.-18. Закона о аутор-
ским и сродним првима.  
 Правилно је примењен и члан 177. став 1. тач. 1, 2. и 6. истог За-
кона када је туженом наложен престанак повреде права и објављивање 
пресуде о трошку туженог на Интернет сајту туженог на главној страници 
током 30 дана од дана правноснажности пресуде. Имајући у виду дефини-
цију јавног гласила у смислу члана 11. Закона о јавном информисању 
("Службени гласник РС", бр. 43/2003 и 61/2005), оваква обавеза објављи-
вања пресуде, у електронском медију, у складу је са чланом 10. Европске 
конвенције о заштити људских права и основних слобода, будући да је 
овакав начин мешања у слободу медија законит и у складу са легитимним 
циљем заштите ауторског права тужиоца, а време од 30 дана од објављи-
вања на главној страници Интернет сајта туженог, по оцени Врховног су-
да, представља подесан начин ограничења слободе медија и меру сра-
змерну легитимном циљу коме се тежи. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду,  
 Гж. 145/06 од 24. октобра 2007. године) 

Аутор сентенце: Мила Маричић, саветник Врховног суда Србије  
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МЕДИЈСКО ПРАВО 

 
СЛОБОДА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  НИЈЕ НЕОГРАНИЧЕНА 

 Слобода јавног информисања се не може остваривати супротно 
стандарду новинарске пажње на штету приватности других лица, без 
легитимног циља, одсуства пропорционалности и пристанка субјекта 
информације.   

Из  образложења: 
 Нижестепеним пресудама тужени су обавезани да тужиоцу на име 
накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде 
части и угледа плате новчани износ са законском каматом. Према утврђе-
ном чињеничном стању у магазину за мушкарце "СКМ" од априла месеца 
2005. године у листу број 20 објављен је нови чланак непознатог аутора 
"Убојити поглед" са поднасловом "Где се рађају серијске убице? У сиро-
тињским четвртима? Живе у распуштеној породици под присмотром оца 
садисте? Ако је веровати последњим полицијским истраживањима изгле-
да да се то дешава... пред излогом са наочарима". Текст садржи и 16 фото-
графија серијских убица који су носили наочаре са двоструким мостом из-
над носа, са пропратним текстом испод сваке фотографије о томе како 
оквир наочара може да утиче на профил убице, колико је људи сваки убио 
и када. Као последње у низу објављена је фотографија тужиоца и про-
пратни текст са садржином: "Иако овај популарни водитељ дечијих ТВ 
квизова упорно тврди да још увек није никога убио, имамо разлога да ве-
рујемо да ситуација неће дуго остати таква. Комбинација наочара са дво-
струким мостом и близина великог броја незаштићене деце могу довести 
до страшних резултата". Тужилац је ожењен, отац једног пунолетног дете-
та, по занимању самостални уметник а његова супруга главни и одговор-
ни уредник листа "Политика-Базар". Као породичног човека и познатог 
уметника овај текст га је јако повредио а он, његова супруга и син били су 
изложени питањима познаника и пријатеља шта се догађа и откуд је до-
шло до објављивања оваквог текста. Тиме му је нанета велика морална 
штета и повређени част и углед.  
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 Према одредби члана 80. Закона о јавном информисању ("Сл. гла-
сник РС", број 43/2003, број 61/2005) новинар, одговорни уредник и прав-
но лице које је оснивач јавног гласила који су пре објављивања с пажњом 
примереном околностима могли утврдити неистинитост или непотпуност 
информације, солидарно одговарају за материјалну и нематеријалну ште-
ту проузроковану објављивањем информације.  
 Стандард новинарске пажње исказан је кроз одредбу члана 3. истог 
закона према којој одредби новинар и одговорни уредник јавног гласила 
су дужни да пре објављивања информације која садржи податке о одређе-
ном догађају, појави или личности, са пажњом примереном околностима, 
провере њено порекло, истинитост и потпуност. У конкретном случају 
прекршен је стандард обавезе новинарске пажње јер је објављен новински 
чланак непознатог аутора са непровереним и непримереним информација-
ма и фотографијом тужиоца. Тиме су тужиоцу повређени част и углед и 
људско достојанство, грубо повређена његова приватност. У конкретном 
случају не ради се о вредносним судовима, који су у принципу слободни, 
док чињенични нису. Објављени текст не садржи оцену да ли су тужиоче-
ве наочари прикладне послу којим се бави и томе слично, већ тврдњу да 
тужилац као популарни водитељ дечијих ТВ квизова тврди да још увек 
никога није убио, због чега тужени имају разлога да верују да ситуација 
неће дуго остати таква, посебно ако се ради о комбинацији нарочара са 
двоструким мостом и близине великог броја незаштићене деце.  
 Слобода јавног информисања се не може остваривати супротно 
стандарду новинарске пажње и етике на штету приватности других лица, 
без легитимног циља, одсуства пропорционалности и пристанка субјекта 
информације. У конкретном случају слобода јавног информисања уз изо-
станак обавезне новинске пажње, остварена је на начин противан одред-
бама Закона о јавном информисању, јер су на правно недопуштен начин 
објављени текст и фотографија тужиоца. 

(Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
Рев. 2254/07 од 05. септембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Љубица Милутиновић, судија Врховног суда Србије 
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РАДНО ПРАВО 

 
ОДСУСТВО КРИВИЦЕ ЗА ПОВРЕДУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ  

УСЛЕД НЕУРАЧУНЉИВОСТИ 
 Запослени који због болести није у стању да схвати значај својих 
радњи и управља својим поступцима (трајна неурачунљивост) не може 
бити одговоран за повреду радне обавезе коју је у таквом стању учинио, 
те му по овом основу послодавац не може отказати уговор о раду. 

Из образложења: 
 Према утврђеном чињеничном стању, решењем од 03.06.2003. годи-
не тужиоцу је престао радни однос, односно отказан уговор о раду због 
повреде радне обавезе утврђене чланом 10. тачка 18. Уговора о раду од 
21.02.2002. године (долазак на рад у припитом или напитом стању). Тужи-
оцу је пре овог времена по овом основу изречено више дисциплинских 
мера - умањење месечне зараде – новчане казне. Из налаза и мишљења ве-
штака који је у овом поступку ангажован, утврђено је да је тужилац особа 
која болује од хроничног алкохолизма, сада већ у терминалној фази са из-
раженим органским оштећењима на мозгу етиличне генезе са значајним 
соматским, неуролошким и социјалним реперкусијама алкохолне болести. 
У време наведеног догађаја, када је тужени 14.04.2003. године дошао на 
посао у припитом стању, тужилац по мишљењу вештака није био спосо-
бан да схвати значај својих дела и управља својим поступцима, односно 
био је потпуно неурачунљив.  
 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судо-
ви су правилно оценили да тужилац из напред наведених разлога (због не-
урачунљивости), не може бити одговоран за повреду радне обавезе због 
које је тужени донео решење о отказу уговора о раду.  
 Тужиоцу је отказан уговор о раду с позивом на одредбе члана 101. 
став 1. тачка 3. тада важећег Закона о раду, којим је предвиђено да посло-
давац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоје оправ-
дани разлози који се односе на радну способност запосленог, његово по-
нашање и потребе послодавца и то ако запослени својом кривицом учини 
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повреду радне обавезе утврђене уговором о раду. Дакле, супротно наво-
дима ревизије за постојање овог отказног разлога потребно је да је запо-
слени повреду радне обавезе учинио својом кривицом. У ситуацији када 
је у поступку утврђено да је тужилац трајно неурачунљиво лице које није 
у стању да схвати значај својих радњи и управља својим поступцима, он 
не може бити одговоран за повреду радне обавезе коју је учинио. Иако то 
законом није изричито назначено, и за остале облике понашања запосле-
ног на радном месту, као и за непоштовање радне дисциплине, неопходно 
је да је запослени у могућности да управља својим поступцима и да је све-
стан последица које могу настати из одређеног понашања. Туженом, као 
послодавцу, с обзиром на изрицање више дисциплинских мера по овом 
основу, познато је здравствено стање тужиоца, те је у том правцу требало 
предузети одређене мере, не само здравствене заштите, већ и мере за 
утврђивање радне способности за обављање одређених послова. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду,  
Рев. II 1221/07 од 06. новембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Јасминка Станојевић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ЗЛОУПОТРЕБА БОЛОВАЊА 
 Злоупотреба боловања представља свесно и смишљено поступа-
ње запосленог у циљу одобравања или коришћења већ одобреног бо-
ловања противно предвиђеној сврси, а ради незаконитог стицања и 
остваривања одређених права из радног односа, по основу права на 
здравствено осигурање.  

Из образложења: 
 Боловање представља медицински оправдано одсуство са рада због 
привремене спречености за рад услед болести или повреде. Боловање од-
ређује изабрани лекар када установи да запослени није способан за оба-
вљање свог рада услед болести или повреде. Запослени коме је отворено 
боловање дужан је да се придржава упутстава лекара и предузима мере 
прописане терапије, како би активно учестовао у свом оздрављењу.  
 На основу одобреног боловања запослени остварује одређена права 
из радног односа по основу права из здравственог осигурања. 
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 Злоупотреба боловања, као разлог за отказ уговора о раду, постоји 
када се боловање користи противно разлозима због којих је отворено, ка-
да се запослени на боловању не придржава понашања које му је прописа-
но или препоручено од стране ординирајућег лекара и тако својим посту-
пањем успорава или одлаже оздрављење, или пак свесно угрожава своје 
здравствено стање са намером да издејствује или продужи већ отворено 
боловање, или када понашање запосленог указује да није неспособан за 
рад. Значи, злоупотреба боловања представља свесно и смишљено посту-
пање запосленог у циљу коришћења боловања противно предвиђеној свр-
си, а ради незаконитог стицања и остваривања одређених права из здрав-
ственог осигурања.  
 У конкретном случају није утврђено да је тужилац злоупотребио 
одобрено му боловање. Напротив, утврђено је да је отварање боловања 
било медицински оправдано, да се тужиочево здравствено стање санирало 
у очекиваном периоду, јер је боловање закључено на унапред заказаном 
прегледу, што указује да се придржавао савета и препорука лекара и узи-
мао прописану терапију. Стога је правилан закључак првостепеног суда 
да нису били испуњени услови из члана 101. став 1. тачка 7. Закона о раду 
("Службени гласник РС", бр. 70/01 и 73/01) за доношење решења о отказу 
уговора о раду. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду,  
 Рев. II 592/06 од 14. фебруара 2007. године) 

Аутор сентенце: Надежда Радевић, судија Врховног суда Србије 
 
 

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ  
СА ПРАВОМ НА ИСПЛАТУ ОТПРЕМНИНЕ 

 Отпремнина је услов законитог престанка радног односа запо-
сленог за чијим радом је престала потреба и она у одсуству другачи-
јег споразума са послодавцем, мора бити исплаћена запосленом у це-
лости пре отказа уговора о раду. 

Из образложења: 
 У поступку пред првостепеним судом је утврђено да је тужиоцу от-
казан уговор о раду решењем број 2974 од 11.08.2005. године из разлога 
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предвиђених чланом 179. став 1. тачка 9. Закона о раду. Овим решењем 
тужиоцу је утврђено право на отпремнину и њена висина, али му је испла-
ћена 30.11.2005. године, после подношења тужбе, а радни однос по овом 
решењу му је престао са 10.08.2005. године.  
 Полазећи од наведене чињенице, нижестепени судови су правилно 
примењујући одредбе материјалног права основано закључили да је оспоре-
но решење незаконито, дајући за то разлоге које у свему прихвата и овај суд. 
 Наиме, према одредби члана 158. став 1. Закона о раду ("Службени 
гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), послодавац је дужан да пре отказа уговора 
о раду у смислу члана 179. тачка 9. овог Закона (отказ уговора о раду када 
услед технолошких, економских или организационих промена престане 
потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима по-
сла), запосленом исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом 
или уговором о раду. Отпремнина, дакле, јесте услов законитог престанка 
радног односа по овом основу и она у одсуству другачијег споразума за-
посленог и послодавца мора бити исплаћена у потпуности пре отказа уго-
вора о раду. Због тога су без утицаја наводи ревизије да је тужиоцу пре 
подношења тужбе исплаћен део отпремнине, с обзиром да у погледу та-
квог начина извршења законом утврђене обавезе, не постоји споразум 
странака. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, 
 Рев. II 1000/07 од 26.09.2007. године) 

Аутор сентенце: Јасминка Станојевић, судија Врховног суда Србије 
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МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
 

 

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОСЛОДАВЦА У ПОСТУПКУ 
ОСНИВАЊА И УПИСА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

У РЕГИСТАР СИНДИКАТА 
 Послодавац није активно легитимисан за вођење управног 
спора против решења којим је по захтеву синдикалне организације 
извршен упис те организације у регистар синдиката 

Из образложења: 
 Тужилац је поднео тужбу против решења Министарства рада, за-
пошљавања и социјалне политике Републике Србије којим решењем се 
синдикална организација уписује у регистар Синдиката и одређује лице 
овлашћено за заступање и представљање синдиката.  
 У поступку претходног испитивања поднете тужбе Врховни суд 
Србије је нашао да тужилац нема активну легитимацију за вођење управ-
ног спора и да тужбу треба одбацити. 
 Одредбом члана 12. Закона о упрвним споровима је прописано да 
тужилац у управном спору може бити физичко лице, правно лице или 
друга странка ако сматра да јој је управним актом повређено неко право 
или на закону заснован интерес. 
 Оспореним решењем није решавано о праву, обавези или правном 
интересу тужиоца, нити је тужиоцу непосредно или посредно оспореним 
решењем повређено неко право или на закону заснован интерес. Оспоре-
но решење је донето по захтеву синдикалне организације "Б Б" из Београ-
да, с обзиром да се поступак уписа покреће по захтеву синдикалне орга-
низације, како је то прописано и одредбама чл. 4. ст. 2. Правилника о упи-
су синдиката у регистар. Стога Врховни суд Србије налази да тужилац не-
ма активну легитимацију за вођење управног спора. Одредбом члана 206. 
Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), прописано је да 
се запосленима јамчи слобода синдикалног организовања и деловања без 
одобрења, уз упис у регистар синдиката. Правилником о упису синдиката 
у регистар ("Службени гласник РС", бр. 50/05), уређен је начин уписа син-
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дикалне организације код послодавца у регистар синдиката, с тим да је 
надлежно министарство дужно да донесе решење о упису синдиката у Ре-
гистар ако су испуњени услови за оснивање у складу са законом и оп-
штим актом синдиката. Према одредбама члана 8. Закона о раду, синдикат 
је дужан да достави решење о упису синдикалне организације у регистар 
послодавцу, из чега, такође, не произлази правни интерес послодавца да 
тужбом оспорава акт донет по захтеву синдикалне организације за упис у 
регистар.  

(Решење ВСС У. бр. 5581/06 од 20.6.2007. године) 
Сентенцу саставила: Рајка Милијаш, саветник Врховног суда Србије 

 
 

КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТАКНУТУ ФИРМУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
НЕПРОФИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 Комуналну таксу за истакнуту фирму плаћа физичко или 
правно лице које обавља одређену делатност, независно од тога да ли 
том делатношћу, као удружење грађана остварује профит  

Из образложења: 
 Суд је ценио наводе тужбе и нашао да су исти неосновани јер се из 
списа предмета види да је првостепени орган правилно тужиоцу утврдио 
локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору за 
период од 01.1.2006. до 31.12.2006. године, сходно одредбама члана 80. 
став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 9/02... 135/04) и одредбама тачке 5. тарифног броја 5 Одлуке о локал-
ним комуналним таксама ("Службени лист општине Брус", бр. 6/98 и 
1/06). У поступку је утврђено да тужилац у пословном простору који ко-
ристи има истакнуту фирму, на основу документације и поступка којим 
располаже првостепени орган. Одредбом члана 84. став 1. Закона о локал-
ној самоуправи је прописано да фирму у смислу овог закона представља 
сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко 
лице обавља одређену делатност, па се сагласно цитираној одредби Зако-
на, комунална такса за истицање фирме плаћа независно од пословања 
обвезника локалне комуналне таксе због чега су наводи тужбе, да се у 
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конкретном случају ради о непрофитној организацији - удружењу грађа-
на, без утицаја на правилност одлуке првостепеног органа.  

(Пресуда Врховног суда Србије У. 6290/06 од 20. 06. 2007. године) 
Сентенцу сачинила: Рајка Милијаш, саветник Врховног суда Србије  

 
 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
 Кажњавање у прекршајном поступку због омаловажавања ор-
ганизације бораца учесника НОР-а од 1941-1945. године на јавном ме-
сту, не представља основ за рехабилитацију из политичких или идео-
лошких разлога 

Из образложења: 
 Правилно је, по налажењу Врховног суда Србије, ожалбеним ре-
шењм одбијен захтев жалиоца за рехабилитацију. Ово стога, што из садр-
жине решења Судије за прекршаје СО Смедерево УП.1. бр. 1193/82 од 
16.2.1983. године, несумњиво произилази да је жалилац оглашен одговор-
ним због тога што је дана 30.6.1982. године на начин и на месту ближе 
описаном у изреци тог решења нарушавао јавни ред и мир под дејством 
алкохола и без икаквог разлога вређао присутне госте псовкама бораца са 
Козаре, чиме је изазвао негодовање присутних, који су иначе борци са Ко-
заре, због чега је оглашен одговорним за учињени прекршај и кажњен ка-
зном затвора у трајању од 40 дана. У поступку по жалби кажњеног Веће 
за прекршаје је решењем Уп.II бр. 396/83 од 31.3.1983. године исту одби-
ло, а Врховни суд Србије је пресудом Уп. бр. 419/83 од 15.6.1983. године, 
одбио захтев за судску заштиту. Како је окривљени овом радњом учинио 
прекршај на јавном месту – у бифеу и тиме нарушио јавни ред и мир, а ка-
ко је одредбом члана 2. тачке 8. у то време важећег Закона о прекршајима 
против јавног реда и мира ("Службени гласник СРС", бр. 20/69... 11/75), 
било прописано да се против јавног реда и мира кажњава лице које на јав-
ном месту омаловажава друштвено-политичке организације или органе 
ових организација у вези са њиховом делатношћу, казниће се новчаном 
казном до 4.000 динара или казном затвора до 60 дана, то је овај суд на-
шао да жалилац није кажњен из политичких или идеолошких разлога. 
Имајући у виду да је чланом 1. Закона о рехабилитацији прописано да се 



Управно одељење                                                                               Сентенце 

 126

истим уређује рехабилитација, између осталих, и лица која су судском 
или административном одлуком лишена живота, слободе или неких дру-
гих права од 06.4.1941. године до дана ступања на снагу овог Закона, из 
политичких или идеолошких разлога, то је Окружни суд правилно оценио 
да прекршајни поступак покренут и окончан због тога што је жалилац на 
јавном месту омаловажавао организацију бораца учесника НОР-а од 1941-
1945. године, није основ за рехабилитацију. 

(Пресуда Врховног суда Србије Рех. 29/07од 20.11.2007. године) 
Сентенцу саставио: Горан Јосифов, саветник Врховног суда Србије 

 
 

СТАЖ ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
 Професионални војник разрешен од дужности нема право на 
стаж осигурања са увећаним трајањем за време за које је упућен на 
школовање 

Из образложења: 
 Ово стога, што из списа предмета произлази да је тужилац захте-
вом тражио признавање права на стаж осигурања са увећаним трајањем за 
сваких 12 месеци – 14 месеци и то за период ближе означен у диспозити-
ву решења првостепеног органа, а за које време се налазио на школовању. 
Код оваквог чињеничног стања, а што се ни наводима тужбе не оспорава, 
по налажењу Врховног суда Србије тужени орган је основано оценио да 
се тужиоцу не може признати право на стаж осигурања са увећаним траја-
њем јер је одредбом члана 266. став 1. Закона о Војсци Југославије ("Слу-
жбени лист СРЈ", бр. 43/94... 37/02 и "Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 
44/05) изричито прописано да професионалном војнику који обавља ду-
жност на нарочито тешким и за здравље штетним пословима и задацима, 
односно на пословима и задацима на којима после навршења одређених 
година живота не може успешно да обавља своју дужност односно делат-
ност – стаж осигурања рачуна се са увећаним трајањем. Имајући у виду 
цитирану одредбу наведеног закона и неспорну чињеницу да се тужилац у 
наведеном периоду налазио на школовању, а не на дужности, јер је чла-
ном 61. истог закона, прописано да се професионални официр, односно 
професионални подофицир који се упућује на школовање које траје најма-
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ње једну школску годину разрешава од дужности које му се признаје као 
време проведено у војној служби, али не и са стажом са увећаним траја-
њем. Осим тога из садржине цитиране одредбе члана 266. став 1. наведе-
ног закона не може се закључити да професионални војник који се налази 
на школовању обавља дужност на нарочито тешким и за здравље штет-
ним пословима и задацима, са ког разлога би му једино могао бити при-
знат стаж осигурања са увећаним трајањем.  
 Цењени су и поменути наводи тужбе да је према досадашњој 
судској пракси Врховног војног суда лицима упућеним на школовање 
признаван стаж осигурања са увећаним трајањем 12/14 месеци, па је овај 
суд нашао да исти нису од утицаја на другачију оцену законитости оспо-
реног решења. Ово стога што судска пракса није извор права па стога 
нема ни обавезујући карактер јер суд у решавању спорова није везан из-
раженим правним ставовима, без обзира што је Врховни војни суд про-
фесионалном војнику који је разрешен од дужности због упућивања на 
школовање признавао стаж осигурања са увећаним трајањем 12/14 месе-
ци за једну годину. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. 3323/06 од 26.9.2007. године) 
Сентенцу саставио: Горан Јосифов, саветник Врховног суда Србије 

 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ  
НАКНАДУ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  

 Отказ уговора о раду закљученог на одређено време због пре-
станка потребе за обављањем посла услед технолошких, економских 
и организационих промена, не води стицању права на новчану накна-
ду за случај незапослености.  

Из образложења: 
 Правилно је првостепени орган утврдио одлучне чињенице у овој 
управној ствари, према којима је тужиљи код послодавца престао радни 
однос заснован на одређено време на основу одредбе члана 179. тачка 9. 
Закона о раду, којом одредбом је предвиђено да послодавац може запо-
сленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдан разлог који се 
односи на радну способност запосленог, његово понашање и потребе по-
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слодавца и то ако услед технолошких, економских и организационих про-
мена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смање-
ња обима посла.  
 Међутим, овом разлогу за престанак радног односа претходи оба-
веза послодавца утврђена одредбом члана 153. истог Закона, према којој 
је послодавац дужан да донесе програм решавања вишка запослених ако 
утврди да ће због технолошких, економских и организационих промена у 
оквиру периода од 30 дана доћи до престанка потребе за радом запосле-
них, али се ова одредба односи само на запослене на неодређено време, 
какав статус тужиља није имала код њеног послодавца, будући да је била 
у радном односу на одређено време од 6 месеци.  
 Услове за остваривање права на новчану накнаду за време незапо-
слености предвиђа Закон о запошљавању и осигурању за случај незапо-
слености ("Службени гласник РС", бр. 71/03 и 84/04), који у члану 109. 
став 1. предвиђа пет основа за стицање права на новчану накнаду, између 
осталих, у тачки 1. због престанка потребе за обављањем послова у скла-
ду са законом. Ова одредба има у виду престанак радног односа у складу 
са Законом о раду.  
 Будући да је тужиљи радни однос код послодавца престао на осно-
ву одредбе члана 179. тачка 9. Закона о раду, који основ за престанак рад-
ног односа се односи само на лица запослена на неодређено време, те 
имајући у виду да је тужиља код послодавца била у радном односу на од-
ређено време, то је правилан закључак управних органа да тужиљи радни 
однос код послодавца није престао у складу са Законом о раду, због чега 
тужиља не може да оствари право на новчану накнаду за време незапосле-
ности у складу са цитираном одредбом члана 109. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености.  
 Наводи тужиље изнети у тужби да је према одредби члана 109. 
став 2. овог Закона признато право на новчану накнаду и незапосленима 
који су били у радном односу на одређено време не мења закључак суда о 
законитости оспореног решења, будући да начелно, запослени у радном 
односу на одређено време имају иста права као и запослени на одређено 
време, али само под условом ако им је радни однос престао на законом 
утврђени начин. Таква ситуација не постоји у односу на њу, будући да је у 
односу на тужиљу решењем о престанку радног односа коришћен основ 
који се односи на запослене на неодређено време, а није спорно да је ту-



Управно одељење                                                                               Сентенце 

 129

жиља била у радном односу на одређено време па такав основ за преста-
нак радног односа из решења послодавца не води стицању права на новча-
ну накнаду за случај незапослености. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. 261/07 од 21. 06. 2007. године) 
 Сентенцу саставио: Љубодраг Пљакић, судија Врховног суда Србије  

 
 

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА АКЦИОНАРА  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ  

 Акционар коме је закључком комисије за хартије од вредности 
признато својство странке у поновљеном поступку давања одобрења 
емитенту за емитовање акција, има активну легитимацију за подно-
шење тужбе у управном спору 

Из образложења: 
 Оспореним решењем поништено је коначно и правоснажно реше-
ње Комисије за хартије од вредности о давању одобрења емитенту за II 
емисију акција. 
 Против овог решења тужбу је поднео акционар емитента из свих 
законских разлога прописаних чл. 10. ЗУС-а. 
 Тужени је у одговору на тужбу истакао да је тужба поднета небла-
говремено, након истека законског рока од 30 дана прописаног чл. 22. 
ЗУС-а рачунајући почетак рока од 22.12.2005. године када је емитент при-
мио оспорено решење и указујући да је тужба поднета суду 21.01.2006. 
године а оспорено решење је експедовано акционару емитента 23.12.2005. 
године. Такође је оспорио активну легитимацију тужиоца, наводећи да ту-
жилац није учествовао у управном поступку и да у тужби није навео пра-
во или на закону заснован интерес који му је повређен оспореним управ-
ним актом. 
 Према стању у списима и образложењу оспореног решења, Коми-
сија за хартије од вредности је у поновљеном поступку на седници одржа-
ној 15.12.2005. године донела закључак којим је акционару емитента при-
знала својство и право узгредне странке – интервенијента у смислу чл. 
129. Закона о општем управном поступку, коме је Одлуком скупштине ак-
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ционара од 17.03.2003. године поверена докапитализација, као једином 
купцу II емисије акција и истовремено наложила да му се достави оспоре-
но решење, чија је експедиција извршена 23.12.2005. године. Како у до-
стављеним списима нема доказа да је оспорено решење и уручено акцио-
нару који је према пријемном печату ВСС тужбу доставио суду препору-
ченом пошиљком 25.01.2006. године, суд налази да се у таквој ситуацији 
има сматрати да је тужба поднета благовремено. Поред тога по оцени су-
да тужилац – акционар емитента, коме је у поновном поступку закључком 
Комисије за хартије од вредности признато својство странке има правни 
интерес и активно је легитимисан за подношење тужбе у управном спору. 
Са изнетих разлога неосновани су наводи из одговора на тужбу којима се 
указује на неблаговременост поднете тужбе и на недостатак активне леги-
тимације. 

 (Из пресуде Врховног суда Србије У.355/06 од 18.04.2007. године)  
 Сентенцу саставила:  Душанка Марјановић, судија Врховног суда Србије  

 
 

РАЧУНАЊЕ РОКОВА КОД ОСЛОБОЂЕЊА ПОРЕЗА  
НА КАПИТАЛНИ ДОБИТАК  

 Законски рок од 60 дана прописан чланом 79. став 1. Закона о 
порезу на доходак грађана рачуна се од дана овере уговора о продаји 
непокретности, као дана закључења уговора 

Из образложења: 
 Према образложењу оспореног решења, правилно је поступио пр-
востепени порески орган када је применом одредби чл. 72. и 74. Закона о 
порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", број 24/01, 80/02 и 
135/04), обавезао тужиоца на плаћање пореза на капитални добитак у ви-
сини одређеној у диспозитиву првостепеног решења, јер је утврдио да је 
тужилац стекао опорезив приход продајом непокретности 14. 12. 2004. го-
дине – даном овере уговора о продаји, коју је претходно стекао по основу 
уговора о размени непокретности овереним 18. 10. 2002. године. При томе 
тужени орган је стао на становиште да првостепено пореско решење није 
донето преурањено – пре истека рока од 2 месеца од дана подношења по-
реске пријаве за капиталну добит, а да тужилац, према чл. 79. став 2. у ве-
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зи става 1. Закона о порезу на доходак грађана има могућност да изврши 
повраћај уплаћеног пореза на капитални добитак уз испуњење услова про-
писаних Правилником о критеријумима за остваривање права на ослобо-
ђење од плаћања пореза на капитални добитак ("Службени гласник РС", 
број 38/2001).  
 Тужилац је уз жалбу доставио судски неоверен предуговор о купо-
вини стана у Београду од 30. 03. 2005. године, као доказ да је средства до-
бијена продајом непокретности уложио у коришћење стана и да има право 
на пореско ослобођење. По ставу туженог органа тужилац нема право на 
пореско ослобођење у смислу члана 79. став 1. Закона о порезу на доходак 
грађана јер није у законском року од 60 дана од дана овере уговора пру-
жио доказе о испуњењу законских услова. 
 Закон о порезу на доходак грађана је у члану 79. прописао право 
обвезника овог пореза на ослобађање од плаћања пореза, а критеријуми за 
остваривање овог права су уређени Правилником о критеријумима за 
остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на капитални доби-
так. Одредбом члана 79. став 1. Закона о порезу на доходак грађана про-
писано је да се обвезник, који средства остварена продајом непокретности 
у року од 60 дана од дана продаје уложи у решавање свог стамбеног пита-
ња и стамбеног питања чланова своје породице, односно домаћинства, 
ослобађа пореза на остварени капитални добитак. Ставом 2. прописано је 
да ће се обвезнику из става 1. овог члана који у року од наредних 10 месе-
ци средства остварена продајом уложи за намене из става 1. овог члана, 
извршити повраћај плаћеног пореза на капитални добитак. Из цитираних 
законских одредби је очигледно да је законодавац временски ограничио 
коришћење права на пореско ослобођење и да је у оквиру тог рока омогу-
ћио две ситуације: 1) Ослобађање од плаћања пореза ако порески обве-
зник у року од 60 дана испуни прописане услове и 2) Плаћање пореза на 
капитални добитак истеком рока од 60 дана уз могућност повраћаја у на-
редном року од 10 месеци уз испуњење осталих прописаних услова.  
 Полазећи од утврђених чињеница у пореском поступку, по оцени 
Врховног суда Србије правилно су закључили порески органи да тужилац 
нема права на пореско ослобођење у смислу цитираног члана 79. став 1. 
Закона, јер у законском року од 60 дана од дана овере уговора о продаји 
непокретности није доставио доказе да је испунио тражене услове, већ 
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евентуално има право на повраћај наплаћеног пореза уз испуњење закон-
ских услова.  
 Према ставу Врховног суда Србије право на пореско ослобођење у 
смислу члана 79. став 1. Закона о порезу на доходак грађана има порески 
обвезник који средства добијена продајом непокретности уложи у реша-
вања стамбеног питања (свог или чланова своје породице, односно дома-
ћинства), у року од 60 дана рачунајући од дана закључења уговора о про-
даји непокретности, а то је дан судске овере потписа уговорних страна. 
Како продаја непокретности представља промет, тј. располагање непо-
кретностима правним послом уз накнаду, промет је извршен даном закљу-
чења уговора о продаји непокретности, а то је дан када су потписи угово-
рача оверени од стране суда, како је то прописано чланом 4. ст. 1. и 2. За-
кона о промету непокретности ("Службени гласник РС", 42/98), јер је за-
конски услов пуноважности уговора о промету непокретности писмена 
форма и судска овера потписа уговорних страна. Пошто пореско ослобо-
ђење представља бенефицију на страни продавца, законодавац је пропи-
сао као услов за коришћење ове бенефиције извршење уговора о продаји у 
погледу исплате купопродајне цене уз испуњење осталих услова, у одре-
ђеном року. Протеком прописаних законских рокова ова бенефиција пре-
стаје, а продавац који је продајом непокретности стекао опорезив приход 
је обвезник пореза на капитални добитак. 

(Пресуда Врховног суда Србије У.3692/06 од 18. 04. 2007. године) 
 Сентенцу саставила:  Душанка Марјановић, судија Врховног суда Србије 

 
 

ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА СЛУЧАЈ  
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

 За остваривање права на новчану накнаду за случај незапосле-
ности није од значаја дужина радног стажа остварена у радном односу 
на одређено време, већ период осигурања који не може бити краћи од 
12 месеци непрекидно или 18 месеци са прекидима 

Из образложења: 
 Из образложења оспореног решења произлази да је захтев тужио-
ца за признавање права на новчану накнаду за случај незапослености од-
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бијен зато што није остварио услов у погледу стажа осигурања прописан 
одредбом члана 108. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапо-
слености, с обзиром да је био само месец дана у радном односу на одређе-
но време након споразумног раскида радног односа са ДОО С. из НС.  
 Међутим, из списа предмета се види да је тужилац био непрекид-
но осигуран код ДОО С. из НС. од 01. 02. 1997. до 31. 03. 2006. године, по 
основу радног односа на неодређено време и од 01. 04. 2006. до 30. 04. 
2006. године код ДОО H.-Со из К., по основу радног односа на одређено 
време, што значи да је био осигуран више од 12 месеци непрекидно и ти-
ме испунио услов за остваривање права на новчану накнаду прописану 
одредбом члана 108. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, према којој обавезно осигурана лица из члана 105. тог За-
кона имају право на новчану накнаду ако су била осигурана најмање 12 
месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци.  
 Осим тога, тужилац испуњава и услове из члана 109. наведеног За-
кона којим је прописано да незапослени има право на новчану накнаду у 
случају престанка потребе за обављање послова у складу са законом и да 
право на новчану накнаду припада и незапосленом који је био у радном 
односу на одређено време.  
 Како је неспорно да је тужилац пре подношења захтева за оствари-
вања права био у радном односу на одређено време, да му је радни однос 
престао у складу са законом, протеком времена на који је био заснован, и 
да је био осигуран код различитих послодаваца дуже од 12 месеци непре-
кидно, то су по оцени Врховног суда Србије, испуњени законом прописа-
ни услови за признавање права на новчану накнаду за случај незапослено-
сти.  
 При том, по оцени овог суда, за остваривање права на новчану на-
кнаду за случај незапослености није од значаја дужина радног односа на 
одређено време, већ периода осигурања за случај незапослености по било 
ком основу.  

(Из пресуде Врховног суда Србије У. бр. 6574/06 од 10.05.2007. године) 
Сентенцу сачинила: Ружа Урошевић, саветник Врховног суда Србије 
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ПОСЕДОВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАВО  
НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК 

 У поступку остваривања права на дечији додатак под поседо-
вањем непокретности се подразумева власништво, а не становање у 
објекту који је у власништву другог лица 

Из образложења: 
 Основано се, по оцени Врховног суда Србије, тужбом указује да је 
приликом доношења оспореног решења погрешно примењено материјал-
но право, односно одредбе члана 6. став 1. Закона о финансијској подр-
шци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02 и 115/05) пре-
ма којој се право на дечији додатак може остварити уколико подносилац 
захтева, односно чланови његове породице не поседују непокретности на 
територији Србије и Црне Горе, осим одговарајућег стамбеног простора 
који одговара потребама појединца односно породице. При томе се под 
поседовањем непокретности подразумева власништво на непокретности-
ма, а не становање у објекту који је у власништву другог лица. 
 Како је у поступку утврђено, на основу решења Пореске управе о 
утврђивању пореза на имовину да је објекат, у коме тужиља станује са 
члановима свог породичног домаћинства, у власништву њеног свекра, ко-
ји није члан њеног породичног домаћинства, не може се прихватити као 
правилан став туженог органа да је правилно поступио првостепени орган 
када је у поступку признавања права на дечији додатак узео у обзир стам-
бену зграду која се не води ни на једног члана тужиљиног породичног до-
маћинства. 

(Из пресуде Врховног суда Србије У.бр. 6355/06 од 21.6.2007. године) 
Сентенцу сачинила: Ружа Урошевић, саветник Врховног суда Србије 

 
 

ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА НАКНАДУ ПЛАТЕ  
ЗБОГ НЕИСКОРИШЋЕНОГ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА 

 Одрицање запосленог од права на жалбу против решења о пре-
станку службе не подразумева одрицање од права која је стекао у ве-
зи са службом пре доношења решења 
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Из образложења: 
 Из списа ове управне ствари произлази да је начелник ВМА донео 
решење инт. број 2945-14 од 31.3.2005. године, којим се утврђује да је тужи-
љи престала служба у Војсци Југославије са 31.3.2005. године из разлога са-
држаних у одредби члана 143. став 1. тачка 9. Закона о Војсци Југославије, 
односно због укидања радног места или смањења броја извршилаца на јед-
ном радном месту. С обзиром да пре доношења решења тужиља није искори-
стила годишњи одмор у трајању од 13 дана, поднела је захтев да јој се испла-
ти накнада плате за неискоришћени годишњи одмор, који је одбијен са раз-
лога што је дала изјаву у којој се изјаснила да прихвата да јој служба преста-
не са 31.3.2005. године. Одбијајући жалбу тужиље, тужени орган у образло-
жењу решења наводи да нису испуњени услови из члана 103. ст. 3. и 4. Зако-
на о Војсци Југославије за признавање траженог права јер се немогућност ту-
жиље да искористи преостали део годишњег одмора не може приписати про-
пусту претпостављеног старешине или томе да јој из других разлога није 
омогућено коришћење годишњег одмора. Разлог што тужиља није искори-
стила годишњи одмор је у чињеници да је неопозиво изјавила 04.04.2005. го-
дине да се одриче права на жалбу на решење о престанку службе и што је 
прихватила да јој служба престане са 31.03.2005. године.  
 Међутим, по оцени Врховног суда Србије, изјава тужиље дата 
4.4.2005. године – после доношења решења о престанку службе, да је сагла-
сна да јој служба престане са 31.3.2005. године и да се одриче права на жал-
бу, не значи да се одриче и права која су јој до дана доношења решења при-
падала, па самим тим ни права на годишњи одмор за који је у поступку не-
спорно утврђено да јој припада у трајању од 13 радних дана. Осим тога, пра-
во на годишњи одмор је неотуђиво право запосленог кога се, у смислу одред-
бе члана 68. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), запо-
слени не може одрећи, нити му се то право може ускратити.  
 Имајући у виду да је тужиљи решење о престанку службе донето 
истог дана када је решењем утврђено да јој служба престаје, очигледно је 
да јој није омогућено коришћење годишњег одмора пропустом претпоста-
вљеног старешине, те да јој припада накнада плате за број дана неискори-
шћеног годишњег одмора. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. 6765/06 од 29. 06. 2007. године) 
 Сентенцу сачинила: Ружа Урошевић, саветник Врховног суда Србије 



Управно одељење                                                                               Сентенце 

 136

 

ПРОЦЕСНО ПРАВО 
 
 

КАРАКТЕР АКТА ДОНЕТОГ ПО ЗАХТЕВУ  
ЗА ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

 Закључак којим се одбија или одбацује захтев за изузеће слу-
жбеног лица није управни акт  

Из образложења: 
 Ово стога што суд налази да одлука по захтеву за изузеће председни-
ка, заменика председника и чланова колегијалног органа нема карактер само-
сталног управног акта из члана 6. Закона о управним споровима.  
 Одредбама члана 6. Закона о управним споровима је прописано да 
се управни спор може водити само против управног акта. Управни акт у 
смислу овог закона, јесте акт којим државни орган или предузеће или дру-
га организација у вршењу јавних овлашћења решава о одређеном праву 
или обавези физичког лица или правног лица или друге странке у управ-
ној ствари.  
 Оспореним закључком није одлучено о управној ствари која је 
предмет поступка, већ је закључком одлучено о питањима која се тичу 
управљања поступком сагласно члану 210. став 1. у вези члана 34. Закона 
о општем управном поступку. Стога је погрешна поука о правном сред-
ству да се против оспореног закључка може поднети тужба Врховном су-
ду Србије, јер се закључком донетим по захтеву за изузеће службеног ли-
ца одлучује о процесном питању које је споредно у односу на главну 
ствар и решавање о правима и обавезама странке у управном поступку. 
Суд налази да се закључак којим је одбачен или одбијен предлог (захтев) 
за изузеће не може побијати посебном жалбом у управном поступку у 
случају двостепеног решавања, односно тужбом у управном спору када се 
о управној ствари одлучује у једном степену. Управни спор се може води-
ти против коначног закључка у управном поступку, у смислу да не посто-
ји друга правна заштита против закључка у управном поступку, а то није 
случај са закључком којим се одбацује или одбија захтев за изузеће. Од-
редбама члана 36. став 2. Закона о општем управном поступку је прописа-
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но да против закључка којим се одређује изузеће није допуштена посебна 
жалба, из чега произлази да је жалба апсолутно искључена и када се одре-
ђује изузеће службеног лица, а и управни спор је недопуштен против ре-
шења којим би жалба против таквог закључка била одбачена. Стога се од-
лука по захтеву за изузеће може побијати у оквиру правног средства про-
тив решења о главној ствари у управном поступку, односно у управном 
спору. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. 7723/07 од 27. 09. 2007. године) 
 Сентенцу сачинила: Рајка Милијаш, саветник Врховног суда Србије 

 
 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА ОЦЕНУ ЗАКОНИТОСТИ АКТА  
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ АКТА О ДОДЕЛИ СТАНА У ЗАКУП 

ЗАПОСЛЕНОМ У ОРГАНУ УПРАВЕ  
 Заштита права поводом акта о стављању ван снаге акта рас-
полагања о додели запосленом у органу управе стана у закуп оствару-
је се пред општинским судом у парничном поступку 

Из образложења: 
 Тужилац је поднео тужбу против решења органа управе којим је 
одбијена његова жалба, изјављена на решење којим је стављено ван снаге 
решење којим му је, као запосленом лицу, у органу управе додељен у за-
куп на неодређено време стан у Београду. По ставу Врховног суда Србије, 
акт о стављању ван снаге акта располагања представља управни акт. Спор 
настао поводом акта о стављању ван снаге акта располагања којим се за-
посленом лицу у органу управе додељује стан у закуп представља, међу-
тим, спор из радног односа. У случају доделе стана запосленом лицу у ор-
гану управе, наиме, па и када се ставља ван снаге та одлука, спор између 
запосленог и органа који је донео ту одлуку представља спор из радног 
односа, због чега се заштита права запосленог у органу управе у том спо-
ру, на основу одредбе члана 12. став 2. Закона о судовима ("Службени 
гласник РС", бр. 46/91 ... 71/92), остварује пред надлежним општинским 
судом у парничном поступку.  

(Решење Врховног суда Србије У. 3475/06 од 6.6.2007. године) 
Сентенцу саставила: Весна Мраковић, саветник Врховног суда Србије 
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НАДЛЕЖНОСТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ 
НАПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

 Код принудне наплате новчане накнаде за одводњавање при-
мењују се прописи о порезу на добит предузећа, па је за поступак при-
нудне наплате надлежна пореска управа  

Из образложења: 
 Из образложења оспореног решења произлази да је Пореска упра-
ва надлежна за наплату накнаде за коришћење вода која представља јавни 
приход. Како накнаде за одводњавање, не представљају јавни приход, не-
го су исте приход Водопривредне организације – Предузећа, у конкрет-
ном случају Пореска управа није стварно надлежна за спровођење при-
нудне наплате ове накнаде. Принудна наплата осталих накнада које су 
приход Водопривредног предузећа, врши се у судском поступку сходно 
одредби чл. 266. ст. 2. Закона о општем управном поступку.  
 Према схватању Врховног суда Србије, оспореним решењем је по-
вређен закон на штету тужиоца. Наиме, предмет принудне наплате по зах-
теву тужиоца, као повериоца, против дужника, који је поднет првостепе-
ном управном органу, била је новчана накнада за одводњавање за период 
јануар-децембар 2005. године. Одредбом чл. 107. Закона о водама ("Сл. 
гласник РС", бр. 46/91, 53/93 и 54/96), прописано је да се у погледу по-
ступка принудне наплате накнада, када су у питању обвезници предузећа 
примењују прописи о порезу на добит предузећа, а за остале обвезнике 
плаћања накнада, прописи о плаћању пореза на доходак грађана. Како ду-
жник има својство Предузећа, то се према њему принудна наплата новча-
не накнаде за одводњавање врши према прописима о порезу на добит 
предузећа. Одредбама чл. 77. – 113. Закона о пореском поступку и поре-
ској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/02 ...55/04), за спровођење 
принудне наплате пореза предвиђено је административно извршење, у по-
ступку код Пореске управе, а не судско извршење, по одредби чл. 1. ст. 1. 
Закона о извршном поступку, како погрешно закључују управни органи. 

(Из пресуде Врховног суда Србије У. 4727/06 од 29.06.2007. године) 
Сентенцу сачинила: Љиљана Јевтић, саветник Врховног суда Србије 
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КАРАКТЕР ОДЛУКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ  
ПО ЧЛАНУ 41ж ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ  
("Службени гласник РС" , бр. 38/2001...45/2005) 

  Одлука агенције за приватизацију о давању сагласности за усту-
пање уговора о продаји капитала односно имовине од стране купца ка-
питала (уступиоца) трећем лицу (пријемнику) по члану 41ж Закона о 
приватизацији нема карактер управног акта у смислу члана 6. ЗУС-а 

Из образложења: 
 Одредбом члана 6. Закона о управним споровима прописано је да 
се управни спор може водити само против управног акта, а то је акт којим 
државни органи и предузеће или друга организација у вршењу јавних 
овлашћења решава о одређеном праву или обавези физичког лица или 
правног лица или друге странке у управној ствари. 
 Одредбом члана 41ж. Закона о приватизацији ("Службени гласник 
РС", 38/2001, 18/2003, 45/2005), прописано је да купац капитала (у даљем 
тексту: уступилац ), може да уступи уговор о продаји капитала, односно 
имовине трећем лицу (у даљем тексу: пријемник), под условима прописа-
ним овим Законом и Законом којим се уређују облигациони односи, по 
претходно прибављеној сагласности Агенције. Пријемник може бити лице 
које испуњава прописане услове за купца капитала или имовине, а усту-
пилац јемчи Агенцији да ће пријемник испунити своје обавезе из усту-
пљеног уговора о продаји капитала односно имовине. Уступањем уговора 
о продаји капитала односно имовине пријемник постаје носилац свих пра-
ва и обавеза из уговора о продаји.  
 Имајући у виду наведено, Врховни суд Србије је нашао да одлука 
Агенције за приватизацију о давању сагласности за уступање уговора о 
продаји капитала односно имовине од стране купца капитала (уступиоца) 
трећем лицу (пријемнику) у смислу члана 41ж. Закона о приватизацији 
нема карактер управног акта у смислу члана 6. Закона о управним споро-
вима, јер није донета у управној ствари. Самим тим ни одлука о обустави 
поступка за давање ове сагласности услед одустанка пријемника и пони-
штавању дате сагласности као ни оспорено решење министра привреде 
донето по жалби није управни акт. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. 2671/06 од 23.8.2007. године) 
 Сентенцу саставила: Јелена Ивановић, судија Врховног суда Србије 
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КАРАКТЕР АКТА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАСТУПНИКА  
ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА 

 Одлука надлежног војног старешине о одређивању заступника 
формацијског места је акт командовања, а не управни акт  

Из образложења: 
 Према одредбама члана 57. став 1. Закона о Војсци Југославије 
професионалном војнику који је привремено спречен да врши дужност 
одређује се заступник. Према одредбама става 2. истог члана, између 
осталог, прописано је да се заступник може привремено одредити и за 
упражњено формацијско место, те да заступник може вршити дужност 
поред своје редовне дужности.  
 Према одредбама чл. 6. ст.2. Закона о управним споровима ("Слу-
жбени лист СРЈ", бр. 46/96) управни акт, у смислу тог закона, јесте акт ко-
јим државни орган и предузеће или друга организација у вршењу јавних 
овлашћења решава о одређеном праву или обавези физичког лица или 
правног лица или друге странке у управној ствари. Према одредбама чл. 
1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97) 
по том закону поступају државни органи када у управним стварима, непо-
средно примењујући прописе, решавају о правима, обавезама или прав-
ним интересима физичког лица, правног лица, или друге странке, као и 
када обављају друге послове утврђене тим законом.  
 По оцени суда, из изнетог произлази да је одлука надлежног ста-
решине о одређивању заступника формацијског места, којој претходи 
оцена потребе и нужности попуњавања формацијског места на овакав на-
чин, акт командовања надлежног старешине, а не управни акт којим се ре-
шава о стању у служби професионалног војника, тј. у управној ствари. 
Погрешно тужилац сматра да је његов захтев за доношење наредбе о од-
ређивању - тужиоца - за заступника утемељен на његовом праву за одре-
ђивање заступника, јер тужиоцу такво право није дато одредбама Закона о 
Војсци Југославије (па ни одредбама чл. 57.), нити неког другог прописа, 
донетог на основу овог закона.  
 Са изнетог, по ставу суда, захтев тужиоца да првостепени орган 
донесе акт - наредбу о (тужиочевом) заступању К-дира Пешадијске чете у 
229 ТС кл (УБС), не представња захтев поднет у управној ствари, те акт 
донет по тужиочевом захтеву не представља управни акт у смислу чл. 6. 
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ЗУС-а, ни чл. l. ЗУП-а, па се законитост таквог акта не може оспоравати 
тужбом у управном спору. 

(Решење Врховног суда Србије У-В. 1270/06 од 26.09.2007. године) 
 Сентенцу саставила: Маријана Тафра Мирков,  

саветник Врховног суда Србије 
 
 

ОДЛУЧИВАЊЕ ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ У УПРАВНОМ СПОРУ 
О ОДЛУЦИ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА 

 Законитост пресуде Војног дисциплинског суда донете у прав-
ној ствари дисциплинског преступа цени се у управном спору  

Из образложења: 
 Оспореном пресудом Вишег војнодисциплинског суда при Гене-
ралштабу Војске Србије и Црне Горе, против које је поднета тужба, одби-
јена је жалба тужиоца поднета против пресуде Војнодисциплинског суда 
при Генералштабу Војске Србије и Црне Горе, а усвојена је жалба Војног 
дисциплинског тужиоца на исту пресуду, тако што се пресуда првостепе-
ног дисциплинског суда преиначује у делу одлуке о казни и тужилац осу-
ђује на дисциплинску казну смањења месечне плате за 20% у трајању од 
12 месеци, због дисциплинског преступа из члана 160. став 1. тач. 2. 5. 7. 
и 10. Закона о Војсци Југославије.  
 У поступку претходног испитивања поднете тужбе Врховни суд 
Србије је нашао да је поднета тужба дозвољена и да се њена законитост 
испитује у управном спору.  
  Одговорност војних лица због дисциплинских преступа утврђује 
се и расправља у смислу члана 177. Закона о Војсци Југославије ("Слу-
жбени лист СРЈ", бр. 43/94...37/02 и "Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 
44/05), пред Војним дисциплинским судовима (првостепеним војним ди-
сциплинским судовима и Вишим војним дисциплинским судом) по по-
ступку који се, на основу члана 184. став 2. истог Закона, спроводи по од-
редбама закона којим се уређује кривични поступак. Према одредбама 
члана 175. истог Закона искључено је вођење управног спора против ко-
начних одлука надлежног старешине о изрицању дисциплинске мере, од-
носно казне затвора из члана 165. став 1. истог Закона за дисциплинске 
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грешке. Законом, дакле, није искључено вођење управног спора за оцену 
законитости одлука Војнодисциплинског суда донетих у правној ствари 
дисциплинских преступа, одређених као тежа повреда војне дисциплин-
ске чланом 159. став 3. Закона, а за које се изричу дисциплинске казне 
прописане чланом 164. овог Закона. Прописане и изречене дисциплинске 
казне за дисциплинске преступе по својој природи представљају ограни-
чење или губитак стечених права признатих Законом о Војсци Југослави-
је, па и права из радног односа. Стога, као и обзиром на чињеницу да у 
овој правној ствари судска заштита није обезбеђена у неком другом по-
ступку ван управног спора, Врховни суд Србије налази да природа одлуке 
Војног дисциплинског суда и самог поступка пред тим судом, без обзира 
што се води применом одредби Закона о кривичном поступку представља 
решавање о праву и обавези физичког лица у специфичној управној ства-
ри, те се законитост пресуда Војнодисциплинских судова испитује у 
управном спору.  

(Пресуда Врховног суда Србије У-В. 899/06 од 13.9.2007. године) 
 Сентенцу саставила: Весна Карановић, саветник Врховног суда Србјие 

  
  

НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА ОЦЕНУ ЗАКОНИТОСТИ УПРАВНИХ 
АКАТА О ПРАВУ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  

 За оцену законитости коначних управних аката којима је од-
лучено о праву на здравствено осигурање је надлежан Врховни суд 
Србије, осим аката завода који се доносе на основу чл. 34. – 46. Закона 
о здравственом осигурању за које се судска заштита обезбеђује у пар-
ничном поступку пред надлежним судом  

Из образложења: 
 Према стању у списима и образложењу оспореног решења у про-
веденом поступку је одлучено о престанку права на здравствено осигура-
ње по основу пољопривредне делатности за С. Р. из М., због раскида кућ-
не заједнице са носиоцем домаћинства С.М. Тужени је у поуци у правном 
средству навео да се тужба подноси Окружном суду на чијем подручју ти-
жилац има пребивалиште, а по ставу овог суда правилно се Окружни суд 
огласио ненадлежним за поступање у овој правној стври.  
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 Према одредби члана 175. став 1. Закона о здравственом осигура-
њу ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 109/05) против коначног акта 
Републичког завода за здравствено осигурање којим је одлучено о праву 
на здравствено осигурање може се покренути управни спор. Одредбом 
става 2. истог члана Закона је прописано да се изузетно од става 1. овог 
члана против коначног акта Републичког завода за остваривање права на 
здравствену заштиту из чл. 34.- 46. овог Закона, не може покренути 
управни спор. Стога је Врховни суд Србије у смислу члана 17. став 1. тач-
ка 1. под з) Закона о судовима ("Службени гласник РС", бр. 46/91 ...71/92), 
који се примењује на основу члана 84. Закона о уређењу судова ("Службе-
ни гласник РС", бр. 63/01...24/04), надлежан да одлучује о законитости ко-
начних управних аката Републичког завода за здравствено осигурање, ко-
јима се одлучује о праву на здравствено осигурање осим аката овог завода 
који се доносе на основу чл. 34. до 46. Закона о здравственом осигурању и 
за које се судска заштита обезбеђује у парничном поступку пред надле-
жним судом према ставу 3. члана 175. Закона о здравственом осигурању.  

 (Пресуда Врховног суда Србије У. бр. 6577/06 од 30.05.2007. године) 
Сентенцу сачинила: Весна Карановић, саветник Врховног суда Србије 

 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА 
 Налагање мере зазиђивања прозора на међном зиду дограђе-
ног стамбеног објекта није у надлежности грађевинског инспектора, 
већ суда опште надлежности 

Из образложења: 
 Овос тога, што из списа предмета произлази да је грађевински ин-
спектор у вршењу инспекцијског надзора над изграђеним објектом утвр-
дио и записником констатовао да је заинтересовано лице у овом управном 
спору, доградило стамбени објекат без главног пројекта односно скице 
доградње стамбеног објекта који чине саставни део решења Уп. бр. 06-
351/65-79 од 26.1.1979. године, па је решењем наложио да зазида о свом 
трошку четири прозорска отвора на међном зиду овако дограђеног стам-
беног објекта. У поступку по жалби овде заинтересованог лица, тужени је 
оценио да првостепени орган није претходно утврдио који је орган надле-
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жан за вођење оваквог поступка с обзиром да се ради о затварању прозор-
ских отвора, а да при томе није имао у виду да за спорове о отварању про-
зора према суседном дворишту је надлежан суд опште надлежности, а не 
управни орган, јер се о суседском праву као имовинско-правном односу 
може расправљати у управном поступку само ако је то прописано посеб-
ним прописима. Код оваквог чињеничног стања, по налажењу Врховног 
суда Србије тужени орган је правилно оценио да се у конкретном случају 
ради о судској, а не управној надлежности, са ког разлога је правилно по-
ништио решење.  
 Цењени су и поменути наводи тужбе да се управни органи погре-
шно позивају на пресуде Општинског и Окружног суда, јер је у конкрет-
ном случају вођен државински спор, а не спор о затварању прозорских 
отвора као и да тим пресудама није расправљано о суседском праву тако 
да је за настали спорни однос надлежан орган управе, па је суд нашао да 
су исти неосновани. Ово стога, што је одредбом члана 141. став 1. тачком 
1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03), на 
који се иначе првостепени управни орган позива у уводу ожалбеног реше-
ња бр. 351/1-491/03-10 од 21.7.2005. године, изричито прописано да је гра-
ђевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора овлашћен да нареди 
решењем рушење објекта, ако се објекат гради или је његово грађење за-
вршено без одобрења за изградњу и пријаве почетка изградње објекта, од-
носно извођење радова, односно главног пројекта, а не и за налагање мере 
зазиђивања прозорских отвора на међном зиду дограђеног стамбеног 
објекта заинтересованог лица, како је то, иначе, погрешно наложено тим 
решењем. Такође, како суседско право обухвата сва ограничења приватне 
својине стварно-правног карактера, која настају из чињенице суседства, 
тј. заједничког живљења на одређеном простору, то је тужени орган пра-
вилно оценио да се настали спорни однос између тужиоца и овде заинте-
ресованог лица једино и искључиво може разрешити пред судом опште 
надлежности, у складу са законом. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. 841/06 од 13.9.2007. године) 
Сентенцу саставио: Горан Јосифов, саветник Врховног суда Србије 
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НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА ОЦЕНУ ЗАКОНИТОСТИ УПРАВНИХ 
АКАТА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ  

ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА  
 За оцену законитости коначног управног акта о дисциплин-
ској одговорности полицијског службеника за повреду радне дужно-
сти надлежан је Врховни суд Србије у управном спору 

Из образложења: 
 Према уводу оспореног решења којим је одбијен приговор тужио-
ца на решење првостепеног органа од 10.10.2006. године, о изрицању ту-
жиоцу дисциплинске мере – новчане казне у висини од 50% од месечне 
плате запосленог у времену од 3 месеца, исто је донела Дисциплинска ко-
мисија Министарства унутрашњих послова Републике Србије са седи-
штем у Београду у већу састављеном од председника већа и два члана ве-
ћа, са записничарем на седници већа одржаној дана 20.10.2006. године. 
Међутим, на крају образложења оспореног решења пре потписа председ-
ника већа и поуке о правном средству је наведено да је веће Дисциплин-
ске комисије Министарства унутрашњих послова Републике Србије у 
Београду одлучило, дана 20.11.2006. године, да су наводи приговора ту-
жиоца на решење првостепеног органа од 10.10.2006. године, неосновани.  
 Према одредбама члана 169. Закона о полицији ("Службени гла-
сник РС", број 101/05), на положај, дужности, права и одговорности запо-
слених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије примењу-
ју се прописи о радним односима у државним органима, ако овим законом 
и прописима донетим на основу овог закона није друкчије одређено.  
 Одредбом члана 8. став 1. Уредбе о дисциплинској одговорности у 
Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 8/06) је 
прописано да против решења дисциплинског старешине запослени о чијој 
дисциплинској одговорности је одлучено у првом степену има право да 
поднесе приговор Дисциплинској комисији, а према одредбама члана 9. 
исте Уредбе, Веће Дисциплинске комисије је дужно да о приговору одлучи 
у року од 30 дана од дана пријема приговора, иначе се сматра да је приго-
вор одбијен, као и да против ове одлуке запослени може поднети тужбу 
надлежном суду. Одредбом члана 12. исте Уредбе је прописано да се на пи-
тања вођења дисциплинског поступка у првом степену, која нису уређена 
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овом уредбом, примењују одредбе закона којим се уређује општи управни 
поступак, као и да овај Закон примењује и дисциплинска комисија.  
 По правном схватању Врховног суда Србије, имајући у виду да по-
лицијски службеници тј. запослени у Министраству унутрашњих послова 
Републике Србије остварују према одредбама Закона о полицији заштиту 
својих права из радног односа у управом спору пред Врховним судом Ср-
бије, као и државни службеници према Закону о државним службеницима 
("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 и 83/05), то се против одлуке ди-
сциплинске комисије о приговору на решење којим се утврђује дисци-
плинска одговорност полицијског службеника за повреду радне дужности 
тужба подноси Врховном суду Србије, који у управном спору одлучује о 
истој. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. бр. 7040/06 од 30.05.2007. године) 
Сентенцу сачинила: Весна Карановић, саветник Врховног суда Србије 

 
 

ИЗМЕНА ПОРЕСКОГ РЕШЕЊА 
 Измена пореског решења поводом поднете тужбе у управном 
спору је доношење у целини новог решења којим се замењује тужбом 
оспорено решење, а не измена појединих делова решења 

Из образложења: 
 Оспорено решење број 01-434-1-00029/2006-3/1 од 16.1.2007. годи-
не тужени орган је донео применом члана 154. Закона о пореском поступ-
ку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02...61/05) 
којим је прописана могућност поништавања и измене пореског решења у 
вези са управним спором. Овом одредбом Закона овлашћени порески ор-
ган, против чијег је решења покренут управни спор, може до окончања 
спора да поништи или измени своје решење из оних разлога из којих би 
суд могао да поништи решење и то само ако се на тај начин отклања не-
правилност или незаконитост у поступку доношења решења и ако се тиме 
порески обвезник не доводи у неповољнији положај.  
 У примени овог правног института тужени орган је био дужан да 
донесе потпуно нови акт којим ће одлучити о захтевима тужбе, те у случа-
ју да их уважи из разлога из којих би суд могао да поништи решење, да 
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новим решењем замени у целини решење које је било предмет управног 
спора и констатује да се тим решењем замењује претходно донето реше-
ње, и то у целини.  
 Међутим, тужени орган је донео решење којим је извршио само 
измене у уводу решења и потпису овлашћеног лица и констатовао да у 
осталим деловима остаје на снази раније донето решење које је тужбом 
оспорено, што је супротно наведеној одредби Закона и правној природи 
института поништавања и измене пореског решења у вези са управним 
спором. Наиме, законом је дата могућност својеврсне самоконтроле 
управног акта од стране издаваоца, која се не покреће по службеној ду-
жности него поводом тужбе овлашћеног тужиоца, и то тако што је пруже-
на могућност пореском органу да накнадно успостави законитост сопстве-
ног рада, избегавајући судску пресуду, и своју ранију одлуку замени но-
вом, различитом од првобитне, с тим да нова одлука делује ex tunc, бри-
шући све произведене правне последице раније одлуке.  
 Како тужени орган поводом управног спора није донео ново реше-
ње којим је у целини изменио оспорено решење, са правним дејством од 
момента доношења оспореног решења, него је извршио само делимичну 
измену и оставио на снази оспорено решење у неизмењеном делу, Врхов-
ни суд Србије је нашао да су доношењем овог решења повређена правила 
пореског поступка од битног утицаја на решење управне ствари. 

(Из пресуде Врховног суда Србије У. 1759/06 од 29.06.2007. године) 
Сентенцу саставила: Ружа Урошевић, саветник Врховног суда Србије 

  
 

OДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ВАНСУДСКО ПОРАВНАЊЕ 
 Одлучивање по захтеву – предлогу странке за вансудско по-
равнање нема карактер управног одлучивања 

Из образложења: 
 Одредбом члана 6. став 1. Закона о управним споровима ("Слу-
жбени лист СРЈ", број 46/96), прописано је да се управни спор може води-
ти само против управног акта, а одредбом става 2. истог члана да је управ-
ни акт, у смислу овог Закона, акт којим државни орган и предузеће или 
друга организација у вршењу јавних овлашћења решава о одређеном пра-
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ву или обавези физичког лица или правног лица или друге странке у 
управној ствари.  
 Према ставу Врховног суда Србије, одлучивање по захтеву – пред-
логу за вансудско поравнање, без обзира у каквој је форми учињено, нема 
карактер управног одлучивања. Тужилац није поднео захтев у смислу чла-
на 113. Закона о општем управном поступку којим се покреће управни по-
ступак и по коме би се одлучивало у управном поступку, већ предлог за 
вансудско поравнање. Стога обавештење туженог органа поводом тако 
учињеног предлога тужиоца нема карактер управног акта, у смислу цити-
раних одредаба Закона о општем управном поступку, па се његова зако-
нитост не може испитивати у управном спору.  

(Решење Врховног суда Србије У. 7062/06 од 18. 07. 2007. године)  
Сентенцу сачинила: Ружа Урошевић, саветник Врховног суда Србије 

 
 
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ПО ПРИЈЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА 
 Захтев за издавање потврде о пријему документације за из-
градњу објекта не може се поднети пре правноснажности решења о 
одобрењу изградње 

Из образложења: 
 Правилно је поступио тужени орган када је одбио као неосновану 
жалбу тужилаца изјављену против првостепеног решења, обзиром да је 
правилно у поступку код првостепеног органа утврђено да решење којим 
се одобрава изградња стамбено-пословног објекта тужилаца није постало 
правноснажно, те се нису стекли услови за издавање потврде о пријему 
документације за изградњу тог објекта.  
 Одредбом члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), предвиђено је да одобрење за изградњу пре-
стаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем 
радова, у року од 2 године од дана правноснажности одобрења за изградњу.  
 Одредбом члана 114. став 1. истог Закона је предвиђено да је инве-
ститор дужан да 8 дана пре почетка грађења објекта пријави органу над-
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лежном за издавање одобрења за изградњу назив извођача, почетак изво-
ђења радова и рок завршетка изградње.  
 Имајући у виду да законодавац цитираном одредбом члана 96. За-
кона, почетак извођења радова везује за правноснажност одобрења за из-
градњу, то су правилно управни органи утврдили да тужиоци нису могли 
да поднесу пријаву органу надлежном за издавање одобрења за изградњу 
која би садржала назив извођача, почетак извођења радова и рок завршет-
ка изградње пре правноснажности одобрења за изградњу, те се неоснова-
но тужбом тужилаца указује да је овај рок требало везати за коначност ре-
шења у управном поступку, будући да цитирана одредба члана 96. као по-
себног Закона говори о правноснажности одобрења за изградњу. 

(Пресуда Врховног суда Србије У. број 7092/06 од 06. 12. 2007. године) 
 Сентенцу саставио:  Љубодраг Пљакић,  судија Врховног суда Србије 
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ТУЖЕНИ У ПАРНИЦИ ПО ТУЖБИ СТЕЧАЈНОГ ПОВЕРИОЦА 

РАДИ УТВРЂЕЊА НЕОСНОВАНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА  
ДРУГОГ ПОВЕРИОЦА 

 Тужбом стечајног повериоца који је оспорио потраживање дру-
гог повериоца признато од стране стечајног управника морају се обу-
хватити и поверилац и стечајни дужник као тужени, јер су они једин-
ствени и нужни супарничари 

Из образложења:  
 Према стању у списима тужилац је у тужби коју је поднео његов пу-
номоћник – адвокат навео да је решењем Трговинског суда у С. покренут 
поступак стечаја над дужником "К", те да је на испитном рочишту од 
4.5.2007. године стечајни управник признао потраживање повериоца В. Б. 
АД Н.С. Међутим, тужилац је као други поверилац оспорио ово потражи-
вање, па је закључком Ст. 4/2007-3 од 4.5.2007. године упућен да покрене 
парницу ради утврђења неоснованости утврђеног потраживања повериоца 
В. Б. према стечајном дужнику.  

У оваквој ситуацији, правилно је првостепени суд применио одредбе 
члана 96. ст. 2. Закона о стечајном поступку и члана 103. ст. 6. Закона о пар-
ничном поступку када је побијеним решењем одбацио тужбу, дајући при том 
разлоге које прихвата и овај суд. Наиме, када је тужилац као други поверилац 
оспорио потраживање туженог према стечајном дужнику, које је стечајни 
управник признао, онда су тужени и стечајни дужник јединствени супарни-
чари пошто се о основаности предметног потраживања према стечајном ду-
жнику не може различито одлучити. Тужени и стечајни дужник су и нужни 
супарничари, што значи да чине једну странку, па због тога оба морају бити 
обухваћени тужбом управо због тога што се у погледу наведеног потражива-
ња мора јединствено одлучити како према туженом, тако и према стечајном 
дужнику. Неозначавање стечајног дужника као туженог представља проце-
сно правни недостатак услед чега се тужба одбацује. 

(Из решења Вишег трговинског суда, 
 Пж. 5188/07 од 29. августа 2007. године) 

Аутор сентенце: Мирјана Николић – Мартић, судија Вишег трговинског суда 
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АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ОСНИВАЧА  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ ЗА УТВРЂЕЊЕ  
НИШТАВОСТИ УГОВОРА  

 Оснивач једне од уговорних страна има правни интерес да тра-
жи утврђење апсолутне ништавости уговора, а тиме и активно је ле-
гитимисан у таквом спору 

Из образложења:  

Према стању у списима, предмет тужбеног захтева је утврђење ап-
солутне ништавости Уговора о кредиту и Споразума о обезбеђењу новча-
ног потраживања по наведеном Уговору о кредиту, заснивањем заложног 
права хипотеке на непокретностима првотуженог, као и утврђивање недо-
пустивости извршења наведеним непокретностима. Међу странкама је у 
току поступка учињено неспорним да су прво и друготужени закључили 
Уговор о кредиту бр. 20/05 од 11.01.2005. године, као и Споразум о обез-
беђењу новчаног потраживања дана 19.01.2005. године, заснивањем зало-
жног права хипотеке другог реда на непокретностима првотуженог а ради 
обезбеђења новчаног потраживања туженог другог реда. Утврђено је та-
кође да је потписник наведеног уговора и споразума Д. Д. из Б. Првосте-
пени суд је у току поступка утврдио да су оснивачи првотуженог "И" од-
носно тужилац, В. Д. из Б. и Д. Д. из Б. и да је дана 20.07.2004. године из-
вршен упис промене лица овлашћеног за заступање наведеног субјекта та-
ко што је брисан Д. Д. директор са ограниченим овлашћењима у заступа-
њу за износе преко 25.000,00 евра уз сагласност Скупштине предузећа, те 
да је уписана П.Ф. из И. директор са неограниченим овлашћењима. Наве-
дена решења о упису су правноснажна. Утврђујући да је у време закључе-
ња спорног уговора и споразума једино лице овлашћено за заступање пр-
вотуженог била П. Ф. из И, а да је исти уговор и споразум потписан од 
стране тада већ разрешеног статутарног заступника Д. Д, и то без потреб-
не одлуке Скупштине друштва, првостепени суд је нашао да су закључени 
уговор и споразум, апсолутно ништави. 

Правилно је такође становиште првостепеног суда да је тужилац 
активно легитимисан да тражи утврђење ништавости наведених уговора 
закључених између прво и друготуженог јер као оснивач првотуженог 
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има правни интерес за подношење такве тужбе а то га чини и активно ле-
гитимисаним у том спору.  

(Из решења Вишег трговинског суда,  
Пж. 7390/07 од 08. новембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Гордана Ајншпилер – Поповић, судија Вишег трговинског суда 
 
 

ПРЕСТАНАК УГОВОРА  
О ОСИГУРАЊУ ПО СИЛИ ЗАКОНА 

Уговор о осигурању престаје по сили закона ако премија не 
буде плаћена у року од годину дана од дана доспелости па нису неоп-
ходне изјаве странака о раскиду уговора 

Из образложења:  
Неосновани су жалбени наводи тужиоца да је у конкретном случају 

погрешно примењено материјално право будући да тужени није тражио рас-
кид уговора у складу са чл. 922. Закона о облигационим односима па исти и 
није могао бити раскинут по сили закона дана 1.01.2003. године. Наиме, од-
редбом  чл. 913. ст. 4. Закона о облигационим односима прописано је да у 
сваком случају уговор о осигурању престаје према самом закону ако премија 
не буде плаћена у року од годину дана од доспелости. Наведена законска од-
редба увек се примењује код вишегодишњег осигурања (а не код једногоди-
шњег) и иста је самостална у односу на одредбу чл. 922. ст. 3. Закона о обли-
гационим односима којом је прописано да ако је осигурање закључено на рок 
дужи од 5 година свака страна може по протеку овог рока уз отказни рок од 6 
месеци писмено изјавити другој страни да раскида уговор. Ово из разлога 
што одредба чл. 913. ст. 4. Закона о облигационим односима регулише пита-
ње престанка уговора о осигурању независно од воље уговорних страна, а 
одредба чл. 922. ст. 3. истог Закона регулише питање престанка уговора о 
осигурању на основу воље уговорних страна. Правне последице неплаћања 
премије делују у правцу престанка уговора по сили закона и нису неопходне 
изјаве странака о раскиду уговора, већ само констатација да су се стекли од-
ређени услови који воде престанку уговора о осигурању по сили закона. Када 
се ради о вишегодишњем осигурању и када премија осигурања није плаћена 
дуже од годину дана од дана доспелости, онда су испуњени услови за приме-
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ну чл. 913. ст. 4. Закона о облигационим односима, без обзира што су странке 
закључиле уговор о осигурању са роком трајања дужим од 5 година. Дакле, у 
случају када су се стекли услови за примену чл. 913. ст. 4. Закона о облигаци-
оним односима, осигуравачу припада право на премију годину дана од до-
спелости исте, а ако премија не буде плаћена годину дана по доспелости оси-
гуравач то право губи због престанка уговора по сили закона. У конкретном 
случају, тужени није платио доспелу премију осигурања за 2002. годину која 
је доспела  1.1.2002. године, па правилно првостепени суд закључује да је 
1.1.2003. године, односно годину дана по доспећу исте, уговор о осигурању 
престао према самом закону. Самим тим, стекли су се услови за примену од-
редбе чл. 913. ст.4. Закона о облигационим односима, односно наступиле су 
последице раскида уговора о осигурању и престале су обавезе уговорних 
страна с тим што је првостепени суд осигуравачу основано досудио исплату 
до тада (1.1.2003. године) доспелих премија. 

(Из решења Вишег трговинског суда, 
Пж. 3530/07 од 17. августа 2007. године) 

Аутор сентенце: Марија Меденица, саветник Вишег трговинског суда 
 
 

 КОРИШЋЕЊЕ ЖИГА КАО УСЛОВ ОСТВАРЕЊА ЗАШТИТЕ 
ПО ТУЖБИ ЗБОГ ПОВРЕДЕ 

Услов остварења заштите носиоца жига по тужби због повреде 
жига је његово коришћење, јер ако носилац жига заштићени знак не 
користи, тада у промету ни не може настати забуна у вези са употре-
бљеним знаком који је исти или битно сличан заштићеном 

Из образложења:  
Закон о жиговима прописује услове за стицање права, садржину 

признатог права, али и обавезу носиоца жига да знак користи, на основу 
његовог овлашћења о искључивом праву коришћења знака заштићеног 
жигом за обележавање робе, односно услуга за које је знак регистрован, 
као и права да другима забрани неовлашћено коришћење, ако то може 
изазвати забуну у промету. Признање искључивог права за одређен вре-
менски период, који се неограничено може обнављати, на одређеној тери-
торији, има у ствари монополски карактер, па свака држава заштиту права 
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монополске природе и условљава његовим коришћењем. У супротном, 
ако је носилац права не користи, а другима је то забрањено, одређена 
ознака би била изван промета и изван примене. То би било супротно циљу 
и сврси због којих се ова права стичу, признају и региструју.  

Зато некоришћење жига, с једне стране, може имати за последицу 
престанак права у смислу чл. 53. Закона о жиговима, под условима који су 
том одредбом предвиђени, а са друге, некоришћење жига има за последицу и 
немогућност остваривања заштите тужбом због повреде жига, сагласно чл. 
59. ст. 2.наведеног закона. Овакво законско решење сасвим је логично и при-
родно, јер је за постојање повреде права битно постојање забуне у промету 
код просечног потрошача, а забуну у промету може изазвати само коришће-
ње оба знака: и знака који је заштићен и знака који је исти или битно сличан 
заштићеном знаку, на основу чега потрошач може имати погрешну предста-
ву да се ради о производима истог порекла, односно који потичу из истог из-
вора, тј. од истог произвођача, носиоца права. Ако таквог коришћења од 
стране носиоца права нема, ако у промету нема производа са заштићеном 
ознаком, онда ни међу потрошачима не може настати забуна. 

(Из решења Вишег трговинског суда,  
Пж. 1274/07 од 13. децембра 2007. године) 

Аутор сентенце: Јасмина Стаменковић, судија Вишег трговинског суда  
 
 

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ УЧИЊЕНИХ ОД СТРАНЕ  

СУДСКОГ ИЗВРШИТЕЉА 
 Захтев за отклањање неправилности, учињених од стране суд-
ског извршитеља, странке и учесник могу ставити у току спровођења 
одређене извршне радње, ако су присутне, или у року од 3 дана од да-
на пријема записника о спровођењу или одлуке суда, донете у вези са 
спроведеном извршном радњом 

Из образложења:  
Основано извршни поверилац указује у жалби да је првостепени 

суд поступио по захтеву извршног дужника поднетом по истеку Законом 
прописаног рока, што представља битну повреду одредаба парничног по-
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ступка из чл. 361. став 2. тачка 3. Закона о парничном поступку. Наиме, 
одредбама чл. 58. Закона о извршном поступку је регулисано да странка и 
учесник могу поднеском тражити од суда да отклони неправилности које 
је судски извршитељ учинио у спровођењу извршења. Овакав захтев од 
стране извршног дужника се може ставити у току спровођења извршења, 
односно одређене извршне радње, ако је извршни дужник био присутан 
приликом спровођења, или у року од 3 дана од дана пријема решења суда, 
донетог по спровођењу одређене извршне радње. Ово из разлога што је 
једно од основних начела извршног поступка хитност у поступању, па су 
зато Законом прописани рокови не дужи од 3 дана, укључујући и рок за 
изјављивање правних лекова од 3 дана, по чл. 12. Закона о извршном по-
ступку. У конкретном случају, извршни дужник је примио оглас о другом 
јавном надметању пре одржавања истог, у ком огласу је била означена по-
четна продајна цена противно чл. 85. Закона о извршном поступку. Извр-
шни дужник је тада имао право да тражи од првостепеног суда отклањање 
уочених неправилности у огласу, што није учинио. Извршни дужник није 
приступио на друго јавно надметање по позиву суда, а записник о другом 
јавном надметању је примио дана 23.12.2006. године. Извршни дужник 
није у року од 3 дана по пријему овог записника поставио захтев првосте-
пеном суду за отклањање уочених неправилности, што није учинио ни по 
пријему решења првостепеног суда о досуђењу покретне ствари извршног 
дужника извршном повериоцу решењем од 21.12.2006. године. Извршни 
дужник је имао могућност да изјави жалбу на ово решење и да све наводе 
у вези незаконито спроведеног поступка продаје покретне ствари по чл. 
85. Закона о извршном поступку истакне у тој жалби, коју могућност није 
искористио, односно није изјавио дозвољени правни лек на предметно ре-
шење. Одредбама чл. 5. став 4. Закона о извршном поступку је прописано 
да странка која неоправдано није предузела радњу у року који је одређен 
Законом, или који је одредио суд, губи право на предузимање те радње. 

Како је извршни дужник захтев за отклањање неправилности које 
је судски извршитељ учинио у спровођењу извршења поставио тек у под-
неску од 15.01.2007. године, то се ради о неблаговремено постављеном 
захтеву, на шта се основано указује жалбом извршног повериоца. 

(Из решења Вишег трговинског суда,  
Иж. 2260/07 од 18. октобра 2007. године) 

Аутор сентенце: Јелена Вилдовић-Живковић, судија Вишег трговинског суда 
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ПРАВНИ ЛЕК ПРОТИВ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕ ПРОДУЖАВА 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 Одлука стечајног судије да не продужи рок за подношење плана 
реорганизације стечајног дужника представља акт управљања сте-
чајним поступком, па против исте није дозвољена жалба 

Из образложења:  
Испитујући пре свега допуштеност изјављене жалбе а на основу 

упоредне анализе чл.12, 30, 31, 32. и 130. став 2. Закона о стечајном по-
ступку, Виши трговински суд налази да жалба није дозвољена.  

Чланом 30. Закона о стечајном поступку прописано је да су акти 
који се доносе у стечајном поступку решење и закључак, при чему се ре-
шењем одлучује у стечајном поступку, док се закључком издаје налог 
службеном лицу или органу који спроводи стечајни поступак за извршење 
појединих радњи. У смислу чл. 31. и 32. Закона о стечајном поступку 
правни лек против закључка је приговор, док је правни лек против реше-
ња жалба, о којој може одлучивати стечајно веће или другостепени суд у 
зависности од тога како је прописана апелациона надлежност стечајног 
већа самим Законом о стечајном поступку.  
У члану 130. став 1. прописан је законски рок у коме се мора поднети 
план реорганизације стечајног дужника. Ставом 2. наведеног члана пред-
виђена је могућност, дакле овлашћење стечајног судије да наведени рок 
из става 1. продужи за највише 30 дана. Имајући у виду да рок од 90 дана 
од покретања стечајног поступка за подношење плана реорганизације, ко-
ји је прописан у члану 130. став 1. Закона о стечајном поступку предста-
вља законски рок, те довођењем наведене норме у везу са чланом 29. ст. 2. 
и 3. Закона о стечајном поступку, може се закључити да се по правилу у 
стечајном поступку рокови не могу продужавати, као и да је могућност 
продужења наведеног рока за још 30 дана (која је предвиђена у члану 130. 
став 2. Закона о стечајном поступку) изузетно овлашћење дато стечајном 
судији да евентуално продужи наведени рок када процени да је то оправ-
дано. О продужењу наведеног рока стечајни судија одлучује потпуно са-
мостално и таква његова одлука може се сматрати одлуком која се доноси 
у управљању поступком. При том стечајни судија такву одлуку може до-
нети и без постојања било каквог предлога на основу сопствене процене 
стања у предмету. Са друге стране, у ситуацији када постоји предлог не-
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ког од поверилаца за продужење наведеног рока, нема обавезе стечајног 
судије да о томе доноси формално решење, уколико сматра да продужење 
рока не би било оправдано.  

Чињеница да је првостепени суд одлучио решењем, као и да је у 
наведеном решењу навео као правну поуку да је жалба против истог допу-
штена, не може установити дозвољеност жалбе против одлуке против које 
се по својој природи жалба не може изјавити, јер наведена одлука у су-
штини представља управљање стечајним поступком. 

(Из решења Вишег трговинског суда, 
 Пвж. 576/07 од 23. августа 2007. године) 

Аутор сентенце: Бранислава Горавица, судија Вишег трговинско суда 
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Др Боса Ненадић, 
председник Уставног суда Србије 
 
 

УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ СУДСТВА 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 Када у једној земљи ступи на снагу нови устав, основно је питање 
шта је то заправо ново донео тај акт у односу на дотадашњи устав и какво 
је његово дејство на затечени уставноправни поредак земље. Отуда смо се 
и ми запитали, с обзиром на изабрану тему, шта је то ново донео Устав 
Републике Србије од 8. новембра 2006. године када је у питању положај 
судства у Републици Србији.  
 У уставу, као основном закону земље и највишем правном акту у 
правном поретку државе, никад се не могу уредити сва битна питања вр-
шења судске власти. Ствар је уставотворца да, у поступку припреме и до-
ношења устава, процени важност одређених питања и да их, сагласно тој 
процени, непосредно уреди или пак да њихово уређење препусти (изричи-
то или прећутно) законодавцу. Када је у питању судска власт у савреме-
ним европским земљама уставом се, по правилу, прокламује независност 
судске власти и утврђују основни принципи положаја и организације суд-
ства, прописује надлежност највишег суда у држави, начелно уређују пи-
тања избора (именовања) и разрешења судија, утврђују одређена јемства 
судијске независности и прописују извесна начела судског поступка.1 У 
основи та питања су предмет уређивања и савременог Устава Србије.  

 
1И најопштији увид у текстове савремених европских устава, показује да се уста-
вом, знатно мање регулише судска власт, него што је то случај са законодавном 
и извршном влашћу. Слично је и са теоријом уставног права, која знатно мање 
пажње посвећује судској власти у односу на законодавну и извршну. Тако је пак 
судска власт и даље у ''другом плану'', односно у видној сенци законодавне и из-
вршне власти.  
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 Ако би се о Уставу од 2006. године судило по броју одредаба које се 
непосредно или посредно односе на судску власт, тада се може рећи да је 
уставотворац у односу на уставотворца из 1990. године посветио више па-
жње судској власти. Oдредбе о судској власти у новом Уставу Србије налази-
мо већ у начелима Устава, а потом у делу Устава о ''Уређењу власти''. С обзи-
ром на специфичну улогу судства, које треба да осигура заштиту људских 
права и слобода, веома значајне и бројне одредбе о судској власти стоје и у 
делу Устава посвећеном ''Људским и мањинским правима и слободама''. О 
томе да ли повећани број одредаба у новом Уставу води афирмацији положа-
ја и улоге судске власти као независне и самосталне гране власти и да ли су 
уставна јемства судске независности чвршћа у односу на ранија, тешко се 
може дати једнозначан одговор. За сада је могућа једино оцена или боље ре-
ћи коментар нормативних решења Устава, а како ће законодавац протумачи-
ти нова уставна решења и какву ће им садржину дати показаће се у законима 
о судству, чије доношење предстоји у Народној скупштини. Наравно, о вред-
ности тих решења неспорну оцену даће тек пракса. 
 Анализа одредаба новог Устава у целини, а посебно оних решења ко-
ја се непосредно односе на судску власт - њено институционално уређење и 
вршење, показује да нису без значаја новине које је донео Устав у уређивању 
овог сегмента државне власти. Те новине огледају се, пре свега, у прошире-
ним јемствима независности судске власти, чија је садржина усклађивана са 
међународним страндардима у овој области, с тим што су поједина питања 
која су до тада била materia legis постала materia constitutionis. Међутим, уре-
ђивање одређених питања из домена судске власти je новим Уставом декон-
ституционализовано, тј. препуштено на уређивање законодавцу, што је у на-
шој уставноправној струци оцењено као чин уставотворца који може водити 
умањењу независности судске власти. Иначе, и у одредбама Устава које се 
односе на судску власт, запажа се да уставни текст има сва обележја претера-
но убрзане израде и одсуства нужног опреза у процењивању шта треба да бу-
де materia constitutionis када је судска власт у питању, а шта се може и треба 
препустити законодавцу на уређивање.  
  

I - ОСНОВНА УСТАВНА НАЧЕЛА ОД ЗНАЧАЈА  
ЗА СУДСКУ ВЛАСТ 

 У Првом делу Устава, који носи назив ''Начела Устава'', а кога по 
својој садржини чине основне одредбе о уставном устројству савремене 



Огледи 

 165

                                                

Србије, три су битна начела која непосредно опредељују положај судске 
власти и судова у Републици Србији. Ова начела, представљају иначе кла-
сична начела присутна у уставима савремених европских држава, скоро 
без изузетка, као и у међународним документима. Прво, то је начело вла-
давине права, коју сам Устав дефинише као основну претпоставку Устава 
(члан 3.). Владавина права сагласно Уставу, поред осталог, остварује се 
''независном судском влашћу и повиновањем власти (а то значи и судске - 
Б. Н.) Уставу и закону''. Само држава утемељена на владавини права, мо-
же да буде гарант основних права и слобода човека. Друго је начело поде-
ле власти утврђено у члану 4. став 1. Устава. Сагласно овом начелу, које 
је сада Уставом и изричито утврђено, ''уређење власти у Републици Срби-
ји почива на подели власти на законодавну, извршну и судску''.2 Треће је 
начело независности судске власти. У ставу 4. члан 4. Устава, по први 
пут у нашој новијој уставној пракси, је изричито записано да је ''судска 
власт независна''. Тако, начело независности судске власти у ''садејству'' 
са владавином права и поделом власти, у ствари чини темељно начело ко-
је опредељује уставни положај судства у савременој Србији. И ранији 
Устав Србије је у одредби члана 96. став 1. утврђивао да су судови ''само-
стални и независни у свом раду'', као што је то уосталом утврђено и у чла-
ну 142. садашњег Устава. Међутим, садашњим Уставом је независност 
судске власти подигнута на ниво основног уставног начела које утиче на 
организацију и функционисање државне власти у Републици Србији уоп-
ште, а не само на ''рад судова''.  
 Начело поделе власти и одвајање судства од законодавне и извр-
шне власти у организационом и функционалном погледу, установљава 
минималне претпоставке за независност судства. Одвојити судску власт 
од других грана власти и поверити је на вршење посебним државним ор-
ганима - судовима и ''посебним професионалним државним службеници-
ма''- судијама, представља једну од највећих тековина савремене државе. 

 
2 Уставом Републике Србије (од 1990) ово начело није било изричито устано-

вљено, али је уставотворац од њега полазио када је у члану 9. Устава утврдио: 
да ''Уставотворна и законодавна власт припада Народној скупштини''; да ''Ре-
публику Србију представља и њено државно јединство изражава председник 
Републике''; да ''Извршна власт припада влади''; да ''Судска власт припада су-
довима'', а да ''Заштита уставности, као и заштита законитости, у складу с 
Уставом, припада Уставном суду''.  
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Самостално и независно судство се данас опредељује као ''срж сваке 
уставне државе" (К. Фридрих).  
 Због значаја који у концепту савремене уставне државе има неза-
висно судство, као гарант људских слобода и права, начело независности 
судске власти је постало универзално прихваћена вредност. Као такво, на-
чело независности судова налази своје место и у међународном праву, па 
се тако говори о њему као међународном стандарду у овој области. Оно је 
садржано у Универзалној декларацији о људским правима, Пакту о гра-
ђанским и политичким правима, Европској конвенцији за заштиту људ-
ских права и основних слобода, али и у посебним међународним докумен-
тима, међу којима се издвајају ''Основна начела о независности судова'' од 
1985. године.  
 Начело независности судске власти, зајемчено одредбом члана 4. 
става 4. Устава, није пука декларација. Изричито утврђивање овог начела 
у Уставу је од изузетне важности приликом тумачења и утврђивања зна-
чења и свих других одредаба Устава које се непосредно или посредно од-
носе на судску власт. Kао такво, oно је пре свега, од значаја за законодав-
но уређивање организације и вршења судске власти, јер представља јасно 
усмерење и путоказ законодавцу у том уређивању.  
 У одредбама члана 4. Устава посвећеним начелу поделе власти 
стоји и то да се ''однос три гране власти заснива на равнотежи и међу-
собној контроли'' (став 3.). Ова одредба изазвала је пажњу наше уставно-
правне струке, која тврди да таквој одредби није место у члану 3. Устава, 
односно да она више приличи уџбенику уставног права него уставном 
тексту.3 Тврди се и да су одредбе става 3. и става 4. члана 4. Устава про-
тивречне, јер решење из кога следи да се односи између све три гране 
власти (то значи законодавне, извршне и судске) заснивају и на ''међусоб-
ној контроли'', доводи у питање изричито уставно начело о ''независности 
судске власти''. И ми стојимо на становишту да се одредба члана 4. става 
3. Устава вишеструко може оспоравати, те да је она по својој суштини 
примерена природи односа законодавне и извршне власти. Ова одредба 
посматрана ''сама за себе'' могла би значити могућност успостављања кон-

 
3 Вид. Р. Марковић, Предговор: Устав Републике Србије од 2006. године - Критички 
поглед, Јустинијан, Београд, 2006. године, стр. 16., и В. Ракић Водинелић, Судство 
и уставни принципи у правосуђу, Избор судске праксе, број 2/2007, стр. 5. и д. 
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троле над судском влашћу од стране законодавне и извршне власти, а то 
би противречило, односно боље рећи било у оштрој супротности са прин-
ципима независности и самосталности судске власти. Успостављање кон-
троле судске власти, од стране извршне или законодавне власти, неспорно 
би водило негацији уставног јемства о независности судова, али и самог 
принципа поделе власти. Законодавна власт сагласно новом Уставу, ути-
цаће на судску власт кроз чин избора Високог савета судства и судија који 
се први пут бирају, као и доношењем закона о судству и других закона, 
које су судови дужни да примењују (уколико су они у складу с Уставом). 
Наравно, да степен независности судова у реалности зависи и од квалите-
та закона и других аката који чине правни поредак земље и остављеног 
степена слободе коју судија има у примени права. Но, ова врста утицаја 
Народне скупштине као политичког тела на вршење судске власти, без 
обзира на ''своју снагу'', свакако не значи да Скупштина може непосредно 
да надзире и контролише вршење судске власти, која по Уставу, припада 
искључиво судовима.  
 Следствено изнетом, наше је мишљење да се одредба члана 4. 
става 4. Устава, има сматрати као изузетак од одредбе става 3. тога чла-
на, те да се само ова одредба, као специјална, посебна и издвојена односи 
на положај судова у систему власти. Том одредбом уставотворац је у ства-
ри извршио отклон од примене одредбе члана 4. став 3. Устава на судску 
власт. Отуда се одредба става 4. члана 4. Устава у ствари има читати као 
да у њој пише ''изузетно од одредбе става 3. овог члана....'' Да се ради о 
одредби која својом целином није примењива на однос судске власти и 
других грана власти илуструју и друга уставна решења у којима је јасно 
записано ''да су судске одлуке обавезне за све и да не могу бити предмет 
вансудске контроле'', те да ''судску одлуку може преиспитати само надле-
жни суд, у законом прописаном поступку''. 
  

II - УСТАВНА РЕШЕЊА О СУДОВИМА 
 Судска власт је дакле, по новом Уставу Србије конципирана као 
посебна државна власт која се, у систему власти заснованом на подели 
власти и владавини права, организује и врши на начелу самосталности и 
независности. Функција судова искључиво је у суђењу. У обављању ове 
функције судови не стоје ни под каквом другом влашћу, а најмање под 
''контролом друге две гране власти'', већ само под Уставом и законом. 



Огледи 

 168

 Поред наведених решења Устава која представљају одредбе на ко-
јима се темељи судска власт у Србији, уставотворац је у Петом делу Уста-
ва, који носи назив ''Уређење власти'' посебне одељке посветио судској 
власти, и то Одељак 7. који носи назив ''Судови'' (чл. 142. до 152.) и Оде-
љак 8. који носи назив ''Високи савет судства'' (чл. 153. до 155. ).  
 У оквиру Одељка 7. посвећеног ''Судовима'' садржане су одредбе 
које се односе на: прво, начела судства у Републици Србији; друго, врсте 
судова; треће, председника Врховног касационог суда; четврто, судске 
одлуке; пето, избор судија; шесто, престанак судијске функције; седмо, 
јемства судијске независности. 
 У Одељку 8. посвећеном ''Високом савету судства'', садржане су 
одредбе које се односе на положај, састав, избор и надлежност Високог 
савета судства, као и правне лекове против одлука овог савета. 
 Уставом је судска власт изричито поверена судовима као само-
сталним и независним органима државне власти. Независност судске вла-
сти је битна одлика те власти, која суштински одређује и положај суда и 
судија, а о тој независности убудуће треба да брине посебан уставни ор-
ган - Високи савет судства. 
 

1. Начела судства у Републици Србији по Уставу из 2006. године 
 Сагласно Уставу од 2006. године статус (положај) судова као ор-
гана државне власти, којима је поверено вршење судске функције, опреде-
љују следећа начела: начело јединства судске власти; начело самостал-
ности и независности; начело легалитета; начело јавности; начело збор-
ности и начело учешћа грађана у вршењу судске власти. Поједина од 
ових начела је познавао и Устав из 1990. године, с тим што су нека од њих 
у неколико другачије формулисана, односно систематизована. 
 Начела судства утврђена у одредбама члана 142. Устава, у сушти-
ни представљају она решења која су прихваћена као међународни стан-
дард када је судска власт у питању. Ова начела заједно са другим устав-
ним јемствима судске независности и самосталности, треба да допринесу 
афирмацији судства у остваревању потпуније, ефикасније и делотворније 
заштите људских права и слобода.  
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 1) Начело јединства судске власти. Као посебна грана државне 
власти, судска власт је јединствена на територији Републике Србије и ње-
на основна функција се састоји у суђењу, односно решавању правних спо-
рова. Начело јединства судске власти, зајамчено Уставом, представља 
основу организације и функционисања судова. У организационом смислу 
оно подразумева јединствену организацију судства у земљи. Судски си-
стем, који је само у начелу уређен Уставом, чини мрежа судова (опште и 
посебне надлежности, односно виших и нижих судова) установљена зако-
ном, који су међусобно повезани и између којих су ''компетенције поде-
љене, а надлежности разграничене''. Поред организационог акспекта, на-
чело јединства судског система подразумева и функционалну повезаност 
и усклађену праксу свих судова у Србији. Овом аспекту јединства судског 
система, нарочито морају да доприносе највиши судови у Републици, а 
посебно Врховни касациони суд, који својим активностима треба да води 
уједначавању судске праксе и формирању јединствених ставова ради јед-
наке примене права.4  
 2) Начело самосталности и независности судова. Уставно решење 
из члана 142. став 2. по коме су ''судови самостални и независни у свом ра-
ду'', поново потврђује да су судови посебна врста државних органа - органи-
зационо одвојени од других државних органа - органа законодавне и извр-
шне власти, а потом да су судови у доношењу својих одлука ослобођени од 
било каквог утицаја са стране, односно уплитања државних и других инсти-
туција или било којих правних или физичких лица, односно појединаца. На-
чело самосталности судова израз је конкретизације уставног начела о поде-
ли власти. Иманентно је судској власти да се она врши од стране неутралних 
институција, које су у стварном и персоналном погледу самосталне и одвоје-
не од других грана власти. Начело независности судске власти се истовреме-
но односи и на положај и рад судова у систему власти и на статус судија. Не-
зависност судске власти значи да ни један носилац друге државне власти, али 
ни било ко други, не може и не сме утицати на вршење судске власти и да се 
не може мешати у рад суда, односно судија. Као такво судство је ''ослобође-
но било каквих и било чијих налога''. И попут устава појединих савремених 
европских земаља, који забрањују било којој институцији да у конкретним 

 
4 М. Пајванчић, Уставно право - уставне институције, Нови Сад, 2003. године, 
стр. 285. 
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случајевима судовима и судијама даје било каква упутства и инструкције, у 
Уставу Србије стоји ''да је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције 
забрањен'' (члан 149. став 2.). Ово је значајна новина коју је донео Устав од 
2006. године и ту забрану требало би ближе конкретизовати законом, а њену 
повреду посебно санкционисати као повреду забране врло високог ранга - за-
бране утврђене у највишем правном акту земље. То се очекује од законодав-
ца приликом предстојећег усклађивања законодавства с Уставом, како ово 
важно јемство независности судске власти не би остало само у тексту Устава.  
 Без стварне независности судска функција се не да замислити, а 
без независног судства нема ''правне државе'', односно демократског дру-
штва. Судови морају бити не само чувари људских слобода и права, већ и 
мисионари владавине права, јер како је говорио Л. Марковић судови се 
налазе у служби ''једне више идеје која се назива законитост или прав-
да.....пружајући грађанима заштиту и од државе и њених незаконитих по-
ступака и од поступака и злоупотреба појединаца''. 
 3) Начело легалитета (уставности и законитости). Ово наче-
ло чини суштину правне државе, јер без подређености власти, па и судске 
власти уставу и закону нема правне државе. Устав и закон правно везују 
судску власт. То што су судови независни у свом раду, не значи да су ап-
солутно независни. Организација и рад судова, као и границе њихове вла-
сти, односно овлашћења у односу на људска и грађанска права и слободе 
утврђују се уставом и законом, па се ово ''везивање'' судске власти с пра-
вом зове начело легалитета. Ова подређеност суда праву, не значи ограни-
чење независности суда и судија, већ представља јемство да ће судови би-
ти установљени и организовани на темељу закона и да ће судити на осно-
ву и у оквиру устава и важећег права, те да у ''суђењу нема места политич-
ким и другим утицајима, али ни арбитрерности и самовољи суда''.  
 Независност судства и лагалитет организације и вршења судске 
власти у савременим уставним државама иду заједно - руку под руку. Да 
није начела легалитета независност судства могла би се изврћи у судокра-
тију и бити извор вишеструких злоупотреба у вршењу судске власти. Су-
дови своју функцију врше, не само на основу ''устава и закона'', већ и у 
границама устава и закона. Ово начело искључује дискрециону власт са-
мих судова. Суд подведен под право је обавезан и дужан да ''суди'' онако 
како је унапред прописано правним нормама садржаним у уставу и дру-
гим прописима који чине правни поредак земље, а не на основу разлога 



Огледи 

 171

''политичке опортуности, целисходности или на основу властито схваћене 
правичности''. Начело независности и легалитета у раду судова значи и то 
да су судови потчињени објективном, унапред прописаном праву, те да ни 
једна друга власт, нити било ко други, може судовима издавати конкретна 
наређења у вези са решавањем појединих судских спорова. Дакле, шта ће 
и како ће судови као државни органи радити, није добро да о томе одлу-
чује субјективна воља тренутно владајућих у законодавној и извршној 
власти, па ни воља појединих носилаца судске власти, него ''воља објек-
тивног права унапред прописаног која обавезује владајуће'', као што ''пра-
во које уређује односе између грађана обавезује појединце''.  
  Сагласно члану 142. став 2. Устава, судови у Републици Србији суде 
''на основу Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено зако-
ном, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међуна-
родних уговора''. У суштини ово решење представља конкретизацију прин-
ципа утврђеног у члану 3. Устава, по коме се владавина права остварује ''по-
виновањем власти Уставу и закону''. Другим речима, начело легалитета суд-
ске власти данас у нас има значење да су судови, као органи којима је пове-
рено вршење судске власти ''подведени под право'' и правни поредак кога, са-
гласно одредбама чл. 16. и 194. Устава, у Републици Србији чине не само 
норме Устава и домећег права, већ и правила међународног права које обаве-
зује Републику Србију. Тиме је принцип уставности и законитости, по својој 
садржини утврђеној новим Уставом, постао обухватнији и ''богатији'' у одно-
су на ранији Устав. Кад говоримо о везаности судова ''Уставом и законом'' 
мислимо у суштини на њихову везаност, не само овим актима, већ свим ''пра-
вилима'' и ''општим актима'' за које је Уставом утврђено да чине јединствени 
правни поредак Републике Србије.  
 Треба скренути пажњу да писци текста Устава принципу легали-
тета судске власти нису увек на истоветан начин опредељивали садржину. 
Тако, у већ поменутом члану 142. став 2. Устава стоји да судови ''суде на 
основу Устава, закона и других општих аката када је то предвиђено за-
коном, општеприхваћених правила међународног права (нагласила Б.Н.) и 
потврђених међународних уговора'', да би у члану 145. став 2. изостала 
''општеприхваћена правила међународног права'' и другачије била одређе-
на примена ''других општих аката'', јер се сагласно одредби овог члана 
''судске одлуке заснивају и на ... пропису донетом на основу закона'' - а то 
значи генерално, а не само кад то ''предвиди'' законодавац. Овакво норми-
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рање у праву уопште није пожељно, јер је извор непотребних неспоразума 
и сталних саплитања у пракси, при тражењу и одгонетању намере доноси-
оца општег акта. Уз то, овакво ''писање'' уставних норми није примерено 
карактеру и значају Устава, као акта највише правне снаге у земљи из ко-
га извиру сви други општи и појединачни правни акти, тј. основном зако-
ну земље коме се сви морају повиновати.  
 4) Начело јавности. Начело јавности је једно од најзначајнијих 
гаранција независности судства, али и правичног суђења. Примена начела 
јавности у раду судова значи да, поред странака и других учесника у по-
ступку пред судовима, суђењу могу присуствовати и трећа лица која зато 
имају интерес, без икаквих ограничења (''у оном броју који је фактички 
могућ''). Јавност суђења обезбеђује квалитетнију расправу пред судом, тј. 
служи као подстрек судији да се боље припрема за вођење расправе, га-
рантује поштовање законом предвиђеног поступка, штити процесни поло-
жај учесника у поступку, посебно окривљеног (јер се докази против њега 
морају јавно изнети и претрести), јача у моралном погледу ауторитет су-
да, служи као гаранција против злоупотребе слободног судијског уверења, 
подстиче и шири уверење у исправност и законитост суђења, омогућава 
да шири круг грађана сазна садржину права (прописа) и др.5 
  Због свог значаја, начело јавности у судском поступку је такође, 
савремени стандард којег гарантују међународни акти у оквиру општег 
система људских права (од Универзалне декларације до Европске конвен-
ције за заштиту људских права и основних слобода). Сагласно овим доку-
ментима начело јавности је вишеслојно и оно укључује најмање два пра-
ва: право на јавност судске расправе (у току судског поступка) и право на 
јавно објављивање пресуде, која могу бити ограничена само у прописа-
ним случајевима.6 Следствено томе, Уставом је изричито утврђено да је 
''расправљање пред судом јавно'' и да се може ограничити само у складу с 
Уставом (члан 142. став 3.). Случајеви искључења јавности пред судом, 
односно ограничења овог начела утврђена су у члану 32. Устава, посвеће-
ном праву на правично суђење. Сагласно овој одредби, јавност се може 

 
5 Вид. М. Пајванчић, оп. цит., стр. 293. и Р. Марковић, Уставно право и политич-
ке институције, Београд, 2005., стр. 649. 

6 Вид. члан 14. став 1. Протокола о грађанским и политичим правима.  
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искључити током читавог поступка који се води пред судом или у делу 
поступка само ради заштите таксативно утврђених вредности, и то: а) на-
ционалне безбедности; б) јавног реда и морала у демократском друштву; 
в) интереса малолетника; г) приватности учесника у поступку. Нови 
Устав је у овом сегменту напустио решење из члана 97. Устава од 1990. у 
коме је стајало да се ''ради чувања тајне, заштите морала, интереса мало-
летника и заштите других општих интереса законом одређује у којим се 
случајевима у расправи може искључити јавност'', а које је очито пружало 
више слободе законодавцу у ограничавању начела јавности. Имајући у ви-
ду садржину одредаба члана 142. став 3. Устава, јасно следи да се додатна 
ограничења овог начела не могу уводити законом, јер је листа разлога за 
искључење јавности Уставом затворена.  
 5) Начело суђења у већу. Начело суђења у већу, познато је и под на-
зивом начело зборности суђења или начело колегијалности. Устав поново 
афирмише ово начело (члан 142. став 6.), које је иначе, познавао и Устав из 
1990. године (члан 98). Начело зборности суђења, као и до сада, нема апсо-
лутни карактер, пошто се законом може одступити од колегијалног суђења 
и предвидети да ''у одређеним стварима суди судија појединац''. Устав не 
одређује од колико се чланова веће има састојати, али опште је прихваћено 
правило и на њему заснована пракса, да веће у нижим судовима чини нај-
мање троје судија (tres faciunt collegium - троје чини друштво), с тим да оно 
може бити образовано и у бројнијем саставу. Састав већа зависи од врсте 
суда, врсте правне ствари о којој се одлучује, степена суђења и др. Суђење 
у већу треба да буде гаранција објективности суда приликом доношења 
судских одлука. Оно представља додатно јемство непристрасности суда, јер 
обезбеђује да се у суду потпуније и свестраније утврди чињенично стање на 
коме ће суд засновати своју одлуку, као и материјално право на основу кога 
ће се решавати поједини судски спорови.  
 6) Начело учешћа грађана у суђењу - систем пороте. И Устав од 
2006. године је задржао начело по коме у суђењу ''учествују судије и судије 
поротници на начин утврђен законом'', с тим да се ''законом може прописа-
ти да у одређеним судовима и у одређеним стварима суде само судије'' 
(члан 142. ст. 4. и 5.). Дакле, уставно је правило да, поред професионалних 
судија, у суђењу учествују и грађани (поротници), с тим што су од овог 
правила могућа одступања, која се утврђују законом. Неки аутори начело 
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учешћа грађана у суђењу (поред професионалних судија) не сматрају по-
себним начелом, већ специфичним видом колегијалности суђења.  
 

2. Уставна одређења организације судства 
 За разлику од ранијег Устава, Уставом од 2006. године утврђена 
су и поједина питања организације судства - додуше на уопштен начин. 
Пре свега, утврђене су основне врсте судова у Републици Србији, па тако, 
по слову Устава (а не закона, као до сада), судска власт припада судовима 
опште и посебне надлежности (члан 143.). Уз то, уставотворац је, осла-
њајући се делимично и на садашња законска решења изричито искључио 
могућност оснивања ''привремених, преких или ванредних судова'', а што је 
такође новина у односу на досадашњи Устав. Дакле, из изнетог јасно сле-
ди да се судови у Републици Србији могу оснивати само законом (не и 
другим актима) и то само као стални судови, што иначе представља и ме-
ђународни стандард. 
 Када је у питању ''оснивање, организација, надлежност, уређење и 
састав судова'', Устав је изричито рекао да су та питања предмет законског 
уређивања (materia legis). Законодавно уређивање оснивања, организације, 
надлежности, уређења и састава судова, уз наведену уставну забрану оснива-
ња привремених преких и ванредних судова, има за циљ да сва правила која 
се односе на статус судова, али и на судске поступке (који се такође, сагласно 
члану 97. став 1. тачка 2. Устава уређују законом) буду унапред позната, чи-
ме се обезбеђују основне претпоставке правне сигурности за сваког ко се на-
ђе у јурисдикцији судске власти Републике Србије.  
 У Уставу је утврђено постојање само Врховног касационог суда 
као ''највишег суда у Републици'' (чије је седиште у Београду). Ваља напо-
менути, да Уставом није уставновљена, ни на најопштији начин, надле-
жност Врховног касационог суда, а да је детаљно утврђен поступак и на-
чин избора и престанка функције председника овог суда, чија права и ду-
жности такође нису materia constitutionis. Питање, које се само по себи на-
меће, јесте: могу ли поједини носиоци функције у једној институцији, па 
макар се они звали и председници, бити важнији од саме институције и 
њене надлежности. Ако би се по броју и садржини одредаба Устава, које 
су посвећене питању избора и престанка мандата председника Врховног 
касационог суда, судило о овој функцији, стиче се утисак да председник 
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овог суда неће бити само први међу једнакима (а морао би бити), већ мно-
го више од тога.7  
  За претпоставити је да се иза промене назива највишег суда у Ре-
публици, може наслутити, односно претпоставити и промена надлежно-
сти овога суда. У којој мери ће до тога и доћи, у односу на затечену над-
лежност Врховног суда, остаје да се види, јер је уређивање организације и 
надлежности највишег суда у Републици у целини materia legis.8 Међу-
тим, сам назив овог суда, говори и да уставотворац није имао сасвим јасан 
став о његовом положају и надлежности - да ли ће овај суд у основи бити 
''врховни суд'' или ''касациони суд''. 
   

3. Уставноправни блок на коме се темеље судске одлуке 
 Посебне одредбе у Уставу посвећене су и судским одлукама и њи-
ховом правном утемељењу. Из члана 145. Устава, који је ново уставно ре-
шење са одређеним ослонцем на до сада важећа законодавна решења, сле-
ди: прво, да се судске одлуке доносе у име народа; друго, да се судске од-
луке заснивају на ''Уставу, закону, потврђеном међународном уговору и 
пропису донетом на основу закона''; треће, да су судске одлуке обавезне 
за све и не могу бити предмет вансудске контроле; четврто, да судску од-
луку може преиспитати само надлежни суд у законом прописаном по-

 
7 Тако у члану 144. Устава стоји: да председника Врховног касационог суда, на 
предлог Високог савета судства, по прибављеном мишљењу опште седнице Вр-
ховног касационог суда и надлежног одбора Народне скупштине, бира Народна 
скупштина; да се председник Врховног касационог суда бира на период од пет 
година и да не може бити поново биран; да председнику Врховног касационог 
суда престаје функција пре истека времена на које је изабран на његов захтев, 
наступањем законом прописаних услова за престанак судијске функције или 
разрешењем из законом прописаних разлога за разрешење председника суда; да 
одлуку о престанку функције председника Врховног касационог суда доноси 
Народна скупштина, у складу са законом, при чему одлуку о разрешењу доноси 
на предлог Високог савета судства.  

8  Изузетак, на одређен начин, чини одредба члана 172. Устава, која је посвећена из-
бору и именовању судија Уставног суда, а из које следи да пет судија овог суда 
именује Врховни касациони суд, на општој седници између 10 кандидата које на 
заједничкој седници предложе Високи савет судства и Државно веће тужилаца. 
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ступку; пето, помиловањем или амнестијом изречена казна може се, без 
судске одлуке, опростити у целини или делимично. 
 Нема спора да и из наведених уставних решења следи да уставо-
творац на судску власт гледа као на посебну, самосталну државну власт, 
одвојену и независну од других органа власти, која је једино везана Уста-
вом и законом. Ове одредбе подразумевају судску ''слободу'' и предста-
вљају забрану сваког утицаја на вршење судске власти, односно на рад су-
дова ''са било које стране''. Одлуке суда су без изузетка, обавезне за све (а 
то значи не само за појединце, већ и за државне органе и институције) и 
као такве ''не могу бити предмет вансудске контроле''. Наравно, одлуке 
суда се могу преиспитивати, али само унутар судске власти, тј. у систему 
инстанционог преиспитивања од стране вишег - за то надлежног суда и 
само у законом прописаном поступку. Правни лекови су такође, зајемчени 
Уставом, а они су установљени као инструмент за отклањање, пре свега, 
субјективности и грешака судија који, ма колико настојали да буду објек-
тивни и професионални, никад не могу потиснути одређена људска огра-
ничења и слабости. 
  Из изнетих уставних решења јасно произлази да су судови при 
доношењу својих одлука независни у односу на друге гране власти и да су 
везани само правом, тј. унапред прописаним правним нормама садржаним 
у Уставу Србије и њеним законима (као и прописима донетим на основу 
закона), али и међународним правом који обавезује Републику Србију. 
 Дакле, суђење је уставно и законито ако су одлуке суда у формал-
ном и материјалном смислу утемељене на нормама позитивноправног по-
ретка земље (у коме је неопходно обезбедити хармонију и усклађеност из-
међу бројних општих аката различите правне снаге), које су свима позна-
те и које делују erga omnes. Већ смо упозорили на неуједначеност решења 
из члана 145. и решења утврђеног у одредби члана 142. став 2. Устава. И 
ове одредбе Устава носе обележја претерано убрзане израде текста 
Устава, јер је очито да се ради о омашкама и пропустима писаца текста 
Устава, а не основаној разлици у погледу везаности суда правом у ''њего-
вом раду'' и везаности суда правом ''приликом његовог одлучивања''. Оту-
да се и одлуке суда, без обзира на наведену формулацију члана 142. став 
2. Устава, могу темељити и на општеприхваћеним правилима међународ-
ног права, која сагласно уставном начелу утврђеном у члану 16. и одред-
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бама члана 194. Устава, чине саставни део јединственог правног поретка 
Републике Србије.  
 

4. Осврт на поједина Уставна јемства судијске независности 
 У свом класичном поимању судска власт састоји се у примењива-
њу важећег права на конкретне случајеве, односно у решавању конкрет-
них спорова. Да би судска власт била заиста независна, није довољно да 
се у Уставу обезбеде јемства независности судова као државних органа, 
већ је неопходно обезбедити и независност и непристрасност судија. Наи-
ме, због карактера судске власти, важно је обезбедити и уставна јемства 
независности и непристрасности судија у обављању судијске дужности, 
како би се право које се примењује од стране судија применило у свом 
''изричитом смислу, тако како стоји у закону'' који је свима унапред по-
знат, а не према субјективном нахођењу судије. То наравно не значи да се 
судска одлука налази ''готова'' већ у самом закону, одакле судија "има са-
мо да је извуче". Судија није само viva voix legis (тј. жива реч закона), од-
носно ''уста која изговарају речи закона''. Судска функција је креативна и 
стваралачка, а не механичка и формализована примена закона. Зато судије 
морају поред општих услова за рад у државним органима, испуњавати и 
посебне услове, јер су судије ''државни службеници посебних знања и 
својстава којим не располажу други носиоци власти''. Не може се тумачи-
ти право само из ''здраве логике'', јер је тумачење ствар ''струке, односно 
науке и знања'', којима располажу само они који су до тог ''дошли дугим 
учењем и искуством'' (К. Чавошки). То морају бити не само правници по 
образовању, већ они најбољи међу њима, који се у уставима неких земаља 
опредељују као ''истакнути правници''.  
  У упоредном праву јемства судијске независности су бројна, али 
су неспорно најзначајнија она која се односе на статус (положај) судија, а 
тичу се: избора судија (органа који о томе одлучује, поступка избора, по-
себних услова за избор); професионалног положаја судије (судијска стал-
ност и непреместивост); престанка мандата судије (посебни услови и по-
ступак одлучивања); имунитетских права; неспојивости судијске функци-
је; материјалне сигурности судија и др. Та начела нашла су своје место и 
у Уставу Србије, но питање је колико су она својом целином, тако како су 
формулисана на линији обезбеђивања независности судија и колико су у 
складу са међународним стандардима у овој области. 
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 1) Избор судија. Независно и непристрасно судство је суштински 
елеменат институционалног поретка модерне демократије, стога је основ-
но питање како обезбедити независност судства почев од чина избора су-
дија па надаље. Искуство савремених уставних држава потврђује да нема 
савршеног решења када је у питању избор судија, али се вредност овог ре-
шења сагледава у којој мери оно обезбеђује утицај струке и компетент-
ност на избор судије, а колико је избор судије подложан политичким и 
другим вануставним утицајима.  
  Када је у питању начин одабира судија, Устав Србије је унео вид-
не промене у односу на Устав из 1990. године. Основна карактеристика 
новог начина избора судија огледа се у смањеном утицају Народне скуп-
шине, као политичког тела на тај избор (мада тај утицај и даље није зане-
марив) и увођењу Високог савета судства у овај поступак. Нема спора, да 
је уставно увођење Високог савета судства веома важна новина, која је на 
линији јачања независности судске власти. У том правцу иде свакако и 
уставно решење по коме је мандат изборних чланова овог органа дужи од 
парламентарног мандата (пет година) и што је његов састав превасходно 
стручно судијски, као и решење по коме су одлуке Високог савета судства 
подложне ''преиспитивању'' од стране Уставног суда (члана 155. Устава). 
Колико ће у реалности Високи савет судства остварити Уставом намење-
ну функцију чувара, односно јемца независности судова и судија, зависи у 
многоме од његовог састава, односно боље рећи законодавног уређења 
начина избора и начина вршења његових надлежности. Наиме, с обзиром 
на одредбе Устава о саставу и начину избора чланова Високог савета суд-
ства, основано се поставља питање колико ће овај Савет бити ослобођен 
политичког утицаја Народне скупштине која посредно или непосредно 
одлучује о његовом саставу.9 У нашој правној струци већ су изнете оцене 
да решења Устава о саставу и избору Високог савета судства ''предста-

 
9 Високи савет судства има 11 чланова. У његов састав улазе: председник Врхов-
ног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног 
одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова 
које бира Народна скупштина, у складу са законом. Изборне чланове чине шест 
судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије ауто-
номних покрајина, и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година ис-
куства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета. 
Вид. члан 155. ст. 2. до 4. Устава. 
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вљају погоршање у односу на стање законодавства у периоду од 2001. до 
2005. године'', јер је судије, чланове Високог савета правосуђа бирао Вр-
ховни суд, а по Уставу то ће чинити Народна скупштина која је политич-
ки орган. Уз то, указује се да ни у погледу његовог састава, а ни избора 
није поштована препорука Комитета министара Савета Европе о потреби 
установљења гарантије да у правосудном савету буду заступљене судије 
судова свих врста и степена, те да судије чланове правосудног савета тре-
ба да бирају судије а не посланици.10  
 Код уређивања начина избора судија и престанка њихове функци-
је, као битних елемената судијске независности, како је већ констатовано 
у нашој правној струци, Устав је стао на пола пута. Наиме, мада је Уста-
вом предвиђено постојање Високог савета судства који је од тела устано-
вљеног законом постао уставни орган (са измењеним саставом и делокру-
гом у односу на постојећи Високи савет правосуђа), чија је основна улога 
да ''обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија'' 
(члан 153.), Савет у основи бира Народна скупштина, а потом ће Народна 
скупштина (као и до сада) бити та која ће на предлог Високог савета суд-
ства бирати за судију лице које се први пут бира на судску функцију - с 
тим што је мандат тако изабраних судија ограничен на три године. Не 
споримо, да уставно решење о тзв. пробном периоду у судијској каријери 
има и својих предности у односу на ''правило о безизузетној сталности су-
дијске функције'', под условом да се одабир судија након тог трогоди-
шњег периода од стране Високог савета судства буде вршио на темељу 
објективних критеријума као што су: стручност и успешност обављања 
судијске дужности у претходном трогодишњем периоду, тј. поседовање 
знања и способности неопходних за обављање судског позива и приврже-
ност младог судије владавини права и правди. Но, оправдано се поставља 
питање зашто је први избор судија поверен Народној скупштини, као по-
литичком телу, иако је установљен Високи савет судства. Не улазећи у 
мотиве уставописаца о тзв. ''избору судија у две руке'' (М. Грубач), сигур-
ни смо да се то решење не може сматрати решењем које води смањењу 
политичког утицаја на судску власт. Да ли ће неко уопште бити судија 
или не, зависи од одлуке Народне скупштине, као политичког тела, јер се 
само из реда тих лица касније могу регрутовати каријерне судије. Наиме, 
од тог ''кључног избора'', односно избора од стране ''руке број један'' зави-

 
10 В. Ракић Водинелић, оп. цит., стр. 5. и 6. 
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си да ли ће једно лице бити у могућности да, по истеку трогодишњег ман-
дата у статусу ''привременог судије'', учествује у поступку одабира судија 
за трајно обављање судијске функције (у истом или другом суду), о чему 
одлучује Високи савет судства. Овај избор из ''друге руке'', такође, врши 
тело изабрано од стране Народне скупштине.11 Како би се смањио поли-
тички утицај на одабир судија избор чланова Високог савета судства из 
реда судија и истакнутих правних стручњака, је од изузетне важности и 
он би се морао темељити на неспорном стручном ауторитету и угледу тих 
лица у најширој правничкој јавности. Високи савет судства морао би бити 
политички неутрално и професионално компетентно тело, које у својим 
одлукама неће подлегати колебању парламентарне већине, како у поступ-
ку предлагања судија, тако и при њиховом избору за трајно обављање 
судског позива, а потом и у напредовању судија у професионалној карије-
ри. Законодавац то може обезбедити, као и то да у Савету буду заступље-
не судије свих врста судова, јер за таква законска решења у Уставу нема 
препрека. Друго је питање, има ли данас за тако нешто политичке спрем-
ности у Народној скупштини као законодавном, а потом и изборном телу. 
Поред тога, Савет ће моћи остварити своју уставом намењену улогу ако у 
обављању своје надлежности, буде делао искључиво на основу објектив-
них критеријума за одабир судија - критеријума утемељених на стручним 
и личним квалитетима судије. Претпоставке за то, такође, треба да створи 
законодавац.  
 Још једна недостатност уставних решења о избору судија видна је 
и у чињеници непостојања изричито утврђеног правног средства у случају 
да једно лице не буде изабрано за судију од стране Народне скупштине 

 
11 У Мишљењу о Уставу Србије које је утврдила Венецијанска комисија, на 70. 

пленарном заседању 17 - 18. марта 2007. године, поред осталог стоји: ...''састав 
Високог савета судства чини се недостатним. Он је само на први поглед плура-
листички...Овај плуралистички приступ је, међутим, дескриптиван. Сви ови 
чланови изабрани су, непосредно или посредно, од стране Народне скупшти-
не. Шест судија неће изабрати њихови представници већ Народна скупштина, 
адвоката неће изабрати адвокатске коморе већ Народна скупштина, професора 
неће изабрати правни факултет већ Народна скупштина. Поступак избора су-
дија је на тај начин двоструко под контролом Народне скупштине: предлаже 
их Високи савет судства, који бира Народна скупштина, а одлучује сама На-
родна скупштина. То представља средство за политизацију судства и због тога 
би требало ову одредбу суштински изменити''.  
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или Високог савета судства, а оно основано сумња да је у поступку избора 
било повреде Устава или закона. Наравно, то не спречава законодавца да 
утврди правни лек и у овом случају. Такву могућност му изричито даје 
уставотворац у члану 155. Устава кад су у питању одлуке Високог савета 
судства, а нема уставних препрека за то ни кад су у питању одговарајуће 
одлуке Народне скупштине. Уколико то законодавац не учини, овим ли-
цима стоји на располагању уставна жалба из члана 170. Устава.  
 2) Услови за избор судија (општи и посебни). Судска власт је 
особена и по томе што захтева професионалност и стручно знање за реша-
вање судских спорова. Позив судије је професија којом се баве стручња-
ци. То је разлог што за избор судије није довољно испуњавање само оп-
штих услова за избор на државне функције, већ се захтева и испуњавање 
посебних услова које не морају да испуњавају носиоци других јавних 
функција. Судијска дужност је изузетно захтевна - она тражи пре свега 
компетентност, јер функција тумачења и примене закона претпоставља не 
само одговарајуће правничко образовање већ и стручност и дубоко позна-
вање права, односно поседовање правничког искуства и вештине у реша-
вању спорова путем права. Судије морају бити личности са интегритетом, 
тј. морају поседовати и одређена лична својства као што су достојност, 
поштење, али и храброст. И данас имају изузетну свежину речи судије 
Lerneda Henda, али овог пута примењене и на судије, а који је говорио 
''Често сам се питао да ли ми не полажемо исувише наде у уставе, законе 
и судове. То су лажне наде, верујте ми, то су лажне наде. Слобода почива 
у срцима људи и кад она тамо умре не могу је васкрснути ни један устав, 
ни један закон, ни један суд''.12 Но, нови Устав Републике Србије о усло-
вима за избор судија ништа не говори, већ то препушта законодавцу. 
 3) Начело сталности судијске функције. Овог пута, као што је 
већ наведено, начело сталности судијске функције Уставом није зајамчено 
у апсолутном виду, као што је то било по Уставу од 1990. године. Лице 
које се први пут бира за судију бира се на Уставом одређени период од 
три године и упућује на поновни избор, па тек након тзв. пробног периода 
од три године, судија има могућност да од стране Високог савета судства, 
буде изабран за трајно обављање судијске функције. Уколико након исте-

 
12 Наведено према Р. Марковићу, Покретање уставног спора о уставности нор-
мативних аката, стр. 167.  
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ка периода од три године, судија не буде изабран од стране Високог саве-
та судства у исти или други суд, њему по сили Устава престаје судијска 
дужност. Дакле, начело сталности судијске функције по новом Уставу ва-
жи за судију који је од Високог савета судства изабран да судијску функ-
цију обавља стално и он не подлеже периодичним изборима. Ово начело 
сталности је темељ судијске независности, јер његова примена спречава 
могућност било каквог утицаја на судије у обављању судијске дужности 
који би доводио у питање његов положај. 
 4) Начело судијске непреместивости. Познато и под називом 
''непокретност судије'' ово начело, многи сматрају елементом начела стал-
ности судијског положаја, а не посебним начелом. Међутим, нови Устав, 
у члану 150. који носи назив ''Непреместивост судије'' утврђује да судија 
''има право да врши судијску функцију у суду за који је изабран и само уз 
своју сагласност може бити премештен или упућен у други суд.'' Ово јем-
ство у ствари представља својеврсну уставну забрану премештања судије 
у други суд мимо његове воље. Наравно, ни ово начело није апсолутно, 
али је одступање од њега последица околности које нису везане за пона-
шање или личност конкретног судије. То су околности које су изричито 
утврђене Уставом, до којих долази при ''реорганизацији'' судства, па тако 
судија може бити трајно премештен или упућен у други суд само изузетно 
у случају ''укидања суда или претежног дела надлежности суда за који је 
изабран''. Наиме, правило је да је за премештај или упућивање у други суд 
потребна сагласност судије, сем у наведеном случају, с тим што се и тада 
поступак премештања, односно упућивања уређује законом. Дакле, до ове 
ситуације може доћи једино на основу закона као општег акта којим се 
оснивају и укидају судови, односно утврђује њихова надлежност, а не на 
основу појединачне мере или било чијег налога у односу на конкретног 
судију. Када је положај судије сталан и стабилан основано се може прет-
поставити да ће његове одлуке бити ''објективне и непристрасне, те да ће 
увек судити према свом знању, способностима и савести''.  
 5) Престанак мандата судија. Да би судија у свом раду био 
истински независтан од ''спољних утицаја'' потребно је да се стекну сви 
услови да објективно и непристрасно примењује прописе, а један од тих 
услова је сигурно и начин престанка судијске функције у складу са схва-
тањем позива судије као професије. Сталност судијске функције, не значи 
да се једно лице за судију бира ''доживотно'', већ да нема упућивања суди-
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је (изабраног од стране Високог савета судства) на поновни избор по про-
теку одређеног периода. Исто тако сталност судијске функције значи и да 
та функција престаје редовно, одласком судије у пензију, а пре тог време-
на само кад наступе разлози везани за рад и понашање судије који га чине 
''недостојним за обављање ове државне службе''.  
 Престанак мандата судија, посебно услед разрешења, је веома осе-
тљиво питање, јер најдиректније може угрозити независтан положај суди-
је, односно његово непристрасно поступање. Да би судија био независтан 
и поступао непристрасно ''његов положај мора бити загарантован'', а суди-
ја мора бити ослобођен бриге да ће његово место бити угрожено политич-
ким и другим реакцијама на његове одлуке. Разрешење мора остати своје-
врсна санкција за незаконит или неправилан рад судије, односно његово 
понашање неспојиво са судијским позивом. У том погледу уставни поло-
жај судија је у појединим одредбама новог Устава ''нешто појачан'', док је 
у појединим сегментима уставни положај судија ''знатно лошији'' у односу 
на досадашња уставна решења.  
 У сагледавању јемстава сталности судијске функције, треба поћи и 
од тога да ли су разлози за престанак судијске дужности утврђени Уста-
вом, а потом ко утврђује разлоге за престанак судијске дужности и ко одлу-
чује о том престанку. У члану 148. Устава стоји да судији престаје функција 
на: а) његов захтев; б) наступањем законом прописаних услова; в) разреше-
њем из законом предвиђених разлога; г) ако не буде изабран. Следствено од-
редбама овог члана, о престанку мандата судија неће одлучивати Народна 
скупштина као до сада, већ Високи савет судства, што је свакако на линији 
јачања независности судске власти и смањења непосредног утицаја парла-
ментарне већине на могући престанак судијске дужности (мимо воље суди-
је). Међутим, оваква оцена се не може изрећи за решења новог Устава која се 
односе на разлоге за престанак судијске дужности. Разлози за престанак ду-
жности судије нису прецизно утврђени у новом Уставу, нити је новим Уста-
вом речено ко утврђује постојање тих разлога, већ је уставотворац уређивање 
тих питања, за разлику од ранијег Устава, скоро у целини препустио законо-
давцу. Наиме, нови Устав, познаје разрешење судија као један од облика пре-
станка судијске дужности, али он не утврђује разлоге за разрешење, као што 
је то био случај по ранијем Уставу, већ препушта да та питања уреди законо-
давац. Зашто је то учињено није нам познато (јер текст Устава није пратило 
образложење), те стога не би нагађали - али оно што би законодавац требао 
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да учини приликом уређивања ових питања, јесте да та питања уреди тако да 
судови остану органи који ће да утврђују постојање прописаних разлога за 
престанак судијске дужности уопште, укључив и утврђивање разлога за раз-
решење. Тај чин се не може вршити мимо судске власти, а да се не доведе у 
питање принцип поделе власти и принцип независности судова. Осим тога, 
код утврђивања услова за престанак функције и разлога за разрешење судија 
законодавац мора да води рачуна да не утврђује оне разлоге који би у односу 
на досадашња решења водили умањењу достигнутог степена судске незави-
сности, јер то би било супротно Уставу и општеприхваћеним правилима ме-
ђународног права у овој области. Наравно, то не значи да се законом не могу 
уводити и нови разлози за престанак судијске дужности, који би били на ли-
нији јачања одговорности судије у вршењу судске власти.  
 Дакле, како су разлози за разрешење судија деконституционали-
зовани Уставом од 2006. године, па и услови за престанак функције ''на-
ступањем законом прописаних услова'' законодавцу је дата широка слобо-
да у уређивању ових значајних питања, што може имати за последицу 
умањење судске независности. Међутим, не треба заборавити да су основ-
на начела и принципи Устава у многоме ''везали'' нашег законодавца у 
уређивању ових питања, а ограничавају га и међународни стандарди у 
овој области, по којима судије могу бити разрешене само због понашања 
неспојивог са њиховим положајем или ако су неспособни да испуњавају 
своје дужности.13 Ове оквире законодавац мора поштовати, и њих не сме 
да ''прекорачи ни законодавна слобода нормирања''. 
 И на крају, нови Устав донео је једно значајно правно средство - 
жалбу Уставном суду против одлуке о престанку судијске функције, што 
може бити важна гаранција судског положаја. Ово је први пут у нашој 
уставној пракси да се Уставом установљава право разрешеног судије на 
обраћање Уставном суду Србије. Но, има мишљења да одлучивање по 
овој жалби није уставни спор и да није требало да буде у надлежности 
Уставног суда.14 Не спорећи да одлучивање о поменутој жалби не чини 

 
13 Вид. тач. 17. и 18. Основних начела о независности судова (1985).  
14 Тако Р. Марковић каже да овакво решење показује неразумевање ''духа'' инсти-

туције Уставног суда. Спор о престанку судске функције није уставни спор, у 
њему није реч о повреди Устава као код уставне жалбе, па отуда Уставни суд 
не треба да буде надлежан за његово решавање. Стављањем решавања овог 
спора у надлежност Уставног суда, тај суд се чини инстанционим судом, што 
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суштину уставног судовања, нити надлежност која је својствена традици-
оналној, келзенијанској концепцији уставног судства, ипак не треба забо-
равити да је и Уставни суд Србије поодавно престао бити суд који једино 
решава нормативне спорове. Данас уставни судови чувају и штите устав 
решавањем различитих врста спорова. Одлучивање Уставног суда о овој 
жалби не противречи месту овог суда у систему власти, односно његовој 
улози у заштити уставности и законитости и људских слобода и права 
утврђеној у чл. 166. и 167. Устава. С обзиром да се ради о заштити права 
носилаца судијске дужности, одлучивање о овој жалби примереније је 
Уставном суду, него редовном судству. Наравно, остаје законодавцу да у 
уређивању поступка пред Уставним судом, овај поступак уреди тако да 
ова жалба буде ефикасно и делотворно правно средство у очувању судиј-
ске независности, односно судијског положаја.15 
 6) Судијски имунитет. Сагласно одредби члана 151. Устава и суди-
је уживају имунитет који обухвата слободу мишљења у пресуђивању (мате-
ријални имунитет) и заштиту од лишења слободе за дела учињена у вршењу 
судске функције без одобрења надлежног органа (процесноправни имуни-
тет). Тако судија не може ''бити позван на одговорност за изражено мишље-
ње или гласање приликом доношења судске одлуке, осим ако се ради о кри-
вичном делу кршења закона од стране судије'', нити судија ''може бити ли-
шен слободе у поступку покренутог због кривичног дела учињеног у обавља-
њу судијске функције без одобрења Високог савета судства''. Имунитет неод-
говорности судије, за изражено мишљење и глас дат у вршењу судијске 
функције, је трајан и штити судију и по престанку судијске дужности. Међу-
тим овај имунитет не штити судију уколико би се радило о кривичном делу 
кршења закона од стране судије. Процесни имунитет огледа се у томе што 
судија не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног 
дела учињеног у обављању судијске функције, без одобрења Високог савета 
судства. Дакле, Устав је учинио и овде помак у правцу независности судске 
власти, те ће о имунитету судија одлучивати Високи савет судства, а не На-
родна скупштина као политичко тело.  

 
он по својој природи никако не може бити. Вид. ''Предговор: Устав Републике 
Србије од 2006. године - Критички поглед, стр. 43.  

15 Б. Ненадић, Право разрешеног судије на делотворно правно средство у прав-
ном систему Србије, Правни информатор, бр. 1/05., стр. 3. и д. 
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 7) Неспојивости судијске функције. Ово начело познато и као 
принцип инкомпатибилности судијске функције логично произлази из на-
чела поделе власти и независности судске власти. Неспојивост судијске 
функције, подразумева ''немогућност здруживања'', односно истовременог 
вршења судијске функције и друге функције, али и неспојивост другог по-
сла или приватног интереса са судијском функцијом. Оно налаже и да се 
лице изабрано за судију повуче са функције на којој се до тада налазило, 
односно да престане да обавља посао који је до тада радило, а који је не-
спојив са судијском функцијом.  
 Устав не наводи конкретне функције, односно послове и интересе 
који су неспојиви са судском функцијом, већ само утврђује да се законом 
уређује које су друге функције, послови или приватни интереси неспојиви 
са судијском функцијом (члан 152). Отуда се у овом сегменту такође оче-
кује значајан захват законодавца, како ова одредба не би остала празна де-
кларација од које неће бити конкретне користи у обезбеђивању незави-
сности и непристрасности судија. 
 Циљ начела неспојивости, тако како је утврђен новим Уставом, 
огледа се и у смањењу могућности политизације судске власти. Тако је за-
брана чланства судија у политичким странкама изричито утврђена у чла-
ну 55. Устава, док је у одредби члана 152. Устава уставотворац отишао и 
даље, па је изричито утврдио да је ''забрањено политичко деловање суди-
ја'', што је ''виши степен гарантовања непристрасности судија''. Ове забра-
не нам се чине корисним претпоставкама да судије буду ослобођене зави-
сности од ''својих'' политичких партија, односно начина размишљања и 
поступања у вршењу јавних функција којима је својствено стављање пар-
тијске дисциплине и лојалности изнад Устава и закона. Дакле, судије мо-
рају бити не само професионално компетентне, већ и политички неутрал-
не, односно посвећене искључиво судијском позиву, како у доношењу 
својих одлука не би подлегале различитим притисцима и интересима. 16  
 8) На крају, анализа одредаба Устава од 2006. године показује да 
је у Уставу и овог пута изостало начело материјалне сигурности суда и 
судија. Сада је оно у одређеној мери законом зајамчено. Чини нам се, да 
би уставно јемство овог начела било важна гаранција независности суди-

 
16 Б. Ненадић, Неспојивост судијске функције, Право - теорија и пракса, бр. 7-

8/02, стр. 27. до 51.  
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ја, али и судства у целини. При томе, не би требало пренебрегнути ни по-
требу обезбеђивања материјалне сигурности судија, не само за време оба-
вљања судијске функције, већ и по престанку те функције (кад судија 
стекне услове за старосну пензију). 
 

III - ОДРЕДБЕ УСТАВА КОЈЕ ЧИНЕ  
''ЈУСТИЦИЈАЛНУ ПРАВДУ'' 

 У Другом делу Устава посвећеном ''Људским и мањинским правима 
и слободама'' срећемо бројна решења од значаја за вршење судске функције. 
Наиме, Устав од 2006. године, карактерише не само јемство права сваком да 
му суди независтан, непристрасан и законом установљени суд (члан 32. 
Устава), већ и јемство посебних категорија људских права и институционал-
них гаранција које су најнепосредније везане за судску власт (чл. 18. до 81.). 
Ове правне гаранције у домену судства, познате су и под називом ''јустици-
јална правда''. Неке од њих се сматрају већ класичним, као што су: право на 
судску заштиту основних људских права и слобода; право на одбрану у суд-
ском поступку, право на правично суђење (укључив и право на суђење у ра-
зумном року и право на делотворни правни лек), начело двостепености суд-
ског поступка, забрана смртне казне, начело nulla poena sine lege, принцип ne 
bis in idem итд. Све ове гаранције су се без изузетака нашле и у нашем новом 
Уставу. Сврха ових принципа и начела која се у суштини односе и на посту-
пање судова у вршењу судске власти, јесте управо заштита људских слобода 
и права и утемељење правне сигурности. 
 

IV - ДЕЈСТВО УСТАВА НА ПОЛОЖАЈ ЗАТЕЧЕНИХ СУДИЈА 
 Дејство новог Устава на положај затечених судија - судија изабра-
них на основу устава који престаје да важи ступањем на снагу новог уста-
ва, у нашој уставној пракси је, по правилу, био предмет уређивања устав-
ног закона за спровођење устава. Међутим, Уставни закон за спровођење 
Устава Републике Србије од 2006. године садржи решења која не говоре 
изричито шта бива са судијама које су ову дужност обављале на дан сту-
пања на снагу новог Устава, већ се из одредаба чл. 5. до 7. овог закона,17 

 
17 У члану 5. став 2. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије 

утврђено је да ће у ''току другог заседања након избора Владе, Народна скуп-
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тако како су формулисане, намећу бројна питања, па и питање да ли је 
овим законом створен основ да дужност затечених судија буде ''прекину-
та''.18 Увид у поменуте одредбе Уставног закона сведочи да доносилац 
овог закона није имао потпуно јасне и чврсте ставове о овом питању. Пре-
ма преовлађујућем становишту из наведених одредаба Уставног закона 
следи да и затеченим судијама предстоји ''поновни избор'', као и свим дру-
гим носиоцима јавних функција у земљи. Како је ова тема предмет других 
реферата, припремљених за овај скуп, указујемо само да није спорно да је 
и судијска функција важна јавна функција, али да ипак треба имати на 
уму да је у њеној основи обављање једне професије за коју је ''потребно 
вишегодишње правничко школовање и дугогодишња пракса, односно 
трајно усмерење на ту професију као животни позив''. Упућивати судију 
на поновни избор значи ''излагати судију опасности да не буде поновно 
изабран'' из политичких или других разлога, а не само из разлога неуспе-
шног обављања судијске дужности у протеклом периоду. Како би се сма-
њио ризик од таквог чињења, неопходно је у новом закону о судијама, од-
носно судовима прецизно и јасно утврдити положај затечених судија, од-
носно начин њиховог ''превођења'' у статус сагласан новом Уставу, а на 

 
штина ускладити са Уставом и ''законе којима се уређују организација и надле-
жност судова, избор и престанак функције председника судова и судија, Висо-
ки савет судства....'' У члану 6. Уставног закона потом стоји да судови ''наста-
вљају са радом до усклађивања са Уставом прописа којима су уређени њихова 
организација и надлежност као и положај судија....'' те да ће у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу закона из члана 5. став 2. Народна скупштина иза-
брати изборне чланове Високог савета судства..., с тим што ће чланове из реда 
судија, за први састав Високог савета судства, бирати из реда судија, који се у 
време избора налазе на судијској функцији....До избора председника Врховног 
касационог суда, члан Високог савета судства по положају је председник Вр-
ховног суда Србије. Конститутивна седница Високог савета судства....одржаће 
се у року од седам дана од дана избора изборних чланова....''. И на крају, у чла-
ну 7. Уставног закона стоји да ће се ''избор председника Врховног касационог 
суда и први избор судија Врховног касационог суда извршити најкасније у ро-
ку од 90 дана од дана конституисања Високог савета судства", односно да ће 
се избор судија и председника осталих судова извршити најкасније у року од 
једне године од дана конституисања Високог савета судства.'' 

18 О проблемима тумачења Уставног закона у делу који се односи на судску 
власт вид. опширније В. Ракић Водинелић, оп. цит., стр. 7. и 8. 
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темељу законом прописаних објективних критеријума и мерила за ''нови 
одабир'' затечених судија.19 
 

V - ДВА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДНОС СУДОВА  
И УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ 

 Када се сагледава уставни положај судова у Републици Србији, 
треба имати у виду и Уставом успостављени однос судова и Уставног су-
да, посебно у домену заштите уставности и законитости и заштите људ-
ских и мањинских права и слобода. У вези са односом ове две институци-
је, поред осталих, постављају се и два следећа питања: 
  Прво, да ли одредбе члана 142. став 2. и члана 145. став 2. Устава 
и са њим повезане одредбе чл. 16, 18, и 194. и 195. Устава, дају право су-
довима на ексцепцију противуставности и противзаконитости, тј. распо-

 
19 У Мишљењу Венецијанске комисије о Уставу Србије, поред осталог стоји: 

''....У односу на политичке институције, чини се ипак потпуно легитимним да 
се захтевају нови избори након усвајања потпуно новог Устава. Насупрот то-
ме, потреба за новим поступком избора која је предвиђена Уставним законом у 
односу на све судије и тужиоце није нимало очигледна. То је могло бити моти-
висано жељом да се ослободе судија које су се компромитовале у ранијем ре-
жиму или које су корумпиране. Венецијанска комисија није у позицији да оце-
њује да ли такви разлози постоје у односу на велики број судија. Свеобухватан 
и брз поступак реизбора је повезан са великим тешкоћама и нема гаранција да 
ће на крају бити изабране боље судије и тужиоци. Може се због тога сумњати 
да ли је одлука за предузимањем таквог поступка била паметна.  

 У сваком случају, такав поступак је прихватљив једино ако постоји довољан 
број гаранција за његову правичност. Према мишљењу Венецијанске комисије 
то посебно захтева да: поступак мора бити заснован на јасним и транспарент-
ним критеријумима и да једино раније понашање инкомпатибилно са улогом 
независног судије може бити разлог да се поново не изабере судија; поступак 
мора бити правичан, спроведен од независног и непристрасног тела и обезбе-
ђивањем правичне расправе за све заинтересоване; мора постојати и могућ-
ност за жалбу пред независним судом. Високи савет судства потпуно завистан 
од парламента није адекватно тело за спровођење такве процедуре. За то је 
неопходан Савет састављен од независних и кредибилних личности а не при-
сталица политичких изабраника''. 
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лажу ли судови правом да ускрате примену неуставном, односно незако-
нитом пропису;20   
 Друго, да ли су одлуке судова, а тиме и Врховног касационог суда, 
подложне оспоравању пред Уставним судом по основу уставне жалбе из 
члана 170. Устава. 
 

1. Право судова на exceptio constitutionis,  
односно exceptio illegalis 

 Имајући у виду одредбе Устава према којима судови ''суде на осно-
ву Устава, закона и других општих аката, општеприхваћених правила међу-
народног права и потврђених међународних уговора'', као и поменуте од-
редбе Устава о месту појединих општих аката у правном поретку Републи-
ке Србије и њиховој непосредној примени, поставља се питање шта ће ура-
дити суд ако у поступку решавања једног конкретног спора уочи да су нор-
ме међународног права или закона које би требало применити несагласне 
Уставу, или пак да су норме закона несагласне међународном уговору. Ка-
ко се одлуке суда, сагласно Уставу, доносе и на основу општих аката ни-
жих од закона, такође се намеће и питање, шта бива ако суд сматра да је та-
кав пропис несагласан Уставу, међународном уговору или закону.  
 1) Пре одговора на постављено питање треба се подсетити шта то 
све представља уставноправни блок за одлучивање судија редових судова 
приликом доношења одлуке у судском спору. Упркос одређеним неујед-
наченостима и разликама израженим у формулацијама већ поменутих од-
редаба Устава, из целине тих одредаба неспорно следи, да тај блок чини: 
прво, Устав Републике Србије као највиши правни акт у држави; друго, 
општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни 
уговори; треће, закони; четврто, други прописи и општи акти. Када се 
наведена решења посматрају у повезаности са одредбама члана 16. Уста-
ва, која је начелног карактера (и као таква основ за тумачење других одре-
даба Устава и закона), као и одредбама члана 194. Устава у којима је утвр-

 
20 Појмовно се ексцепцијом илегалности у теорији означава право органа који 

примењује пропис (у првом реду суда) да у решавању конкретног случаја ус-
крати примену нижем пропису који сматра несагласним вишем пропису и не-
посредно примени тај виши пропис. Вид. И. Крбек, Управно право, I књига, 
Београд, 1955., стр. 158. 
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ђена хијерархија правних аката у правном поретку Републике Србије и 
обавеза њихове усклађености, поставља се питање, шта значи непосредна 
примена одредаба Устава, општеприхваћених правила међународног пра-
ва, потврђених међународних уговора (посебно у домену слобода и права) 
и закона (члан 18. Устава) од стране судова и шта суд треба да чини кад у 
поступку решавања спора примети међусобну несагласност ових аката. 
Дакле, спорно је да ли уставно одређење по коме судови суде на основу 
Устава, општеприхваћених правила међународног права, потврђених ме-
ђународних уговора и закона, чије се норме имају непосредно примењива-
ти (по основу Устава), значи да су судови у примени права, односно ре-
шавању спорова, дужни да воде рачуна и о усаглашености прописа које 
треба применити у конкретном спору, те да ли у случају, када сматрају да 
постоји несагласност тих прописа, могу да ускрате примену акта ниже 
правне снаге за кога сматрају да је несагласан са вишим прописом и непо-
средно примене норму (тог) рангом вишег правног акта. Како је по одред-
бама чл. 194. и 195. Устава неспорно да међународни уговори имају нижу 
правну снагу од Устава; да закони по Уставу имају нижу правну снагу од 
Устава и међународних уговора; те да подзаконски прописи и други оп-
шти акти имају нижу правну снагу од Устава, међународних уговора и за-
кона, односно да акти ниже правне снаге морају бити усклађени с актима 
више правне снаге, значи ли то да судови у доношењу одлука нису дужни 
да примене закон или друге прописе за који сматрају да су неуставни или 
противни међународном уговору или закону, већ да морају, односно могу 
да примене норму вишег правног акта. Кратко речено, питање је кога оба-
везују одредбе Устава о усаглашености општих аката - само доносиоце 
тих аката и Уставни суд или се њима обавезује свако, односно сви који 
стварају и примењују право, па тиме и судови, и шта заправо значе одред-
бе Устава о непосредној примени појединих општих аката.  
 У поступку решавања судских спорова, основна функција сваког су-
дије је да утврди који се све прописи морају применити на решавање кон-
кретног спора и да протумачи њихове правне норме. Операција утврђивања 
прописа које треба применити приликом решавања конкретног случаја, под-
разумева и њихово тумачење које захтева, поред осталог и упоређивање тих 
прописа са становишта њихове међусобне усклађености. То је у суштини је-
динствена правна операција коју судије врше у поступку решавања конкрет-
них спорова. Са ''правнологичког гледишта није допустиво да судија приме-
ни закон за који сматра да је неуставан'', или несагласан међународном уго-



Огледи 

 192

вору, односно пропис за који сматра да је незаконит. Сигурно је да судија мо-
же применити само норму која је уставна и законита. Опште је прихваћено 
правило, да у случају када су две норме које треба применити приликом ре-
шавања конкретног случаја супротне једна другој, да предност има норма ко-
ја заузима виши ранг (место) у хијерархији правних аката, а према начелу 
''lex superior derogat legi inferiori''. Ако су у спору Устав и закон - треба ''укло-
нити'' закон, односно избећи његову примену како би ''претегнуо Устав''; ако 
су у спору међународни уговори и закон треба уклонити закон; ако су у су-
протности подзаконски прописи и закон, треба дати предност закону. Но, ко 
то треба да утврди и шта је овлашћен да учини, могућа су различита станови-
шта, с тим да су два основна. Она су у суштини опозитна: једно, по којем је 
то искључиво ствар Уставног суда, који је једини надлежан да примени санк-
цију за неуставне и незаконите опште акте, која се огледа у њиховом елими-
нисању из правног поретка, и друго, по којем одређену санкцију у наведеној 
ситуацији могу предузети и редовни судови, уз ''истовремено авизирање'' 
Уставног суда.  
 Према првом становишту, у духу је доследног поштовања начела 
поделе власти и принципа уставности и законитости обавеза судова да 
прихвате и примењују потврђене међународне уговоре и законе које доно-
си представничко тело, као и друге прописе, тј. да судови прихватају 
претпоставку о уставности (и законитости) потврђених међународних 
уговора, закона и других прописа. Но, кад решавају спорни случај и кад 
посумњају у уставност међународних уговора или закона они нису обаве-
зни да их примене, већ им Устав даје право и дужност да спорно уставно 
питање доставе Уставном суду на оцену. Дакле, редовни судови прили-
ком решавања конкретних случајева, немају право ексцепције против-
уставности (exceptio constitutionis), као ни противзаконитости (exceptio il-
legalis), односно немају право ускраћивања примене општег акта због 
сумње у његову усаглашеност са вишим правним актом, јер судови нису 
овлашћени за вршење контроле уставности и законитости нормативних 
аката и изрицање санкција у случају њихове несагласности. Стога судије 
редових судова примењују међународне уговоре, законе и друге опште 
акте, такве какви су, сагласно општој претпоставци њихове ваљаности, а у 
случају сумње у њихову уставност или законитост, редовни судови су ду-
жни да застану, тј. привремено прекину конкретан поступак и да сагласно 
Уставу, упуте спорни акт на оцену Уставном суду. Уставном систему ка-
кав је наш, није својствено право ексцепције илегалности од стране судо-
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ва, односно право ускраћивања примене прописа у чију се уставност и за-
конитост сумња приликом решавања конкретних случајева, с обзиром на 
установљену централизовану уставносудску контролу која је поверена 
Уставном суду. Из Устава следи да правом изрицања санкција за неустав-
не и незаконите опште акте не располаже ни један други државни орган, 
па тако ни суд, већ само Уставни суд. Наиме, у случају кад суд као држав-
ни орган, у примени прописа сматра да је тај пропис несагласан Уставу 
или закону, он је овлашћен да прекине своје поступање и да сагласно чла-
ну 169. став 1. Устава, као овлашћени предлагач, покрене поступак пред 
Уставним судом ради решавања спорног питања и утврђивања санкције за 
неуставне и незаконите опште акте. Према томе, уколико суд сумња у 
уставност међународног уговора, односно закона или другог акта који 
треба применити на решавање конкретног спора који тече пред тим судом 
- суд је дужан да прекине поступак и захтева одлуку Уставног суда, који 
би ове спорове требао да решава по ''убрзаном поступку''. У супротном, 
уколико би се редовни суд послужио правом ексцепције противуставно-
сти, односно илегалности, редовни суд би у том случају одлучивао не са-
мо на основу међународног уговора, закона или другог прописа, већ и о 
самим тим актима, ускраћујући им примену. Давањем наведеног права ре-
довним судовима водило би ка томе да би сваки редовни суд могао ускра-
тити примену било ког прописа приликом решавања конкретних спорова 
и тиме преузимати позицију која му по Уставу не припада, јер је једино 
Уставни суд надлежан да оцени да ли је један закон или други пропис са-
гласан Уставу и да изрекне санкцију у случају неуставности (и незакони-
тости). У прилог овог становишта иду и одредбе појединих европских 
устава у којима је ово право редовним судовима и изричито забрањено. У 
Уставу Холандије, у члану 120. стоји да је ''забрањено судовима да оцењу-
ју уставност закона и међународних уговора''. И Устав Аустрије је веома 
строг у том погледу, па и у члану 89. каже да ''контрола ваљаности пра-
вилно проглашених закона није у надлежности судова''.   
 Ово становиште истиче и неприкладност редовног судства да вр-
ши ''оцену'' усклађености општих аката различите правне снаге, јер ови 
судови немају ''ни структуру, ни поступак, ни начин резоновања који се 
тражи од Уставног суда''. Претрпани судским споровима, они "тешко мо-
гу наћи време и снагу да се посвете свестранијем сагледавању спорног 
уставног питања". Судије редовних судова су ''каријерне судије и њихово 
професионално обучавање развија код њих вештину више конкретне, него 
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системски оријентисане примене закона''. Оцена уставности се знатно раз-
ликује од уобичајене судске функције примене права, јер функција тума-
чења Устава и оцена усклађености нижег правног акта с Уставом често 
претпоставља поседовање у вишем степену осећања за слободу одлучива-
ња од функције тумачења закона у вези са решавањем конкретног спора.21  
  Право редовних судова на ексцепцију противуставности, односно 
противзаконитости представљало би, по овом становишу, опасност и мо-
гло би да произведе не само ''озбиљне сукобе надлежности'' између судова 
и Уставног суда, односно судова и законодавца, већ би водило и правној 
несигурности. Посезање за овим институтом од стране суда, као санкци-
јом према неуставним и незаконитим актима, водило би поремећају Уста-
вом успостављених односа између појединих државних органа, а приме-
њена санкција не би имала за последицу доношење дефинитивне одлуке о 
неуставности или незаконитости спорног акта. Примера ради, уколико је-
дан суд одбије да примени закон у конкретном случају, јер сматра да је 
неуставан, или да је противан међународном уговору, тај закон је и даље 
на снази и сви други су овлашћени да га примењују. Тако би се могло до-
годити да један међународни уговор, закон или други пропис у једном 
конкретном случају буде од стране неког суда сматран неуставним и да се 
услед тога његове одредбе не примене, а да се пред другим судовима пи-
тање уставности тих истих аката уопште и не поставља. Могуће је чак и 
то, да исти суд одбије у једном конкретном случају да примени један за-
кон или други пропис сматрајући га неуставним или незаконитим, а да у 
другом случају тај исти пропис примени (сматрајући га уставним и зако-
нитим) пошто је у међувремену променио своје становиште (схватање), 
односно свој персонални састав. Разлике би се могле појављивати и изме-
ђу судова различитих врста и ранга (степена); ''између млађих и радикал-
нијих судија нижих судова и старијих више оданих традицији судија ви-
ших судова''. Ово тим пре, што у нашој земљи не важи начело stare decisis 
(треба се држати одлученог) као у земљама англосаксонске правне тради-
ције. Ту одлука вишег суда делује фактички erga omnes. Закон који одбије 
да примени Врховни суд Америке, остаје само у ''књигама'' а не и у живо-
ту, јер сви судови ће одбити да примене такав закон.22   

 
21 Вид. Р. Марковић, оп. цит. стр., 682. 
22  Исто. 
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 Према другом становишту, постављено питање треба решавати као 
чисто (једноставно) питање тумачења права, тј. Устава, међународних угово-
ра, закона или других прописа, а тумачење је саставни део судске функције. 
Решавајући конкретне спорове, судови су овлашћени да најпре утврде који се 
прописи требају применити, те да у случају супротности тих прописа не при-
мене пропис који сматрају неуставним или незаконитим, већ да спор реше 
непосредном применом одредаба акта више правне снаге. Одбијајући да у 
конкретном случају примени закон, јер сматра да је противан Уставу или ме-
ђународном уговору, по овом становишту, суд не повређује ни права законо-
давца, ни Уставног суда, већ само ''игнорише'' тај закон у конкретном случају 
и непосредно примењује норму Устава или међународног уговора као акта 
више правне снаге. Овде се питање уставности закона не поставља као 
основно и главно питање спора, него се у оквиру решавања конкретног суд-
ског спора (кривичног, грађанског, управног), ''само избегава примена закона 
за који суд сматра да је противуставан''. Дакле, суд који сматра да је један за-
кон неуставан - он о томе не одлучује, већ само ''одбија да га примени'', а кон-
кретни спор решава примењујући норму вишег правног акта, тј. Устава. Исто 
је и са применом подзаконских прописа, ако суд сматра да је тај пропис су-
протан закону или Уставу.  
 Право на ексцепцију противуставности и противзаконитости оправ-
дава се, пре свега, следећим аргументима: а) функција судије је да тумачи 
право како би га могао применити на конкретне случајеве које расправља, б) 
да у случају кад два правна акта која треба да се примене на решавање спора 
од стране суда противрече један другом - треба применити акт који је над-
моћнији; в) ако се ради о два акта исте правне снаге надмоћнији је онај који 
је према критеријумима ''lex posterior derogat legi priori'', односно ''lex specia-
lis derogat lex generali''; г) кад се ради о два акта различите правне снаге при-
мењује се правило ''lex superior derogat legi inferiori'', што значи да је уставна 
норма надмоћнија од норме обичног закона, као што је и норма међународ-
ног уговора надмоћнија од закона, али и да је норма закона надмоћнија од 
подзаконских аката. Полазећи од наведеног, према овом становишту, судови 
су власни да одбију примену прописа за које сматрају да су неуставни или не-
законити и непосредно примене норму Устава, односно међународног угово-
ра или закона, јер то логички произлази из правила iura novit curia (суд по-
знаје право), а брига о уставности и законитости није само ствар Уставног су-
да, већ обавезује све, а посебно судије. Судија овде решава само конкретни 
спор и одлучује о примени права. Овде дакле није реч о касирању и ставља-



Огледи 

 196

                                                

њу ван снаге прописа (то је надлежност Уставног суда), нити о обустави ње-
гове примене erga omnes, већ само о непримењивању (non application) не-
уставног закона у конкретном решавању судског спора. Међутим, противни-
ци овог становишта у овом чину управо виде извор сталне несигурности и 
неједнаке примене права, јер остаје стално отворено питање да ли такав за-
кон јесте уставан или није, с обзиром на то да он не ишчезава из правног по-
ретка и да се он може применити приликом решавања свих других спорова. 
 Имајући у виду наведено, закључује се да је сваки суд овлашћен 
да непосредно примени Устав као акт више правне снаге - увек кад сматра 
да је један међународни уговор, закон или други пропис кога би требало 
применити на решавање конкретних спорова, супротан Уставу. На исто-
ветан начин требао би да поступи суд и у случају супротности закона и 
међународног уговора, као и закона и подзаконских прописа, јер је не-
спорно правило да се ''игнорише'' пропис ниже правне снаге и примени 
пропис више правне снаге. Наравно, судови су у том случају истовремено 
дужни и да покрену поступак пред Уставним судом који доноси коначну 
одлуку о уставности, односно законитости прописа чија је примена у кон-
кретном случају изостала.  
 2) Иако свако од наведених мишљења оперише одређеним рела-
тивно уверљивим аргументима, у нашој савременој уставној теорији, не-
подељено је становиште да судови немају право на ексцепцију против-
уставности (exceptio constitutionis), већ да су судови у случају сумње у 
уставност закона, дужни да покрену поступак и захтевају одлуку Устав-
ног суда о спорном закону.23 Међутим, када је у питању право судова на 
exceptio illegalis преовладава мишљење да то право немају наши судови, 
али је присутно и другачије мишљење. Тако се тврди да судови ''могу да 
одбију примену свих оних прописа и општих аката за које сматрају да су 
незаконити, што значи да имају право на exceptio illegalis.24  
 У нашем важећем законодавству, своју примену нашло је станови-
ште које је пошло од тога да нема потребе за комбинацијом контроле 
уставности и законитости прописа у форми ексцепције илегалности и оце-
њивања од стране Уставног суда, који једини има овлашћење да уклања 

 
23 Вид. тако нпр. Р. Марковић, оп. цит., стр. 647. Д. Стојановић, Уставно право, 

Ниш, 2003. године, стр. 369 - 370.  
24  Д. Стојановић, оп. цит., стр. 370. 
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незаконите и неуставне прописе из правног поретка. Законодавац је запра-
во пошао од обједињене и централизоване контроле уставности и закони-
тости свих општих аката, која је Уставом поверена Уставном суду, и стао 
на становиште, да нема основа, а ни потребе остављати право судовима да 
врше ексцепцију илегалности (Г. Мијановић). Учешће редовних судова у 
контроли уставности и законитости општих аката, сагласно Уставу, огле-
да се у праву, односно обавези покретања поступка пред Уставним судом. 
Следствено томе у члану 59. Закона о поступку пред Уставним судом и 
правном дејству његових одлука (1991), који је још увек на снази, утврђе-
но је да ''ако суд у поступку оцени да закон или други пропис или општи 
акт није у сагласности са Уставом или законом привремено ће прекинути 
поступак и покренуће поступак за оцену уставности, односно законитости 
тог акта пред Уставним судом''. У вези са наведеним законским решењем, 
уочава се један недостатак, а који се огледа у томе да се оно односи само 
на судове, а не и на све друге ''примењиваче прописа'', посебно органе који 
решавају у управном поступку. Но, ближе сагледавање и овог питања, ко-
је нам се чини нужним, превазилази карактер овог рада, те на њега само 
указујемо и скрећемо пажњу.  
  Слично решење садржано је и у Предлогу закона о Уставном су-
ду, који је Влада Републике Србије упутила Народној скупштини на усва-
јање.25 У члану 63. Предлога закона стоји да: ''ако се у поступку пред су-
дом опште или посебне надлежности постави питање сагласности зако-
на или другог општег акта са Уставом, општеприхваћеним правилима ме-
ђународног права, потврђеним међународним уговорима или законом, суд 
ће застати са поступком и покренути поступак за оцену уставности или 
законитости тог акта пред Уставним судом''. Наведено говори да наш са-
времени законодавац искључује право судова на ексцепцију противустав-
ности, али и на ексцепцију противзаконитости, и при томе не прави ника-
кву разлику у погледу врсте аката у чију се уставност или законитост сум-
ња, ни у погледу тога да ли се ради о уставности или законитост, нити ко 
је у поступку пред судом поставио питање сагласности аката (суд по слу-
жбеној дужности или учесници у спору). Када су у питању подзаконски 
прописи, односно прописи и општи акти, наша ранија уставна и законо-
давна пракса, познавала је право судова на ексцепцију илегалности. Судо-

 
25  Вид. Предлог закона о Уставном суду, на сајту Народне скупштине www.par-

lament.sr.gov.yu 
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ви су тако били овлашћени да не примене подзаконски пропис за кога су 
сматрали да је противан закону, већ да непосредно примене одредбу зако-
на, с тим што су били дужни да покрену поступак оцене законитости тог 
прописа пред уставним судом.26  
 Дакле, можемо закључити да је законодавац пошао од тога да се 
ефикасна заштита уставности и законитости постиже само уклањањем из 
правног поретка неуставног и незаконитог општег акта, а не његовим не-
примењивањем у појединим, конкретним случајевима. Наведено решење, 
истина може успорити поступак пред редовним судовима, али се с једне 
стране, тиме избегава свесна примена неуставног закона, односно искљу-
чује могућност ускраћивања примене таквог закона на један случај, а са 
друге, обезбеђује ''благовремено и доследније супротстављање неуставно-
сти'' (Г. Мијановић).  
 3) Како све данас наши судови поступају у конкретним случајевима 
ствар је посебног сагледавања. Непосредна примена одредаба Устава и међу-
народних аката од стране судова је могућа, мада је у пракси ''права реткост да 
судови решавају спорове применом једино уставне норме''. У највећем броју 
случајева, због карактера уставне норме (општост и начелност) примена 
Устава је до сада била ''индиректна и остваривала се применом закона''. 
Слична је пракса и у погледу примене општеприхваћених правила међуна-
родног права и потврђених међународних уговора. Дакле, мада ретки поједи-
начни случајеви, они ипак говоре да је било непосредне примене уставних 

 
26 Слично решење и данас познаје Уставни закон о Уставном суду Републике 

Хрватске, који прави разлику у зависности од тога да ли се ради о сумњи у 
уставност закона или о сумњи у уставност и законитост других прописа. Тако 
у члану 37. овог закона стоји да ако суд у поступку утврди да закон који би 
требао применити, односно поједина његова одредба нису сагласни с Уставом, 
застаће с поступком и поднеће Уставном суду захтев за оцену сагласности за-
кона, односно поједине његове одредбе с Уставом. Међутим, ако суд у поступ-
ку утврди да други пропис који би требао применити, односно поједина њего-
ва одредба нису у сагласности са Уставом и законом, на конкретан случај ће 
непосредно применити закон, а Уставном суду ће поднети захтев за оцену са-
гласности спорног прописа, односно поједине његове одредбе с Уставом и за-
коном. О поднетим захтевима Уставни суд ће обавестити Врховни суд Хрват-
ске. Вид. члан 27. Уставног закона о Уставном суду Републике Хрватске (''На-
родне новине'', бр. 99/99. и 29/02.). 
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одредаба и одредаба појединих међународних уговора од стране судова, али 
да ли је до њихове непосредне примене долазило по основу коришћења пра-
ва на ексцепцију противуставности или због постојања ''правних празнина'' у 
закону и сл., ваљало би ближе сагледати. То је посао Врховног (касационог) 
суда. Приликом доношења тих одлука судови нису ''тражили'' оцену Устав-
ног суда о уставности закона као акта ниже правне снаге у односу на одредбу 
Устава, односно међународног уговора коју су у том случају примењивали. 
Такође, има ''избегавања'' примене подзаконских прописа и непосредне при-
мене одредаба закона у решавању појединих конкретних спорова пред судо-
вима (без изричите констатације због чега се то чини) и без застајања са по-
ступком и покретања поступка оцене уставности и законитости тих прописа 
пред Уставним судом. Такво понашање судова свакако није спојиво са поме-
нутим одредбама закона о Уставном суду, које изричито искључују право на 
ексцепцију илегалности.  
 4) На крају свега изнетог, чини нам се да се и данас озбиљно по-
ставља питање има ли основа у новом Уставу Србије да се редовним судо-
вима да могућност да одбију примену прописа за које сматрају да су не-
уставни или незаконити и да се послуже правом на ексцепцију таквих 
прописа, посебно у домену људских слобода и права. Ово питање добија 
на свом значају с обзиром на одредбе Устава о непосредној примени 
Устава, међународних уговора и закона у овој области, као и одредбе о 
хијерархији правних аката и њиховој обавезној усклађености, а које су су-
дови дужни да поштују. Ексцепција општег акта за кога поступајући суд 
сматра да је противан Уставу, међународном праву или закону у суштини 
имала би за последицу само да спречи примену таквог акта на решавање 
једног конкретног спора, и то тако што би се спор решио применом одре-
даба вишег правног акта, а спорни пропис изнео на оцену Уставном суду. 
Оно не би битније водило поремећају Уставом установљених односа суд-
ске власти и других грана власти, нити би значило преузимање надлежно-
сти Уставног суда од стране судова, јер би се оно користило само у поје-
диначним случајевима, и то као помоћно средство, средство ограниченог 
дејства, а коначну одлуку о уставности и законитости прописа доносио би 
Уставни суд. Ово право би, чини се доприносило и афирмацији судске 
власти у заштити слобода и права, а не би се претворило у ''неконтролиса-
ни судски активизам'', због дејства потоње одлуке Уставног суда. Свакако 
за тако нешто морао би постојати изричити основ кога за сада у нашем 
Уставу, а ни законодавству нема. Наиме, Устав није изричито ни утврдио 



Огледи 

 200

ни искључио овај вид ''санкције'' за неуставне или незаконите прописе, али 
је законодавац ово право изричито искључио за судове. При томе, ваља 
имати у виду да је нови Устав већ извршио одређено одступање од прин-
ципа да само Уставни суд може да изриче санкције за неуставне и незако-
ните прописе, када је у члану 192. став 1. Устава утврдио право Владе да 
''обустави од извршење општи акт општине за који сматра да није сагла-
сан Уставу или закону и да у року од пет дана покрене поступак за оцењи-
вање његове уставности и законитости''. То је свакако још један облик 
санкције за неуставне и незаконите прописе стављен у руке извршне вла-
сти, а који је другачији од оне санкције коју изриче Уставни суд.  
 

2. Судске одлуке и уставна жалба 
  Друго важно питање за однос судова опште и посебне надлежно-
сти и Уставног суда, јесте питање да ли су одлуке ових судова подобне за 
оспоравање пред Уставним судом по уставној жалби из члана 170. Устава 
- а ако јесу, под којим условима. У одговору на ово питање се износе два, 
у основи опозитна становишта. 
 Према једном становишту, одредбе члана 145. ст. 3. и 4. Устава, 
искључују могућност било каквог преиспитивања одлуке судова ван суд-
ске власти. Како Уставни суд није део судске власти, тај суд не може бити 
надлежан ни за преиспитивање одлука судова, а посебно одлука Врховног 
касационог суда, као највишег суда у земљи. Према другом мишљењу, 
Уставном суду може се изјавити жалба и на судске одлуке, не само зато 
што је и Уставни суд ''својеврсни суд'', већ пре свега, због Уставом уста-
новљене функције Уставног суда као чувара Устава и јемца људских сло-
бода и права. Универзално установљена ''контрола уставности'' аката и 
радњи свих носилаца државне власти којима се повређује Устав, односно 
људске слободе и права од стране Уставног суда, значи да општи али и 
појединачни акти и радње ни једног државног органа, а то значи ни орга-
на законодавне, извршне, па ни судске власти, од те уставносудске кон-
троле нису изузети. У реалности се свакако не могу наћи аргументи који 
би a priori могли потврдити како судови, па ни Врховни касациони суд, 
није никад у стању да прекрши Устав. Каткад је то могуће из незнања су-
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дија, али и из намере и пристрасности. И упоредно искуство нам указује 
да су судске одлуке понајчешће предмет уставне жалбе.27  
 У надлежности Уставног суда Србије као институције која ''штити 
уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе'', по новом 
Уставу нашло се и више врста спорова који ће се, пред овим судом, по-
кретати жалбом као правним средством. То су спорови који увелико шире 
лепезу надлежности Уставног суда, како у погледу врсте, тако и броја 
спорова. Уставна жалба из члана 170. Устава је основни облик Уставом 
установљене жалбе којом се штите сва људска и мањинска права и слобо-
де зајамчене Уставом, док су жалбе из одредаба члана 101. став 5., члана 
148. став 2., члана 155., члана 161. став 3., члана 187. став 1. и члана 193. 
став 1. Устава, у ствари посебне, специфичне форме (облици, врсте, видо-
ви) жалбе које штите само поједине вредности утврђене Уставом.28 Мада 
уставна жалба и друге жалбе изричито утврђене у самом тексту Устава, 
као средства правне заштите пред Уставним судом, својом целином не до-
воде у питање основну улогу Уставног суда која се огледа у апстрактној 
контроли уставности (и законитости) свих општих аката у правном порет-
ку Србије, оне свакако у одређеној мери ''разблажују'' (а неки мисле и да 
''растачу'') досадашњу концепцију уставног судства која се темељила на 
''аустријском моделу'' уставног судовања и приближавају га увелико ре-
довном судству ( Ј. Омејец). 
 1) При опредељивању карактера уставне жалбе, као претходно на-
меће се питање да ли је уставна жалба у нашем уставном систему "устав-
но право" (право зајамчено Уставом) или "посебно правно средство уста-
новљено Уставом". Не улазећи овом приликом у подробнију анализу зна-
чења одредаба Устава о заштити људских и мањинских права и слобода 
(члан 22. Устава) или одредаба о праву на правно средство (члан 36. Уста-
ва), нити њиховог међусобног односа, као ни у повезаност ових уставних 
одредаба са одредбом члана 170. Устава (што би целовити одговор на по-

 
27 Чињеница је да у земљама које познају уставну жалбу, уставне жалбе чине да-

леко највећи број примљених предмета у уставном суду - у неким и преко 90% 
свих предмета, а да су међу њима најчешће оне жалбе које су управо изјавље-
не на судске одлуке.  

28 Б. Ненадић, Уставни суд Србије као ''жалбени суд'', Зборник радова ''Изград-
ња и функционисање правног система'', Бања Лука, Правна ријеч, број 
10/2007., стр. 175 - 206. 
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стављено питање тражио) - ми ћемо овом приликом на уставну жалбу гле-
дати као на посебно уставно средство правне заштите људских и мањин-
ских права и слобода којим се покреће поступак пред Уставним судом. 
Другим речима, из Устава следи да је уставна жалба ''специфичан правни 
лек'', против повреде уставног права или слободе учињене појединачним 
актом или радњом државног органа или носиоца јавног овлашћења, којим 
се омогућава субјектима права који сматрају да им је то право повређено 
или ускраћено да се, под одређеним условима обрате Уставном суду.29  
 Како немамо практичних искустава у примени уставних одредаба 
о уставној жалби на нивоу Републике Србије, овом приликом задржаћемо 
се на анализи поменутих уставних решења, уз указивање на нека питања 
из праксе уставних судова земаља које имају дугу традицију решавања 
уставних жалби (пре свега Савезног уставног суда Немачке). Вршење ове 
новоустановљене функције Уставног суда, која није ближе уређена Уста-
вом, ће свакако захтевати посебну пажњу законодавца приликом уређива-
ња поступања Суда, по уставним жалбама, али и самог Уставног суда, 
због важности заштићеног добра.  
 2) Према одредби члана 170. Устава, уставна жалба као основни и 
најзначајнији облик ''жалбе'' установљене Уставом се може поднети под 
следећим условима: прво, да је повређено или ускраћено људско или ма-
њинско право и слобода зајемчено Уставом; друго, да је повреда изврше-
на појединачним актом или радњом државног органа или организације ко-
јој је поверено вршење јавних овлашћења; треће, да су исцрпљена или да 

 
29 Уставна жалба није нов правни институт. Почетке овог института можемо на-

ћи на европским просторима још пре пет векова у Немачкој, док је Швајцарска 
увела посебну уставну жалбу Уставом из 1874. године. Она данас постоји као 
правно средство у бројним европским земљама, како оним које имају дугу тра-
дицију уставног судства (као што су Аустрија и Немачка), тако и у оним које 
су тек пред крај 20. века уводиле уставне судове (Албанија, Бугарска, Мађар-
ска, Пољска, Румунија, Руска Федерација, итд.). Међутим, као што то обично 
бива са правним институтима, јединственог модела уставне жалбе нема, већ од 
земље до земље постоје одређене разлике - почев од предмета жалбе, услова за 
њено подношење (изјављивање) до дејства одлука суда по уставној жалби. Но, 
ипак се може рећи да је у упоредној уставној пракси, уставна жалба првенстве-
но индивидуално и супсидијарно правно средство за уставносудску заштиту 
основних људских права и слобода. 
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нису предвиђена друга правна средства за заштиту повређених права. Да-
кле, уставна жалба у Републици Србији је у суштини постављена као 
''изузетно'' правно средство за заштиту основних људских и мањинских 
права и слобода, повређених појединачним актом или радњом носиоца 
државне (јавне) власти.  
 У погледу одређивања носилаца права на уставну жалбу (жалбене 
способности) или боље рећи "легитимације за подношење уставне жал-
бе" (З. Томић), Устав је остао "недоречен", односно није изричито одре-
дио ко је носилац права на уставну жалбу. Устав говори само о допуште-
ности уставне жалбе као средства, па употребом пасива каже: "уставна 
жалба може се изјавити...." али не каже ''ко може изјавити" уставну жал-
бу. Отуда је законодавац тај који треба да ''протумачи ову Уставну одред-
бу'' и у Закону о Уставном суду прецизно одреди ко све може да изјави 
уставну жалбу, односно ко може да ''употреби'' ово правно средство.  
 3) Као предмет уставне жалбе, Уставом су утврђени ''појединач-
ни акти и радње државних органа или организација којима су поверена 
јавна овлашћења''. Овако опредељен предмет уставне жалбе говори о две 
његове основне карактеристике, а то су: да су акти (и радње) који се могу 
оспорити уставном жалбом појединачни, а не општи акти, те да су то "ак-
ти или радње'' носилаца државне (јавне) власти, а то значи и судске. 
  Појединачни акт је акт којим се решава о неком праву или обаве-
зи у конкретном и одређеном случају. Доносиоци тог акта су државни ор-
гани (органи законодавне, извршне, судске власти и други органи одређе-
ни Уставом) и организације које врше јавна овлашћења (агенције, заводи, 
јавне установе, јавна предузећа и др.). Под радњом се подразумева како 
активна радња (чињење), тако и пропуштање радње (нечињење), односно 
уздржавање од радње коју је требало предузети. Пропуштање радње мора 
да има за последицу онемогућавање подносиоца уставне жалбе у оствари-
вању неког његовог уставног права или слободе. У примени уставног ре-
шења о повреди или ускраћивању конкретног уставног права или слободе 
појединачном радњом носиоца јавне власти, може бити тешкоћа. Те те-
шкоће биће видне пре свега код утврђивања дозвољености уставне жалбе 
за случај нечињења, односно кашњења у доношењу одлука неких држав-
них органа, тј. нечињења које се не може формално, по нашем важећем 
праву, квалификовати као ћутање администрације (нпр. када касни израда 
одлуке суда донета по жалби и сл.).  
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 У вези са предметом уставне жалбе, као посебно поставља се и пита-
ње, ко треба да је повредио или ускратио уставно право или слободу поједи-
начним актом или радњом. Мада у члану 170. Устава изричито стоји да је то, 
пре свега, државни орган, а потом и организација којој је поверено јавно 
овлашћење, у правној струци се отворило питање значења појма "државни 
орган". Неки сматрају да уставотворац под појмом "државни орган" подразу-
мева само ''органе државне управе'' (с обзиром на њихово одређење у члану 
136. Устава); неки да се под тим појмом подразумевају ''органи државне 
управе и судови, али не и закондавни органи'', а неки да се под појмом "др-
жавни орган" имају подразумевати сви органи и организације Републике Ср-
бије као државе. 30 Посебну расправу до сада је изазвало питање да ли пред-
мет уставне жалбе може бити одлука суда и ког суда, с обзиром да у члану 
145. ст. 3. и 4. Устава стоји да су "судске одлуке обавезне за све'' и да ''не мо-
гу бити предмет вансудске контроле", те да "судску одлуку може преиспита-
ти само надлежни суд", а Уставни суд није "надлежни суд" у смислу Устава. 
По нашем мишљењу, из Устава следи да предмет уставне жалбе могу бити 
појединачни акти и радње било ког државног органа - носиоца законодавне, 
извршне или судске власти. Међутим, када је у питању повреда људских сло-
бода и права актом или радњом, односно одлуком суда, тада се намеће друго 
питање, а то је, да ли је потребно да се та повреда састоји у томе што је сам 
поступајући суд повредио неком конкретном субјекту Уставом признато 
људско или мањинско право, односно слободу или пак да се повреда огледа 
у томе што суд није обезбедио заштиту неког конкретног Уставом заштиће-
ног људског права или слободе. Наиме, питање је могу ли судске одлуке би-
ти предмет уставне жалбе из разлога када је подносилац жалбе у поступцима 
пред судовима (актима и радњама) третиран супротно Уставу, а потом и због 
тога што је поступајући суд противуставно применио право. Чини нам се, да 
је и једна и друга "повреда" , односно ''ускраћивање'' права или слободе под-
ложна уставној жалби, без обзира колико ово становиште у пракси може до-
вести до ''поплаве'' уставних жалби пред Уставним судом. Међутим, оно што 

 
30 Наравно, да упоредно право познаје и другачија решења, па је уставна жалба 

могућа против појединачних аката (и/или радњи) само појединих државних 
органа, што се изричито прописује. Вид. о томе А.М. Мавчич, Положај и уло-
га уставног суда у новом уставу Црне Горе, Општи стандарди са посебним 
освртом на оквир црногорског уставноправног система, Зборник радова, Под-
горица, 2007. године, стр. 89. и д. 
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се свакако мора добро сагледати, јесте шта може и треба да буде предмет 
уставне жалбе када су у питању акти и радње судова, како уставне жалбе не 
би Уставни суд претвориле у још један степен редовног суђења, односно у 
орган надзора и супервизије рада судова (и других носилаца јавне власти).  

4) У погледу права која се штите посредством уставне жалбе из 
Устава следи да је уставна жалба могућа само у случају кад је ''повређено или 
ускраћено Уставом зајамчено људско или мањинско право или слобода''. По-
што позитивног, а ни негативног одређења тих права и слобода у одредби 
члана 170. Устава нема, питање је која се све то људска и мањинска права и 
слободе могу штитити овим правним средством, односно која су то све права 
и слободе која чине лепезу људских и мањинских права и слобода чија се не-
посредна заштита може тражити пред Уставним судом путем уставне жалбе. 
Неспорно је да су то сва она права и слободе које су садржане у одредбама 
Другог дела Устава који носи назив ''Људска и мањинска права и слободе'' и 
који обухвата одредбе чл. 18. до 81. Устава. Међутим, одређена права и сло-
боде зајамчене су и другим одредбама Устава, пре свега у оквиру Првог дела 
Устава, који носи назив ''Начела Устава'' (као што су права и слободе садржа-
не у одредбама члана 5., чл. 10. до 15. и члана 17. Устава) или пак у одредба-
ма Трећег дела Устава посвећеног ''Економском уређењу и јавним финанси-
јама'' (као што су слободе зајамчене у одредбама чл. 83. и 85. Устава). Сма-
трамо да не би требало да буде већих проблема у тумачењу да ли има места 
уставној жалби због повреде уставног права, односно слободе које нису обу-
хваћене Другим делом Устава, јер само место уставне одредбе којом се јемчи 
одређено људско или мањинско право или слободу не може бити од пресуд-
ног утицаја на њихову заштиту. Међутим, друго је питање има ли места 
уставној жалби ако је повређено неко људско или мањинско право које је у 
правни систем Србије унето међународним уговором, с обзиром на то да се у 
члану 170. Устава посебно не помиње заштита тих слобода и права. У одго-
вору на ово питање, треба полазити од основних одредаба Устава које утвр-
ђују однос међународног и унутрашњег права, као и одредаба Устава о јем-
ствима слобода и права утврђених међународним правом које обавезује Ре-
публику Србију.31  

 
31 С обзиром на то да сви потврђени међународни уговори и општеприхваћена 

правила међународног права чине део јединственог правног поретка Републи-
ке Србије и да се ''непосредно примјењују'' (сагласно одредбама члана 16. и 
194. став 1.), те да се сагласно Уставу ''јемче'', и као таква ''непосредно приме-
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 Кратко речено, сва људска и мањинска права и слободе (индиви-
дуална и колективна) могу се штитити путем уставне жалбе, независно од 
њиховог места у тексту Устава Србије и независно од тога да ли су изри-
чито записана у тексту Устава или су у наш уставноправни систем ''унета'' 
међународним правилима и актима који обавезују Републику Србију.  
 5) Уставна жалба, као правно средство има своје Уставом одређе-
не особености, по којима се она разликује од свих других правних сред-
става установљених Уставом или законом. Те разлике, поред већ помену-
тих, огледају се и у оним њеним својствима која јој дају карактер изузет-
ног, односно допунског и супсидијарног правног средства. Тако је уставна 
жалба допуштена: прво, по исцрпљивању свих правних средстава за за-
штиту људских слобода и права и друго, кад нису предвиђена друга прав-
на средства за њихову заштиту.  
 Прва ситуација се огледа у томе да се уставна жалба може поднети 
Уставном суду тек кад се ''исцрпе друга правна средства''. Уношење овог 
услова представља кључну новину у уставноправном одређењу уставне жал-
бе у нашем систему, јер је уставна жалба сада могућа, пре свега, када је про-
тив појединачног акта државног органа дозвољено вођење неког другог по-
ступка заштите и када је тај поступак и вођен. Овако формулисана допуште-
ност уставне жалбе отвара питање да ли се под појмом ''исцрпљена друга 
правна средства'', имају сматрати само редовна правна средства (лекови) или 
и ванредна правна средства, односно шта то уставотворац подразумева под 
појмом ''друга правна средства''. Наведено уставно решење значи да се по-
ступак по уставној жалби може покренути пошто се исцрпе сви редовни али 
и ванредни правни лекови, и то не само пред судовима већ и пред другим др-
жавним органима који обезбеђују правну заштиту основних људских слобо-
да и права. Тако ће уставна жалба бити правно могућа (допуштена) увек када 
су искоришћена сва предвиђена правна средства, како уставна жалба не би 
улазила у ''конкуренцију'' са редовним или ванредним правним леком и како 
''странци не би било остављено на вољу да одлучује и бира да ли ће поднети 
(изјавити) правне лекове који се упућују редовним судовима или пак уставну 

 
њују'' људска и мањинска права зајамчена општеприхваћеним правилима ме-
ђународног права и потврђеним међународним уговорима (члан 18. став 2. 
Устава), сматрамо да се може закључити да се и слободама и правима загаран-
тованим наведеним међународним актима и правилима има признати ''уставни 
ранг'' када је у питању њихова заштита пред Уставним судом. 
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жалбу Уставном суду'' (Д. Хибер). Имајући у виду целину уставних одредби 
о заштити уставних права и слобода, а пре свега, да је по Уставу судска за-
штита права и слобода грађана примарни и основни облик заштите, сматрамо 
да се наведени уставни услов има тумачити да су искоришћени сви правни 
лекови и у управном и у судском поступку - и редовни и ванредни. Дозволи-
ти уставну жалбу за случај да је нпр. суд повредио нечије уставно право у пр-
востепеном поступку значило би изаћи из поступка редовног правосуђа и 
''пребацити'' се на уставно судовање, што би имало за последицу неконтроли-
сану могућност превођења судских спорова у уставносудске спорове, одно-
сно "изузимање'' судских спорова из редовне надлежности судова и ''устано-
вљење'' надлежности Уставног суда у тим случајевима, мимо Устава. И на 
крају, другачије значење наведене уставне формулације довело би до "загу-
шења" Уставног суда и немогућности ефикасног вршења не само функције 
заштите слобода и права, него и свих других функција Уставног суда. 
 У Уставу Србије нема установљених изузетака од начела супсиди-
јарности уставне жалбе. Такав један изузетак је, по нашем мишљењу, могао 
бити утврђен у случају кад би за подносиоца уставне жалбе могле наступи-
ти тешке и непоправљиве последице због непоступања судова или других 
државних органа у разумном року у споровима који се воде због грубог 
вређања уставних права или слобода. С обзиром на то да у Уставу нема 
изузетка од супсидијарности уставне жалбе, питање је колико законодавац 
и пракса Уставног суда то могу надоместити. Но, поменути Предлог Закона 
о Уставном суду утврђује да се уставна жалба ''може изјавити и ако нису 
исцрпљена правна средства у случају кад је подносиоцу жалбе повређено 
право на суђење у разумном року'', али не утврђује никакве додатне услове 
за подношење уставне жалбе у овом случају, што намеће додатна питања и 
тражи посебну анализу која превазилази оквире овог рада.32 
  Друга ситуација, огледа се у томе да ће Уставни суд одлучивати о 
уставној жалби увек када за заштиту појединог права или слободе ''није пред-
виђено ни једно друго правно средство''. У нашем досадашњем уставноправ-
ном систему супсидијарност уставне жалбе била је утврђена на веома ре-
стриктиван начин тако што је уставна жалба, по изреци самог Устава, била 
дозвољена само "када нису били предвиђени други облици правне заштите". 
Уставни судови су ово тумачили на крајње рестриктиван начин, те следстве-

 
32 Вид. члан 82. став 2. Предлога закона о Уставном суду од 2007. године. 
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но томе, ако је против неке повреде људског права било теоријски могуће 
уложити било које друго правно средство то је искључивало могућност под-
ношења уставне жалбе. Рестриктивно тумачење поменутог услова супсиди-
јарности искључивало је и уставну жалбу против низа појединачних аката, па 
тако и против судске одлуке, јер је постојање саме судске одлуке за уставно 
судство представљало резултат постојања правног средства за заштиту људ-
ског права. При томе се превиђало да су људска права или слободе могла би-
ти повређена и у самом поступку доношења судске одлуке. Тако је уставна 
жалба, као правно средство којим се могла тражити заштита повређеног 
уставног права или слободе, у нашој досадашњој уставносудској пракси, би-
ла дозвољена само у случају ''правне празнине'' у заштити појединих права. 
Како је и по новом Уставу уставна жалба допуштена када за заштиту поједи-
ног Уставом зајамченог права или слободе ''није предвиђено ни једно друго 
правно средство'', тј. у случају правне празнине и даље је присутна дилема 
како се у ствари утврђује постојање правне празнине, односно како ће се 
утврдити да ''нису предвиђена друга правна средства'' за заштиту конкретног 
права, односно слободе - тек пошто се претходно огласе ненадлежним судо-
ви или други државни органи; по принципу негативног сукоба надлежности 
или пак ако Уставни суд, у конкретном случају, на основу свог познавања си-
стема правне заштите то сам утврди. 
 6) Из изнетог се може закључити, да је уставотворац приликом 
утврђивања наведених решења стајао на становишту да одлучивање 
Уставног суда Србије о уставној жалби не може (и не сме) довести овај 
суд у позицију органа државне супервизије, али ни органа који само на 
папиру штити људске слободе и права. Увођење уставне жалбе као допун-
ског и супсидијерног правног средства обезбеђује да грађани не могу 
''прескакати'' редовни - уставом и законом прописани пут правне зашти-
те својих права и интереса пред судовима и другим надлежним органима 
да би се непосредно обраћали Уставном суду, с једне стране, а с друге, да 
у Републици Србији ни једно уставом зајамчено људско и мањинско пра-
во, односно слобода не може остати без правне заштите. Овакав карак-
тер уставне жалбе, као правног средства је нужан, јер би у супротном ње-
но увођење ''довело до још једног у низу'' средстава правне заштите која 
се улажу пред судовима и другим државним органима (трећег, односно 
четвртог степена), а сама уставна жалба би изгубила карактер ''крајњег, 
изванредног правног средства'' које се улаже само ради заштите основних 
људских и мањинских права и слобода које су загарантоване највишим 
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(основним) законом државе Србије - њеним Уставом и то, када су та пра-
ва и слободе повређене или ускраћене од стране јавних власти.  
 Уставну жалбу и законодавац, а потом и Уставни суд, мора гледати 
као супсидијерни правни лек, јер Устав претпоставља да су претходно и при-
марно искоришћена сва дозвољена правна средства. Претходно и примарно 
искоришћавање свих прихватљивих правних средстава у судским поступци-
ма доводи до целовитог разјашњења чињеничног стања у редовном судству 
и до претходне правне провере судских одлука кроз саме судске инстанце, 
тако да Уставни суд може да одлучује на поуздано утврђеној чињеничној и 
правној основи. Стога Уставни суд не би требало да преиспитује чињенично 
стање, нити примену закона (сем у случају ако утврђена незаконитост не 
представља истовремено и повреду неког уставног права подносиоца уставне 
жалбе), већ само да утврђује да ли је суд у решавању конкретног спора пре-
кршио Уставом зајамчено право или слободу, односно да ли је суд пружио 
заштиту уставне слободе и права. Другим речима, Уставни суд, по правилу, 
не би требао да преиспитује одлуке редовних судова са становишта утврђе-
ног чињеничног стања и примене закона, већ само да ли је том одлуком, од-
носно радњом суда повређено уставно право или слобода. Изузеци од овог 
правила би се имали уско тумачити. Дакле, следствено изнетом, када је пред-
мет уставне жалбе судска одлука Уставни суд није инстанциони суд, нити за-
мена институција за контролу рада суда, већ мора бити ''складна допуна по-
стојећем институционалном и правном механизму заштите права и слобода 
грађана'' и то оних најдрагоценијих.  
 И у пракси Савезног Уставног суда Немачке, преовладало је ста-
новиште да овај суд није суд који расправља чињенице и примену ''про-
стог'' права. Кад доноси одлуку по уставној жалби овај суд тражи да има 
пред собом што је могуће обухватније утврђено чињенично и правно ста-
ње, јер Суд ''мора бити упознат са посматрањем случаја и са правним 
схватањем суда у конкретном случају'', али није задатак Уставног суда да 
проверава ''исправност'' и тачност судских одлука у погледу утврђених 
материјалних чињеница, тумачења закона и примене права на конкретни 
случај. Уставни суд Немачке проверава само да ли је судија приликом ту-
мачења и примене права узео у обзир његов утицај на основна права и 
слободе зајемчене Основним законом. Значи, утврђивање повреда поступ-
ка, оцена констатација и оцена чињеничног стања, тумачења закона и дру-
гих прописа и њихова примена у појединачним случајевима приликом ре-
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шавања конкретних спорова представља ствар судова опште надлежности 
и ''те ствари не подлежу накнадној провери од стране Савезног уставног 
суда''. Овај суд се може ангажовати само кад дође до кршења или ускра-
ћивања основног (уставом) утврђеног права од стране судова''. Уставно 
право није прекршено, самим тим што је одлука, ''мерена простим правом, 
објективно мањкава'', већ ''грешка'' мора да се налази у непоштовању 
основних уставних права од стране доносиоца оспорене одлуке. 33  
 7) Одлучујући о уставној жалби на одлуке судова Уставни суд Ср-
бије ће у суштини давати одговор на спорно уставноправно питање, које 
се огледа у томе да ли је одређена уставна слобода или право конкретног 
лица противправно нарушено или ускраћено од стране судова (или других 
органа) или није. Одлуке Уставног суда о уставној жалби су обавезујуће, 
извршне и коначне, тј. без права ''жалбе'' пред органима Републике Срби-
је. Но, ова одлука, не искључује могућност обраћања међународним ин-
ституцијама (члан 22. Устава). С обзиром на то да је Устав Србије скоро 
in textо преузео одредбе Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода, односно да је ову Конвенцију у целини интегрисао у 
правни поредак Србије, неспорно је да Европски суд за људска права у 
принципу неће засновати своју надлежност, ако претходно не буде иско-
ришћена могућност уставне жалбе пред Уставним судом Србије.  
 Дакле, из свега наведеног могло би се закључити да однос судова 
и Уставног суда Србије у заштити основних људских права и слобода мо-
ра бити ''уравнотежен и добро избалансиран'' (П. Кунинг). Наравно, гра-
нице деловања Уставног суда у одлучивању по уставним жалбама неће се 
моћи увек јасно зацртати и одредити. Пракса ће тај однос градити и о ње-
му најбоље говорити. Но, оно што произлази из искуства савремених 
европских судова, јесте да не би било добро да Уставни суд ''сувише зади-
ре у стручно судство'', јер није спојиво са смислом уставне жалбе и уло-
гом Уставног суда, да овај суд спроводи неограничену накнадну проверу 
судских одлука. Међутим, исто тако не би било добро да изостане неопхо-
дни активизам Уставног суда у овој области, јер одлучујући по уставној 
жалби Уставни суд истовремено штити основне слободе и права грађана и 
''брани'' државу Србију од тужби пред међународним институцијама за за-
штиту основних слобода и права.  

 
33 Вид. H. J. Jentch, ''Уставна жалба'', Збирка радова, IRZ, Београд, 2006., стр. 100. и д.  
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ЗАКЉУЧАК 
 Kада је у питању уређивање судске власти у савременој упоредној 
пракси, уставно регулисање се, углавном, задржава на утврђивању основних 
принципа положаја, организације и поступања судова у решавању спорова, 
док се сва друга питања препуштају на уређивање законодавцу. Тако је у 
основи поступљено и у Уставу Републике Србије од 2006. године. 
 Уставом зајамчена начела о владавини права, подели власти и не-
зависности судске власти, несумњиво чини темељ уређивања организаци-
је и вршења судске власти у нас. Но, јемства независности судова и судија 
као носилаца судске власти не могу се зауставити на уставним начелима. 
Као и у случају других принципа и начела уставног система, она сама по 
себи не обезбеђују истинску независност судске власти, већ траже своје 
''оживотворење'' у конкретним одредбама Устава, а потом и у законима 
којим се уређује "оснивање, организација, надлежности и поступак пред 
судовима". Иако из начела Устава следи, да самостално и независно суд-
ство има бити ''срж'' Србије као ''уставне и демократске државе", у кон-
кретним одредбама Устава посвећеним уређењу судске власти на то се не 
ретко заборављало, те је у појединим уставним решењима изостала прав-
нологичка доследност и јасноћа у извођењу тог опредељења.  
 Иначе, није спорно да је питање независности судске власти дале-
ко сложеније од чисто уставног и другог правног нормирања, те је за ње-
но пуно остваривање неопходно, са правним реформама и јачањем демо-
кратских институција, развијати и остваривати и друге реформе у земљи 
(политичке, економске, социјалне и др.). Стога ''све државне снаге морају 
деловати на остваривању независности судске власти'', како би се судови, 
у складу с Уставом, успоставили и утемељили као неприкосновене инсти-
туције заштите људских слобода и права. У остваривању тог, ни мало ла-
ког задатка мора учествовати и сама судска власт. Ту своју улогу судска 
власт ће моћи преузети, само ако судови, поред осталог, буду персонали-
зовани тако да их чине компетентне, храбре и одважне судије - судије од-
говорне у свом позиву.   
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Др Славољуб Царић, 
заступник Србије пред Европским судом за људска права 
 
 

ПРОБЛЕМИ КОЈИ СУ УОЧЕНИ  
У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
У ВЕЗИ СА ПРВИМ ПРЕСУДАМА ЕВРОПСКОГ  

СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ОДНОСУ НА СРБИЈУ, 
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОБЛЕМ  

СУЂЕЊА У РАЗУМНОМ РОКУ 
 
Правосуђе у Србији суочено је, inter alia, и са спорошћу судова у 

решавању предмета тј. са проблемом поштовања начела суђења у разум-
ном року. Према подацима изнетим у медијима, чак 20.000 грађана Србије 
жалило се на неажурност судова, а судови у Србији су из 2005. у 2006. го-
дину пренели 652.981 нерешени предмет.34 

У 2004. години код свих судова опште надлежности било је у раду 
1.706.616 предмета (код општинских судова 1.559.566, код окружних су-
дова 112.156 и код Врховног суда Србије 32.894 предмета). Од тога број 
нерешених предмета из ранијих година износио је 507.996.35  

Дакле, евидентно је, када се упореде подаци о нерешеним предме-
тима у 2004. са нерешеним предметима у 2005. години, да је број нереше-
них предмета порастао за годину дана готово за 150.000, тачније 144.985 
предмета је пренето из ранијих година. 

 
34 Подаци се преузети из књиге Људска права у Србији 2006, Београдски центар 
за људска права, Београд 2007, стр. 217. Ове податке Београдски центар за људ-
ска права објавио је на основу текстова објављених у листовима "Блиц", "Вечер-
ње новости", "Политика", као и података које је објавила новинска агенција БЕ-
ТА. 

35 Тамаш В., Трајање поступка – стари предмети и суђење у разумном року, Бил-
тен судске праксе 2005-2, Врховни суд Србије, стр. 207 
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Сложености читаве ситуације у српском правосуђу доста допри-
носе нерешени предмети преузети од стране судова који су престали да 
постоје. Тако је Врховни суд Србије преузео 2.227 предмета Врховног вој-
ног суда, а такође иза Суда Србије и Црне Горе, који се угасио јуна 2006. 
године, остало је 2.105 нерешених предмета. Ово је свакако последица чи-
њенице да тај суд није функционисао ни пре тога, због чега је Европски 
суд за људска права у случају Матијашевић36 констатовао да "жалба гра-
ђана" предвиђена чланом 9. став 2. Повеље о људским и мањинским пра-
вима и грађанским слободама Државне заједнице Србија и Црна Гора није 
могла да се сматра делотворном, па чак ни доступном.37 

Примера ради, у Србији има око 2600 судија, а у Португалу, са око 
10 милиона становника, 1200 судија. У Португалу парнични поступци 
трају око две године, док према неким проценама у Србији парнични по-
ступци у просеку трају дуже од три године.38 

Додатни проблем представља застаревање извршења казни и за-
старевање кривичног гоњења, о чему сведочи податак да је само у првих 
девет месеци 2005. године застарелост наступила у 625 предмета. Овај 
проблем добио је на тежини након ступања на снагу новог кривичног за-
коника у коме су неке запрећене казне мање од садашњих па је, самим 
тим, скраћен и рок застарелости. 

У Србији је 2006. године вођено више десетина хиљада радних 
спорова. У овим споровима се од судова тражи нарочита ажурност. 

Сем тога, почетак 2007. године требало је да буде почетак функ-
ционисања реформисаног судског система, у коме би постојали управни, 
апелациони и прекршајни судови. Ови судови нису, међутим, конституи-
сани до краја 2006. године. Такође, није дошло до конституисања Устав-

 
36 Matijašević v. Serbia, no. 23037/04, пресуда од 19. септембра 2006. године. У на-
веденом случају Врховни суд Србије пропустио је да исправи грешку Окружног 
суда у Новом Саду у вези са повредом претпоставке невиности, иако је на то 
указано жалбом. Да је поступљено другачије не би ни дошло до покретања по-
ступка пред Европским судом за људска права.  

37 Ibid, ставови 34-36 пресуде. 
38 Нинковић М., Право на правично суђење у разумном року, Правни живот, бр. 

12/2006, стр. 101 
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ног суда, који би на основу члана 170 Устава требало да решава о уставној 
жалби.39  

Посебан проблем везан за суђење у разумом року у Србији односи 
се на законодавство, које не предвиђа делотворно правно средство против 
неоправдано дугог трајања поступка или неизвршавања правноснажних 
пресуда. Надзорни одбор при Врховном суду Србије, предвиђен чланом 
40а став 1 и 2 Закона о судијама, има само овлашћење да изврши увид у 
предмет који није решен у разумном року, без могућности давања било 
каквог обештећења жртви повреде права на суђење у разумном року. Како 
то каже Суд у случају В.А.М., подноситељка представке не би могла да 
буде учесник у таквом поступку и у најбољем случају би имала право да 
само буде информисана о његовом исходу, јер се све дешава између над-
зорне инстанце и суда у питању тј. ради се о хијерархијској жалби. Слич-
но је Суд резоновао и поводом могућности обраћања председнику суда 
или министру правде.40 

У извештају Комитета за правна питања и људска права, који де-
лује у оквиру Парламентарне скупштине Савета Европе,41 Србија је зајед-
но са Грчком, Бугарском, Русијом, Молдавијом, Грузијом, Босном и Хер-
цеговином, Азербејџаном, Румунијом и Летонијом сврстана у групу зема-
ља које немају делотворно средство поводом дугог трајања поступка. 

 
 

 
39 У пресуди Mikuljanac, Mališić, Šafar v. Serbia, no. 41513/05 од 9. октобра 2007. 
године, Суд у ставу 29 пресуде наводи да се ради о одредби генералног каракте-
ра, која захтева даљу разраду, као и избор судија и установљавање Уставног су-
да, те доношење правила која регулишу његову структуру и питања поступка 
пред њим. У међувремену, донет је Закон о Уставном суду и изабрано је пет су-
дија тог суда. Ипак, то још није довољно, да би се могао заузети став о дело-
творности уставне жалбе. 

40 V.A.M. v. Serbia, nо. 39177/05 од 13. марта 2007. године, став 85. Суд је поводом 
хијерархијског средства, на бази доказане праксе, имао другачији став у случа-
јевима Аустрије и Португала. Видети претходна излагања.  

41 Назив извештаја под ознаком AS/Jur (2007) 35 од 21. јуна 2007. године, који је 
припремила izvestilac Marie-Louise Bemelemans-Videc из Холандије, је Effective-
ness of the European Convention on Human Rights at national level. Податак о Ср-
бији садржан је у тачки 39 поменутог извештаја. 
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Стање у законодавству 
Нови Устав Републике Србије у члану 32 прописује право на пра-

вично суђење, а у оквиру тога права прописано је да је сваком признато да 
се о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог 
за покретање поступка, као и оптужбама против њега одлучи у разумном 
року. На тај начин право на суђење у разумном року стављено је у ранг 
уставних начела. 

Поред тога, члан 16. став 2. Устава прописује да су општеприхва-
ћена правила међународног права и потврђени међународни уговори са-
ставни део домаћег правног поретка и непосредно се примењују, док члан 
18. Устава предвиђа непосредну примену људских права зајемчених оп-
штеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међуна-
родним уговорима. Сходно томе, члан 6. став 1. Конвенције саставни је 
део правног поретка у Србији и судови и други органи могу да га непо-
средно примењују. 

Међутим, право на суђење у разумном року у српском законодав-
ству није изричито предвиђено на начин како је то учињено у неким дру-
гим земљама. Истина, у појединим процесним и материјалним одредбама 
прописане су мере које би требало да допринесу да се поступци одвијају 
на експедитиван начин. 

Тако на пример, Закон о кривичном поступку у члану 12. предвиђа 
да окривљени има право да у најкраћем року буде изведен пред суд и да му 
буде суђено без неоправданог одлагања. Посебна хитност захтева се у по-
ступку према малолетницима. Исто тако, Закон о прекршајима прописује 
обавезу за суд да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и да 
онемогући сваку злоупотребу права која припадају учесницима у поступку.  
 За питање извршавања правноснажних одлука судова значајан је 
члан 340. новог Кривичног законика (објављен у СГ РС бр. 85/05, 88/05 и 
107/05) којим је прописано да  
 "службено или одговорно лице које одбије да изврши правосна-
жну судску одлуку, или је не изврши у законском или одлуком одређеном 
року, казниће се новчаном казном или затвором до две године". 
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  Процедура за убрзавање поступка предвиђена је и Законом о уре-
ђењу судова42 у чл. 7 и 49, као и Судским пословником43 у члану 8. Наве-
дени чланови гласе: 

  члан 7: "Странка и други учесник у поступку има право притужбе 
на рад суда кад сматрају да се поступак одуговлачи..." 
  члан 49: "Председник суда овлашћен је да захтева законитост, рад 
и тачност у суду, отклања неправилност и одуговлачење у раду..." 
  члан 8: "Председник суда мора да обезбеди ажурност суда. Пред-
седник суда такође разматра притужбе странака и других учесника у 
судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи; Председник 
је дужан да о основаности притужбе и преузетим мерама писмено оба-
вести притужиоца у року од 15 дана од пријема притужбе". 
  Чланом 4. Судског пословника, inter aliа, прописано је да Мини-
старство правде врши надзор у судовима у вези са поштовањем рокова, 
па у случају да уочи извесне проблеме може предложити предузимање 
специфичних мера које би требало предузети у року од 15 дана.  

 Законом о судијама44 установљен је Надзорни одбор који је сагласно 
чл. 40а и 40б, овлашћен, не само да врши надзор у појединачним случајеви-
ма, него и да иницира поступак за разрешење судије због несавесног и не-
стручног поступања у конкретним предметима, те да предлаже изрицање 
других дисциплинских мера. Овим законом прописана је и дужност судије да 
председника суда обавештава о развоју поступка у времену.45 
 

 
42 Закон о уређењу судова - СГ РС 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 и 46/06 
43 Судски пословник - СГ РС 65/03, 115/05 
44 Закон о судијама објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 63/01, 

42/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05 и 101/05, чл. 40а и 40б. 
45 Иначе, Србија се поводом овог средства помиње у Извештају Венецијанске ко-
мисије, од децембра 2006. године, став 80, када се говори о средствима дисци-
плинског карактера. Исто тако видети Edel E., La durée des procédures civiles et 
pénales dans la jurisprudence da la Cour européenne des Droits de l`Homme, Editions 
du Conseil del l`Europe, 2007, п. 75. Важно је приметити да су и извештај Вене-
цијанске комисије, као и поменути рад Фредерика Едела настали пре него што 
је Европски суд за људска права имао прилику да заузме став о ефикаСности 
поменутог средства. 
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 О карактеру и ефикасности овог средства Суд се изјаснио у већ 
поменутом случају В.А.М. (став 85 пресуде) о чему је било речи у прет-
ходним излагањима. Међутим, на исти начин Суд се о овом средству изја-
снио и у случају EVT v. Serbia, no. 3102/05, пресуда од 21. јуна 2007. годи-
не, став 39 и Jevremović v. Serbia, no. 3150/05 од 17. јула 2007. године, став 
72, што би требало да буде довољно упозорење надлежним органима да се 
нешто мења. 
 Нови Закон о парничном поступку донет је са циљем обезбеђивања 
веће ефикасности правосуђа. У члану 10. Закона прописано је да суд о зах-
тевима и предлозима странака треба да одлучи у разумном року, те да на-
стоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова.46 
Овај закон предвиђа низ мера у циљу веће експедитивности поступка као 
на пример, смањење броја рочишта, прецизирање рокова за поједине про-
цесне радње и поднеске, укидање мировања поступка, обезбеђивање свих 
доказа уз тужбу, ограничење могућности вишеструког укидања првостепе-
не пресуде, проширивање могућности и обавезе заказивања расправе пред 
другостепеним судом итд. За непоштовање процесне дисциплине ЗПП 
предвиђа високе новчане казне и то не само за странке, него и законске за-
ступнике, пуномоћнике, вештаке итд. Усвајање начела формалне истине 
предвиђеног чланом 7. ЗПП би такође требало да доведе до веће ефикасно-
сти суда. Такође, одредбом члана 422. став 1. тач. 10. ЗПП предвиђена је 
могућност понављања правноснажно окончаног поступка ако је, по њего-
вом правноснажном завршетку, Европски суд за људска права донео одлу-
ку о истом или сличном правном односу против Републике Србије. Намера 
законодавца била је спречавање будућих поступака пред Европским судом 
уколико је тај суд већ одлучио у истој или сличној ствари. 
 

 
46 По неким мишљењима овде се ради о регулисању права на суђење у разумном 

року, видети Тамаш В., оп. цит., стр. 209. Међутим, наше је мишљење, да ово 
не представља регулисање суђења у разумном року на начин како је то учиње-
но у другим правним системима. Наиме, Закон о парничном поступку не садр-
жи одредбе којима се регулишу ситуације када суд не поштује неки од утврђе-
них рокова, нити предвиђа право на накнаду штете због повреде права на суђе-
ње у разумном року. Дакле, ради се о одредби која има првенствено начелни и 
деклараторни карактер, без неопходне оперативности у случају непоштовања 
овог начела. 
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 У Закону о извршном поступку47 одредбом члана 5. прописано је 
да је у поступку извршења и обезбеђења суд дужан да поступа хитно и у 
прописаним роковима, а поступање противно овим роковима сматра се 
несавесним и нестручним поступањем судије у смислу релевантних од-
редби Закона о судијама. Ове одредбе би свакако требало да допринесу 
већој ефикасности суда током спровођења извршења, слично као и одред-
бе из члана 16. о губитку права на подношење накнадних доказа од стране 
извршног дужника, ако они нису поднети уз жалбу, одредбе о изрицању 
новчаних казни из члана 45. итд.  

Породични закон такође предвиђа низ мера у циљу ефикаснијег 
одвијања поступка. Тако на пример, овај закон предвиђа да се тужба не 
доставља на одговор, да се поступци спроводе највише на два рочишта, да 
се прво рочиште заказује тако да се одржи у року од 15 дана од дана када 
су предлог или тужба примљени у суду, док је другостепени суд у обавези 
да одлуку донесе у року од 30 дана од дана када му је достављена жалба. 
Слично томе, члан 280. дефинише све поступке у спору за издржавање 
као "нарочито хитне". Прво рочиште мора бити заказано тако да се одржи 
у року од осам дана од дана када је тужба примљена у суду, док другосте-
пени суд мора у року од 15 дана одлучити по жалби. 

Закон о раду из 2001. године48 у члану 122. став 3. предвиђа да ће 
сви радни спорови бити окончани у року од 6 месеци од дана започињања 
поступка. Истоветна одредба садржана је и у члану 195. став 3. новог За-
кону о раду из 2005. године.49 Такође, члан 435. ЗПП намеће обавезу суду 
да обраћа пажњу на потребу хитног решавања радних спорова, а што је 
нарочито битно приликом одређивања рокова и рочишта. Нажалост, из 
представки које су поднете Суду до сада против Србије, може се видети 
да радни спорови трају по десет и више година. 
 Закон о мирном решавању спорова50 и Закон о посредовању - ме-
дијацији51 су два закона која такође могу бити од значаја за остваривање 

 
47 "Службени гласник Републике Србије", бр. 125/2004 
48 Овај закон објављен је у "Службеном гласнику РС", бр. 70/01 и 73/01 
49 Нови Закон о раду ступио је на снагу 23. марта 2005. године, а објављен је у 

"Службеном гласнику РС", бр. 24/05 и 61/05 
50 "Службени гласник РС", бр. 125/04 
51 "Службени гласник РС", бр. 18/05 
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права на суђење у разумном року. Овај значај огледа се у томе што би на-
ведени закони требало да странама у спору омогуће, да уз мање трошкове 
и у краћем временском периоду, реше спорне односе мимо судске проце-
дуре, кроз неформални поступак у коме супротстављене стране доносе са-
ме одлуку путем преговора у којима им помаже трећа неутрална особа. На 
тај начин би се смањио број случајева који се расправљају пред судовима, 
што би омогућило већу ефикасност правосудног система. 
 

Пракса судова 
Судови у Србији, при одсуству изричите одредбе у домаћем праву 

у вези са суђењем у разумном року веома ретко прибегавају непосредној 
примени Конвенције, иако их члан 16. став 2. Устава Републике Србије 
овлашћује на непосредну примену међународних уговора. Ипак, у пракси 
срећемо и позитивне примере. 

Тако на пример у решењу Окружног суда у Београду Гж 1892 од 
24. јула 2006. године суд, између осталог, наводи: 

"Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобо-
да ("Службени лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 9/2003) ратификаци-
јом је постала саставни део унутрашњег права са приматом у односу на 
унутрашње право. Право на правично суђење, прописано чланом 6. Конвен-
ције, инкорпорисано је у домаће право и кроз одредбе новог Закона о пар-
ничном поступку, којим су прописани рокови за суђење у разумном року... 

У конкретном случају, тражена судска заштита односи се на на-
кнаду штете због повреде права на правично суђење, па тужба садржи 
јасно опредељен тужбени захтев у погледу главне правне ствари и у по-
гледу споредних потраживања, као и чињеничне тврдње на којима је зах-
тев заснован и доказима којима се оне утврђују. С обзиром на изложено, 
основано се у жалби указује да је због погрешне примене материјалног 
права побијано решење засновано на погрешно утврђеном чињеничном 
стању, па је решење морало бити укинуто из овог разлога."  

У наведеном случају општински суд није поступао по тужби, јер се 
тужба позивала на директну примену члана 6. став 1. Конвенције. На крају, 
општински суд је тужбу одбацио као неуредну, а наведеним решењем 
Окружног суда указано је на могућност непосредне примене Конвенције. 
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Много директније, правом на суђење у разумном року бавио се 
Врховни суд у пресуди Рев. 457/05. У наведеној пресуди, између осталог, 
се наводи: 

"Одредбом члана 16. став 2. ЗКП (члан 14. ЗКП важећег у време 
вођења кривичног поступка против тужиље) предвиђено је да је суд ду-
жан да поступак спроведе без одуговлачења и да онемогући сваку злоупо-
требу права која припада лицима која учествују у поступку. Окривљени у 
кривичном поступку има право на суђење у оквиру разумног временског 
рока. Ово право је окривљеном посебно гарантовано одредбама члана 6. 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, коју 
је ратификовала и наша земља. Међутим, дужина разумног рока рела-
тивна је и зависи од бројних чинилаца који је одређују. Сложеност случа-
ја, понашање окривљеног и понашање органа власти, конкретно суда који 
води поступак, основни су фактори који утичу на дужину трајања кри-
вичног поступка и опредељују да ли је тај поступак завршен у оквиру ра-
зумног рока или не." 

У наставку ове пресуде Врховни суд врши анализу сваке радње у 
поступку, на начин како то ради и Европски суд за људска права, па за-
кључује да је кривични поступак од тренутка подношења захтева за спро-
вођење истраге, па до правноснажности пресуде трајао нешто мање од че-
тири године, а што Врховни суд сматра као разуман рок, те закључује: 

"Редослед догађања, континуираност у поступању суда, сложе-
ност предмета, обимност прикупљене писане документације и број са-
слушаних сведока на то несумњиво указују."  

У вези са применом чл. 200. став 1. Закона о облигационим одно-
сима српски судови поводом досуђивања накнаде због повреде права лич-
ности, приликом одређивања њене висине, узимају у обзир и дужину тра-
јања поступка.52 Ово је свакако веома важно и подсећа на модел смањења 
казне или ослобађања од обавезе плаћања трошкова кривичног поступка 
због дужине његовог трајања.  

 
 

 
52 Примера ради ово се изричито наводи у ревизијским пресудама Рев. 830/06, 

953/06, 1002/06 које је током 2007. године донео Врховни суд Србије. 
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Неизвршавање правноснажних пресуда 
У случајевима неизвршења пресуде којом се досуђује накнада због ду-

гог трајања поступка, такође се може поставити питање кршења члана 6. 
став 1. Конвенције. Наиме, Суд може прихватити да је властима потребно 
одређено време како би обавиле плаћање, међутим, у поменутој ситуацији, 
раздобље које Суд прихвата као разумно за извршење пресуде којом се досу-
ђује накнада због дугог трајања поступка не би смело бити дуже од шест 
месеци од датума извршности одлуке којом се досуђује накнада.53  

Суд је раздобље од готово 11 година, у коме није дошло до извр-
шења пресуде Трговинског суда у Лесковцу од 7. маја 1996. године, у пар-
ници између два правна лица у Републици Србији третрирао као кршење 
члана 6. став 1. Конвенције, као и члана 1. Протокола 1 уз Конвенцију.54 

У случају ЕВТ Суд је истакао да није битно да ли се ради о при-
ватном или државном предузећу, јер је држава у обавези да и у приватно-
правним односима предузме све неопходне мере које јој стоје на распола-
гању, укључујући и асистенцију полиције, како би се правноснажна одлу-
ка извршила.55 

Код ситуација као што је случај ЕВТ захтев представља "имовину" 
у смислу члана 1 Протокола 1 када је на несумњив начин утврђена његова 
извршност, због чега је Суд у конкретном случају утврдио и повреду чла-
на 1. Протокола 1 уз Конвенцију. Стога су српске власти угрозиле сушти-

 
53 Овакав став Суд је заузео у већ поменутом случају Scordino. Видети Scordino v. 

Italy, nо. 36813/97, пресуда Nо. 1. од 29. марта 2006. године, став 200. 
54 EVT Company v. Serbia, no. 3102/05, пресуда од 21. јуна 2007. године. Овом пре-

судом Република Србија обавезана је због горе наведених повреда Конвенције 
на плаћање правичне накнаде од 2.500,00 евра у динарској противвредности 
(подносилац је тражио 300.000 евра), 3.000,00 евра у динарској противвредно-
сти на име трошкова поступка, као и на извршење поменуте пресуде Трговин-
ског суда у року од три месеца од правноснажности пресуде Европског суда.  

55 Ibid, став 48. Напомињемо да је у наведеном случају извршење ометано од 
стране радника дужничке компаније, која је у обавези да по правноснажној 
пресуди плати компанији која је поднела представку Суду 218.700 динара са 
каматом и трошковима поступка, али и од локалне полиције која је одбијала да 
пружи асистенцију судским извршитељима у покушајима заплене имовине ду-
жничке компаније. 
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ну подносиочевог "права на суд" и спречиле га у добијања новца који је 
он легитимно очекивао да добије.56  

У области породичних односа неизвршавање правноснажне пресу-
де има посебну тежину, због неповољних последица по подносиоце пред-
ставки. То је можда најочигледније у случају Томић против Србије у коме 
је домаћи суд безуспешно покушавао, у периоду од 18. марта 2005. до 14. 
марта 2007. године, да спроведе извршење пресуде којом је мајци повере-
но дете на негу и чување, што је, у међувремену искоришћено од оца де-
тета, да стави ван снаге извршни наслов у засебној парници. Ову чињени-
цу Суд је прокоментарисао на следећи начин: 

"Најзад, П.В. је заправо дозвољено да искористи правосудни си-
стем, док се чињенично стање протеком времена није довољно изменило, 
да би била могућа измена одлуке о поверавање детета на чување, негу и 
васпитање у посебном судском поступку."57 

 
Закључак 

Из досадашњег излагања може се закључити да законодавац, али и 
судови у Србији полако постају свесни потребе поштовања права на суђе-
ње у разумном року, те да се ради о почетку једног процеса који захтева 
усклађену акцију оба наведена сегмента власти.58 

 
56 Ibid, став 54 
57 Tomić v. Serbia, no. 25959/06, пресуда од 26. јуна 2007. године, став 104. Овом 

пресудом утврђене су повреде чланова 6. ст. 1, 8. и 13. Конвенције, а подноси-
оцу представке досуђена је правична накнада од 10.000 евра, као и трошкови 
поступка. Сходно, чл. 422. став 1. тачка 10. ЗПП, подноситељка представке 
имала би право да захтева понављање поступка у овом предмету. 

58 О томе сведочи и кратка вест коју је објавио дневни лист "24 сата" у издању од 
3. априла 2007. године у којој се каже да ће грађани Србије добити "право да 
подносе жалбу због дужине трајања судског спора", што је најавио Бранислав 
Бјелица, тадашњи државни секретар Министарства правде. Даље се наводи "да 
ће у Закону о уређењу судова, који ће бити усвојен с осталим законима из 
области правосуђа, бити предвиђена могућност жалбе на дужину трајања суд-
ског спора. Странка која је незадовољна брзином поступка моћи ће да уложи 
жалбу непосредно вишој судској инстанци, која ће, одлучујући по жалби, на-
ложити нижем суду у ком року ће морати да заврши предмет". 
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То се може закључити и на основу члана 18. став 3. новог Устава 
који предвиђа да се одредбе о људским и мањинским правима тумаче "у 
корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно међуна-
родним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међуна-
родних институција које надзиру њихово спровођење". Дакле, ради се о 
уставној обавези да се, приликом тумачења људских права, у обзир мора-
ју узимати и ставови Европског суда за људска права у вези са суђењем у 
разумном року. 

Међутим, много више од свести надлежних органа на то упозора-
вају и представке које Суду подносе грађани против Републике Србије. 
Тако је у односу на њу током 2006. године достављено на изјашњење 40 
представки, а 36 односило се на наводну повреду права на суђење у ра-
зумном року. У некима од тих случајева истакнута је само повреда права 
на суђење у разумном року, а у другим случајевима повреда из члана 6. 
став 1. Конвенције везивана је за неки од других чланова Конвенције (чл. 
8, 13, 14. Конвенције, као и члан 1. Протокола 1 уз Конвенцију). 

Већина од представки против Републике Србије односи се на дуго 
трајање парничних поступака, при чему известан број представки отпада 
на патернитетске и радне спорове који су по самој својој природи хитни. 
У једном случају радило се о поступку по привредном преступу у коме 
само што није наступила застарелост поступка, јер поступак траје готово 
шест година. Међутим, наведени период и није тако проблематичан, као 
случај у коме поступак за обичан дуг од 1000 немачких марака траје пу-
них 25 година.59 

Због тога и сам Суд даје Србији оријентир у ком би правцу треба-
ло деловати кроз пресуду у случају В.А.М:  

"Ако је правосудни систем мањкав у погледу захтева за разумни 
рок из члана 6. став 1. Конвенције, најделотворније решење је правни лек 
чији је циљ убрзање поступка, како би се спречило да тај поступак по-
стане прекомерно дуг. Такав правни лек има неспорну предност над прав-
ним леком који пружа само компензацију, будући да он истовремено 
спречава и закључак о сукцесивним повредама у вези са истим поступком 

 
59 Рекордера у дужини поступка представља случај Yagtzilar and others v. Greece, 

пресуда од 6. децембра 2001. године у коме је поступак пред домаћим судом 
покренут још 1933. године. 
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и не поправља само штету нанету кршењем права a posteriori, како то 
чини компензаторни правни лек. Неке државе су у потпуности схватиле 
ситуацију, што се огледа у томе да су изабрале да комбинују два типа 
правних лекова, један који је смишљен ради убрзања поступка, и други ко-
ји је смишљен ради обезбеђивања надокнаде."60 

Пресуда донета у случају В.А.М. прва је од пресуда донетих про-
тив Републике Србије у којима се Суд бавио проблемом суђења у разум-
ном року и указао на одсуство делотворног правног средства поводом 
обезбеђивања поштовања права на суђење у разумном року. Након ове 
пресуде, у којој је установљена и повреда члана 8. Конвенције, проузроко-
вана управо због дужине трајања поступка, те члана 13. Конвенције, на-
стала због одсуства делотворног правног средства за убрзање поступка, 
уследиле су још две сличне пресуде (Томић, у којој се радило и о питању 
неизвршења правноснажне пресуде донете у патернитетском спору пово-
дом поверавања детета мајци и Јевремовић, где је Суд такође утврдио по-
вреду чл. 6, 8. и 13. Конвенције, јер је поступак за утврђивање очинства 
трајао предуго, док поступак за издржавање детета још није окончан). 
Пресуда донета у случају ЕВТ класичан је пример неизвршавања правно-
снажне пресуде домаћег суда, док је случај Самарџић и А.Д. Пластика 
класичан пример непоштовања принципа суђења у разумном року, што 
такође важи и за пресуду донету у предмету Микуљанац, Малишић и Ша-
фар против Србије, у којој је утврђена и повреда члана 13. Конвенције. 

Током претходног излагања било је речи о ставу које је Суд у на-
веденим пресудама заузео у вези са ефикасношћу обраћања Суду СЦГ, 
Надзорном одбору Врховног суда, министру правде и председницима ви-
ших судских инстанци.  

Исто тако, у вези са посебним захтевом за накнаду штете због про-
цесног одуговлачења, који би се могао поднети на основу чл. 199. и 200. 
Закона о облигационим односима, Суд је истакао да се такође ради о нее-
фикасном средству, јер и под претпоставком "да би подноситељке пред-
ставке могле добити накнаду због претходног одуговлачења, Влада је 
пропустила да покаже да би такав поступак био бржи него други редо-
ван парнични поступак који би могао трајати годинама и проћи неколико 

 
60 V.A.M. v. Serbia, no. 39177/05, пресуда од 13. марта 2007. године, став 153. 
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нивоа судске надлежности."61 Овакав закључак важи и за покретање по-
себног кривичног поступка против одговорних за одуговлачење.62 

Поводом директне примене Конвенције Суд је констатовао да је 
"Влада пропустила да покаже да заиста постоји правно средство ове вр-
сте, расположиво и у теорији и у пракси, које је могло или убрзати реле-
вантни поступак или доделити накнаду за претходно одуговлачење."63 

Дакле, поменуте пресуде опомена су и путоказ српским властима 
у ком правцу треба деловати. Питање суђења у разумном року би се тре-
бало што хитније на адекватан начин регулисати. На тај начин и Србија ће 
допринети идеји да принцип супсидијаритета добије своје истинско зна-
чење и важност, јер је тенденција да се у већини земаља да приоритет ак-
цијама на унапређењу и бољем обликовању домаћих правних средстава за 
борбу против дугог трајања поступака. Са друге стране, Србија ће на тај 
начин утицати на то да се смањи број представки уперених против ње 
због дугог трајања домаћих судских поступака, те да, у случајевима у ко-
јима јој је представка већ саопштена, има веће шансе за успех у спору. 

  

 
61 Jevremović v. Serbia, no. 3150/05 од 17. јула 2007. године, став 73. Исто тако, 

V.A.M. v. Serbia, no. 39177/05, пресуда од 13. марта 2007. године, став 86. и 
Tomić v. Serbia, no. 25959/06, пресуда од 26. јуна 2007. године, став 81.  

62 Видети Samardžić i AD Plastika v. Serbia, no. 28443/05, пресуда од 17. јула 2007. го-
дине, став 37, као и Tomić v. Serbia, no. 25959/06, пресуда од 26. јуна 2007. године, 
став 82. и EVT v. Serbia, no. 3102/05, пресуда од 21. јуна 2007. године, став 41.  

63 Jevremović v. Serbia, no. 3150/05 од 17. јула 2007. године, став 75. 
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Душанка Марјановић, 
судија Врховног суда Србије 

 
 
 

УПРАВНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА  
НА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 

 
 Јавно информисање први пут је дефинисано као право на јавно 
информисање у Закону о јавном информисању ("Службени гласник РС", 
бр. 43/03 и 61/2005) чију садржину чине:  

- право на слободу изражавања мисли,  
-  право на слободу прикупљања, истраживања, објављивања и 
ширења идеја, информација и мишљења,  

-  слобода штампања и дистрибуције (растурања) новина и других 
јавних гласила, 

-  слобода производње и емитовања радио и телевизијског програма, 
-  слобода примања идеја, информација и мишљења и  
-  слобода оснивања правних лица која се баве јавним информиса-
њем. 

 Право на јавно информисање засновано је одређеним начелима од 
којих су најзначајнија: 

- начело слободе јавног информисања,  
- начело обавезе новинарске пажње,  
- начело информисања о стварима од интереса за јавност и  
- начело забране монопола у области јавног информисања. 
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СЛОБОДА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ДОМАЋЕМ  
И МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ  

 Према члану 16. став 1. Устава Републике Србије ("Службени гла-
сник РС". бр. 98/06 од 10. 11. 2006. године), опште прихваћена правила 
међународног права и потврђени међународни уговори су саставни део 
правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују, а потврђе-
ни међународни уговори морају бити у складу са Уставом.  
 У нашем праву слобода јавног информисања је уставна категорија 
и гарантована је чланом 46. Устава Републике Србије, којим је у ставу 1. 
зајемчена слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, 
писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења 
и идеје, чланом 50. став 1. Устава Републике Србије, којим је прописано 
да је свако слободан да без одобрења, на начин предвиђен законом, осни-
ва новине и друга средства јавног обавештавања и чланом 51. Устава, ко-
јим је установљено право на обавештеност, којим је прописано да свако 
има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештаван о пита-
њима од јавног значаја и средства јавног обавештења су дужна да то пра-
во поштују, као и да свако има право на приступ подацима који су у посе-
ду државних органа и организација којима су поверена јавна овлашћења, 
у складу са законом. Према Резолуцији 428 (1970) Парламентарне скуп-
штине Савета Европе, право на слободу изржавања "укључује право да се 
траже, приме, дају, учине јавним или дистрибуирају информације од јав-
ног интереса", па је право на обавештеност прокламовано чланом 51. 
Устава у складу са наведеном Резолуцијом.  
 Поред уставних гаранција, слобода јавног информисања је гаран-
тована и Законом о јавном информисању, Законом о прекршајима, За-
коном о радиодифузији и Законом о слободном приступу информаци-
јама од јавног значаја, којима је истовремено и обезбеђена судско-
управна заштита када дође до повреде овог права. Установљавање слобо-
де јавног информисања Уставом и законом, представља темељ сваког де-
мократког друштва и један је од основних услова за напредак друштва и 
развој сваког човека, будући да медији служе информисању јавности, од-
носно формирању слободног и обавештеног појединца и формирању сло-
бодног и обавештеног јавног мњења.  
 Уставна гаранција слободе јавног информисања намеће обаве-
зу држави да поштује слободу јавног информисања, пропише механи-
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зме заштите у случају повреде и обезбеди услове за остваривање сло-
боде јавног информисања.  
 Обавеза државе да поштује слободу јавног информисања у сушти-
ни значи да ни једна власт (законодавна, судска и извршна), не сме да 
предузме било какву радњу или акт који би представљали недопуштену 
повреду слободе јавног информисања. Ова обавеза државе изражена је у 
уставној и законској забрани цензуре штампе и других видова јавног ин-
формисања у члану 50. став 3. Устава Републике Србије и у члану 2. став 
2. Закона о јавном информисању. Поред ових изричитих законских забра-
на, Закон о јавном информисању наводи још неке недопуштене повреде 
слободе јавног информисања у члану 2. став 3. и 4. којима је прописано да 
нико не сме, ни на посредан начин, да ограничава слободу јавног инфор-
мисања, нарочито злоупотребом државних или привредних овлашћења, 
злоупотребом права, утицаја или контроле на средствима за штампање и 
дистрибуцију јавних гласила или над уређајима за емитовање и радио 
фреквенцијама, као ни било којим другим начином подесним да ограничи 
слободан протек идеја, информација и мишљења, као и да нико не сме да 
врши било какав физички или други притисак на јавно гласило и његово 
особље, као ни утицај подесан да их омете у обављању посла. Чланом 16. 
истог Закона прописано је да лице које се бави дистрибуцијом јавних гла-
сила не сме да одбије да дистрибуира нечије јавно гласило, без оправ-
даног комерцијалног разлога, као ни да за дистрибуцију јавног гласила 
поставља услове који су супротни тржишним принципима. У случају када 
прописом није изричито предвиђено односно прописано да одређене рад-
ње представљају недопуштену повреду слободе јавног информисања, по-
требно је у сваком конкретном случају утврђивати да ли се ради о допу-
штеном или недопуштеном уређивању ове слободе.  
 Поред уставне и законске гаранције, слобода јавног информисања 
гарантована је и међународним актима, од којих су најзначајнији: 
 Универзална декларација о људским правима (усвојена је и про-
глашена Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 217 А (III) 
од 10. 12. 1948. године, који у члану 19. одређује: "свако има право на 
слободу мишљења и изражавања; ово право укључује право да се има ми-
шљење без мешања и да се траже, примају и шире информације и идеје 
било којим средством и без обзира на границе". 



Огледи 

 229

 Међународни пакт о грађанским и политичким правима из 1966. 
године, у члану 19. став 1. одређује: "свако има право да има мишљење 
без мешања", став 2. "свако има право на слободу изражавања. То право 
укључује слободу да тражи, прима и шири информације и идеје било које 
врсте, без обзира на границе, усмено, писане или путем штампе, по умет-
ничком облику или било којим другим средством по свом избору".  
 Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобо-
да из 1950. године, у члану 10. став 1. одређује: "свако има право на сло-
боду изражавања. Ово право укључује да се има мишљење и да се прима-
ју и саопштавају информације и идеје без мешања јавне власти и без обзи-
ра на границе.  
 Овај члан не спречава државе да захтевају дозволе за рад телеви-
зијских, радио и биоскопских предузећа".  
 Будући да је Европски суд за људска права установио да приступ 
информацијама није под заштитом члана 10. и да се другим одредбама 
Конвенције може штитити такво право под одређеним околностима (члан 
6. и члана 8. Конвенције), Комитет министара који се стара о извршењу 
пресуда Европског суда за људска права усвојио је 21. 02. 2002. године 
Препоруку Р (2002) 2 државама чланицама о увиду у службене документе 
имајући на уму пре свега члан 19. Универзалне декларације о људским 
правима, чл. 6, 8. и 10. Европске конвенције о људским правима и основ-
ним слободама, као и друге конвенције, декларације и препоруке из ове 
области. Поштујући начела у овој Препоруци, Народна скупштина Репу-
блике Србије је 02. 11. 2004. године донела Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја који је ступио на снагу 07. 01. 2005. го-
дине.  

 
ОГРАНИЧЕЊА СЛОБОДЕ ИЗРЖАВАЊА 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
 Слобода јавног информисања, као слобода изражавања мишљења, 
значи да јавно гласило има право да само одређује садржину информација 
из којих ће се састојати, врсту медија кроз које ће се изражавати и право 
на несметано објављивање информација. Коришћење овог права подразу-
мева и одређене дужности и одговорности, а једна је од значајнијих ду-
жности (обавеза), која је у важећем Закону о јавном информисању дигну-
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та на ниво начела је начело Обавезе новинарске пажње. Садржај овог 
начела прописан је у члану 3. Закона и гласи:  
 "Новинар и одговорни уредник јавног гласила дужни су да пре об-
јављивања информација које садрже податке о одређеном догађају, појави 
или личности, са пажњом примереним околностима, провере њено поре-
кло, истинитост и потпуност; новинар и одговорни уредник јавног гласи-
ла дужни су да туђе информације, идеје и мишљења пренесу и објаве ве-
родостојно и потпуно, а уколико су информације пренете из другог јавног 
гласила, уз навођење гласила из којег је информација пренета".  
 Новинарска пажња као основ професионалне одговорности нови-
нара, односно одговорног уредника мора бити примерена објективним 
околностима и због тога је и услов за допуштеност објављивања информа-
ције да је пре објављивања, информација проверена са дужном пажњом и 
то првенствено због интереса јавности, jер јавност има интерес да сазна 
истиниту информацију. Новинарска пажња при провери порекла, истини-
тости и потпуности информације, зависи од случаја до случаја и подразу-
мева и обраћање лицу на кога се информација односи пре објављивања 
саме информације. За поштовање овог начела је од значаја чињеница да је 
новинар стекао поверење да је информација истинита, али чак и када је 
приликом провере остала доза сумње у истинитост информације, инфор-
мација се може објавити уколико постоје оправдани интереси јавности за 
њено објављивање уз обавезу указивања јавности на разлоге за сумњу.  
 Како ниједно право није неограничено тако ни право на слободу 
јавног информисања није неограничено, а границе представљају туђа пра-
ва и слободе и управо ради заштите туђих права и слобода дошло је до 
ограничења слободе објављивања. Приликом оцене, односно утврђивања 
допуштености или недопуштености ограничења треба имати у виду успо-
стављене правне критеријуме у домаћем и међународном праву.  
 Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама 
одређује критеријуме о допуштености ограничења слободе у члану 29. 
став 3: 
 "Право на слободу изражавања се може ограничити законом, ако 
је то неопходно ради: заштите права и угледа других лица, очувања ауто-
ритета и непристрасности суда, националне безбедности, јавног здравља и 
морала или јавне безбедности." 
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 Међународни пакт о грађанским и политичким правима критери-
јуме дефинише на следећи начин: 
 "коришћење слобода предвиђених у ставу 2. овог члана....се... мо-
же подврћи извесним ограничењима, која морају бити предвиђена зако-
ном и која су неопходна: 
 а) за поштовање права или угледа других лица; 
 б) за заштиту националне безбедности или јавног поретка, или јав-
ног здравља или морала" (члан 19. став 3).  
 "Свака пропаганда у корист рата законом ће се забранити" (члан 
20. став 1).  
 "Законом ће се забранити свако заговарање националне, расне и 
верске мржње која представља подстицање на дискриминацију, неприја-
тељство или насиље" (члан 20. став 2).  
 Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобо-
да критеријуме дефинише у члану 10. став 2. на следећи начин: 
 "Пошто коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и 
одговорности, оно се може подврћи формалностима, условима, ограниче-
њима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском 
друштву у интересу националне безбедности, територијалног интегритета 
или јавне безбедности, ради спречавања нереда или криминала, заштите 
здравља или морала, заштите угледа или права других, спречавања откри-
вања обавештења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета и 
непристрасности судства".  
 Из наведених одредаба очигледно је да се слобода медија може 
ограничити али да за ограничење мора постојати правни основ. За по-
стојање правног основа потребно је да је ограничење прописано зако-
ном или у складу са законом, да је ограничење легитимно односно да 
је оправдано са становишта циља због којег се ограничава слобода и 
да је оправдано у погледу начина односно избора средстава ограниче-
ња. У противном ограничење слободе јавног информисања постаје недо-
пуштено. Највећи број недопуштених ограничења слободе медија био је 
садржан у прекршајним одредбама Закона о јавном информисању из 1998. 
године ("Службени гласник РС", бр. 36/98).  
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МЕХАНИЗМИ УПРАВНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВА  
НА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 

 Уставна гаранција слободе јавног информисања намеће обавезу 
држави да поштује слободу јавног информисања, пропише механизме за-
штите у случају повреде и обезбеди услове за остваривање слободе јавног 
информисања. У складу с наведеним Држава Србија је кроз Закон о јав-
ном информисању, Закон о прекршајима, Закон о радиодифузији и Закон 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја обезбедила суд-
ску заштиту слободе јавног информисања у управном спору, оцењивањем 
законитости донетих управних аката и одлучивањем по ванредним прав-
ним лековима изјављеним против правоснажних одлука донетих у прекр-
шајном поступку (захтев за ванредно преиспитивање правоснажне пресу-
де и захтев за заштиту законитости).  

 
Прекршајна одговорност 

 Ограничење слободе јавног информисања допуштено је само у ци-
љу заштите права и угледа других лица. Институцијална заштита права и 
угледа других лица остварује се пред органима државне власти кроз суд-
ску заштиту, кроз управну заштиту и прекршајну заштиту.  
 Прекршајно правна заштита права на јавно информисање се оства-
рује у прекршајном поступку пред надлежним органом судијом за прекр-
шаје, као органом управе и уређена је казненим одредбама из чл. 93. – 99. 
Закона о јавном информисању и одредбама Закона о прекршајима. Важећи 
Закон о јавном информисању у казненим одредбама је прописао новчане 
казне за привредне преступе и прекршаје као вид ограничења права на јав-
но информисање, које је неопходно ради заштите угледа и права других 
физичких и правних лица. Наведеним члановима прописане су радње извр-
шења прекршаја као и одговорност оснивача јавног гласила који је правно 
лице, одговорног лица у правном лицу, одговорног уредника јавног гласи-
ла, правног лица – дистрибутера јавног гласила, предузетника који је ди-
стрибутер јавног гласила, физичког лица оснивача јавног гласила и одго-
ворног лица у правном лицу које је дистрибутер јавног гласила.  
 Законом о прекршајима, прописана је управно-судска заштита пред 
Врховним судом Србије у поступку одлучивања о ванредним правним ле-
ковима изјављеним против решења донетих у прекршајном поступку. 
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Лиценцирање емитерских кућа 
 Чланом 10. Европске конвенције о људским правима дозвољено је 
држави да регулише електронске медије односно да захтева дозволе за рад од 
радио, телевизијских и филмских компанија. Закон о радиодифузији ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 42/2002...86/2006), је пренео овлашћења за регулиса-
ње односа у радиодифузној области са државних органа на Републичку радио-
дифузну агенцију која је овим Законом и основана и прописао право на еми-
товање радио и телевизијског програма само оним лицима којима је Агенци-
ја претходно издала дозволу за емитовање програма. Дозвола за емитовање 
програма је управни акт јавне власти јер је издаје Агенција која је само-
стални орган основан законом, у вршењу јавних (регулаторних) овлашћења 
која су јој поверена законом у управном поступку прописаним законом.  
 Поступак за издавање дозвола за емитовање програма је посебан 
управни поступак прописан одредбама чл. 49. – 54. Закона о радиодифу-
зији, а поједина питања регулисана су Статутом и Правилником о издава-
њу дозвола за емитовање програма.  
 Судска контрола законитости одлука донетих у поступку издава-
ња дозвола за емитовање програма, одузимање дозвола и престанак важе-
ња дозвола обезбеђена је у управном спору пред Врховним судом Србије.  

 
Заштита права на доступност информација од јавног значаја  

 Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
("Службени гласник РС", бр. 120/2004), установљено је право на слободан 
приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи власти 
ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног 
демократског поретка и отвореног друштва. Ради остваривања права на при-
ступ информацијама од јавног значаја установљен је Повереник за инфор-
мације од јавног значаја као самостални државни орган, независтан у врше-
њу своје надлежности. Истовремено су прописана и искључења и ограниче-
ња слободног приступа када је то неопходно у демократском друштву ради 
заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса заснованог на Уставу и 
закону, која су прецизно наведена у закону и усклађена са могућим ограниче-
њима увида у службене документе дефинисане Препоруком Р (2002) 2. 
 Према члану 5. овог Закона свако има право да му буде саопштено 
да ли орган власти поседује одређене информације од јавног значаја, од-
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носно да ли му је она иначе доступна и свако има право да му се инфор-
мација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити 
увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на ко-
пију тог документа, као и право да му се на захтев, копија документа упу-
ти поштом, факсом, елекстронском поштом или на други начин.  
 Законом је уређен поступак за остваривање овог права пред органима 
јавне власти и пред Повереником који одлучује по жалби. На поступак пред 
органом јавне власти као и на поступак пред Повереником, поред одредби 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја примењују се 
одредбе Закона о општем управном поступку. Законом су одређени рокови 
за одлучивање по захтеву, односно за решавање по жалби.  
 Против решења Повереника, решење Народне скупштине, Председни-
ка Републике, Владе Републике Србије, Врховног суда Србије, Уставног суда и 
Републичког јавног тужиоца, обезбеђена је судска заштита пред Врховним су-
дом Србије у управном спору, ради оцене законитости донетих одлука.  
 Закон је такође прописао могућност прекршајног новчаног кажња-
вања овлашћеног лица у органу власти, ако орган власти:  
 - поступи противно начелу једнакости (члан 6),  
 - дискриминише новинара или јавно гласило (члан 7), 
 - не означи носача информације, где и када је тражена информаци-
ја објављена (члан 10. став 2), 
 - не саопшти истиниту и потпуну информацију, односно не омогући 
увид у документ који садржи истиниту и потпуну информацију (члан 11), 
 - тражиоцу не стави на увид документ и не изради копију доку-
мента на језику на којем је поднет захтев (члан 18. став 4), 
 - одбије да прими захтев, не обавести тражиоца о поседовању ин-
формације и не обезбеди увид у документ који садржи тражену информа-
цију, односно не упути копију документа на одговарајући начин, не доне-
се решење о одбијању захтева и одбије да пружи тражиоцима неопходну 
помоћ за остваривање њихових права (члан 38. став 2. тачка 1.).  
 Обзиром да се не ради о царинском, спољнотрговинском, деви-
зном или пореском прекршају, не би имало места подношењу захтева за 
ванредно преиспитивање правоснажног решења о прекршају, а судска за-
штита права би евентуално била омогућена подношењем захтева за за-
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штиту законитости о коме одлучује Врховни суд Србије по одредбама За-
кона о прекршајима.  
 У досадашњој пракси Врховног суда Србије заузет је став везан за 
својство првостепеног органа као странке у управном спору, а који гласи: 
 Орган власти који решава по поднетом захтеву за приступ ин-
формацији од јавног значаја има процесни положај првостепеног 
управног органа, па у тој ствари не може имати положај странке, ни 
бити тужилац у управном спору.  

 
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДЕ ЈАВНОГ  

ИНФОРМИСАЊА 
 Обавеза државе да поштује слободу јавног информисања и пропи-
ше механизме заштите у случају повреде права на јавно информисање 
има за циљ да ово Уставом зајамчено право буде фактички реализовано и 
заштићено уколико дође до повреде тог права, а не да све остане само на 
зајемченом и прописаном праву.  
 У реферату су изнети видови заштите права на јавно информиса-
ње са аспекта донетих закона у прекршајном и управном поступку и 
управно-судском спору. 
 За остваривање слободе јавног информисања, нужно је испуњење 
следећих услова:  
 - добра организација рада судова, константна едукација судија у 
примени Европске конвенције и упознавање са судском праксом Европ-
ског суда, као извора права, будући да је Европска конвенција саставни 
део националног права и примењује се непосредно и да се ипак крајња 
заштита права на јавно информисање остварује пред Европским судом.  
 

Литература: 
-  Право људских права, Београдски центар за људска права др Милан 
Пауновић 

-  "Право медија", група аутора, Београдски центар за људска права 
-  "Право масмедија" проф. др Владимир В. Водинелић  
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Тамара Суроза 
 
 

НОВИНАРСТВО И ЕТИКА 
(ПОГЛЕД ИЗНУТРА) 

 Захваљујући све бројнијим таблоидима и појединачним примери-
ма новинара који су се пребрзо обогатили, новинари и медији у Србији 
тренутно су на лошијем гласу него што су то вероватно икада били. Иако 
ни раније није важила за најчаснију могућу професију, професија новинар 
данас важи за једну од оних које грађани сматрају нечасним: према истра-
живању Стратеџик маркетинга, чак 37 одсто грађана сматра да су новина-
ри склони корупцији (на истој тој листи, новинари заузимају седмо место, 
а као корумпираније од њих испитаници наводе политичаре, судије, адво-
кате, лекаре, професоре и банкаре). Оно што посебно изненађује јесте да и 
41 одсто самих новинара своје колеге квалификује као склоне корупцији. 
Продукти новинарског рада такође се лоше оцењују – већина испитаника 
своје поверење не поклања само једном медију, већ своје закључке базира 
на информацијама потеклим из више њих.  
 Неко неупућен, лако би могао да помисли како се новинарством 
баве углавном они којима није пошло за руком да се убаце у неку добро 
организовану криминалну групу или да своје умеће манипулисања иско-
ристе у неком другом лукративном бизнису.  
 

МОГУЋИ УЗРОЦИ 
 Права слика је, наравно, сасвим другачија. Иако има новинара о 
чијим би се етичким квалитетима могло расправљати, иако је и превише 
медија који не поштују чак ни основна правила професије, већина овда-
шњих новинара и већина овдашњих медија ипак би могли да се сматрају, 
ако ништа друго, оно бар пристојним представницима медијског еснафа. 
Према подацима из истраживања "Радно право и медији" које је спровела 
организација SEENPM (South Eastern Europe Network for Proffesionalizati-
on of Media), чак две трећине новинара у Србији чине они који се обично 
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називају "фриленсерима" – то су новинари који немају стално запослење 
и у редакцијама раде као хонорарци, на основу неког штурог уговора или 
често без икаквог уговора, односно људи који преживљавају захваљујући 
бројним "пословима са стране". Просечна плата новинара у Србији на ни-
воу је просечне плате на државном нивоу и износи приближно 240 евра, с 
тим што неке колеге зарађују неупоредиво више од тога, а неке друге и до 
пет пута мање. 
 Слична искуства пролазе и медији у којима исти ти новинари ра-
де: у већини случајева, медији би могли да се окарактеришу као сирома-
шни, односно као предузећа која се труде да маркетиншким активностима 
покрију макар трошкове производње својих новина или емисија.  
 Но, баш као што горенаведена статистика о корупцији не показује 
право стање ствари, тако ни кратки опис тешке ситуације у којој се налазе 
и новинари и њихови медији, никако не оправдава оно што се у неким ов-
дашњим (на жалост, врло утицајним медијима) редовно догађа: кршење 
професионалне етике свакодневна је појава, а набрајање свих таквих при-
мера већ би вероватно испунило томове књига. Ипак, тим описом бар би 
донекле могли да се објасне узроци због чега се новинарство сматра ко-
румпираним, као и узроци због којих оно инклинира корупцији и непо-
штовању професионалних стандарда.  
 

(САМО)РЕГУЛАТИВА 
 Рад новинара у Србији пре свега регулишу Закон о јавном инфор-
мисању и Закон о радио дифузији, који имају низ одредби које се тичу 
професионалне етике. Но, професионална удружења новинара пре свега 
се баве саморегулаторним документима, тј. имплементацијом етичких 
професионалних кодекса. У том смислу, Србија није јединствена: профе-
сионалне етичке кодексе имају како међународне новинарске федерације 
(пре свих, International Federation of Journalists, чији су чланови и два нај-
већа професионална удружења у Србији – Независно удружење новинара 
Србије и Удружење новинара Србије), тако и национална удружења нови-
нара и неки већи појединачни медији.  
 Етички кодекси заправо су збирка правила која би требало да по-
могну новинарима у њиховом свакодневном послу и правилном доноше-
њу професионалних одлука. Неки кодекси, пре свега они који важе у поје-
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диначним медијима, изузетно су обимни и односе се на низ аспеката про-
фесије – у овим документима обрађују се како претпоставка невиности, 
провера релевантности извора, обавеза исправног информисања јавности 
и друга "општа начела", тако и друге, у свакодневној пракси знатно ређе 
ситуације (право на лажно представљање новинара, највећи износ вредно-
сти поклона који новинар сме да прими и сл.). 
 Ипак, већина удружења и федерација одлучила се за сажетију фор-
му и бављење основним етичким начелима – међу такве спада и Кодекс 
новинара Србије које су заједнички саставили експерти НУНС-а и УНС-а. 
У овом документу, који је рађен по угледу на Етички кодекс Међународне 
федерације новинара, експлицитно се забрањује дискриминација, пласи-
рање стереотипа, политички или маркетиншки ангажман новина-
ра,...Укратко, као и у другим сажетијим кодексима, прописују се општа 
начела којих би новинари требало да се придржавају. Пошто је усвојен 
Кодекс новинара Србије, део стручне јавности приметио је да је тај доку-
мент могао да буде и дужи, тј. да се детаљније позабави неким проблеми-
ма. Примедба је сасвим оправдана, али се у овом случају прибегло форми 
која је за домаће новинаре, још ненавикнуте на саморегулацију у правом 
смислу те речи, знатно прихватљивија.  
 Поред овог Кодекса, најпознатији документ који се тиче новинар-
ске етике јесте етички кодекс који су усвојиле чланице Асоцијације неза-
висних електронских медија – овај кодекс детаљније се бави проблемима 
дискриминације мањинских група и доноси више практичних савета за 
поступање у свакодневној пракси. Примера ради, овај кодекс новинарима 
електронских медија налаже да прекину саговорника који износи било ка-
кве дискриминаторне или по неку групу увредљиве коментаре.  
 Иако су ови кодекси обавезујући за чланове удружења која су их 
усвојила, тешко је констатовати да се то у пракси заиста и догађа. Нови-
нари углавном или нису упознати с кодексима, или их сматрају беспо-
требним. У том погледу, Србија није изузетак. Пракса потврђује да су је-
дини кодекси који се у потпуности поштују они који су усвојени у поједи-
начним редакцијама и које су новинари обавезни да потписују сваке ка-
лендарске године. Новинари француског Л’ Монда, на пример, никада не-
ће прихватити поклон који прелази вредност 70 евра или прихватити ру-
чак на рачун саговорника с којим разговарају – у супротном, могло би им 
се догодити да остану без посла.  
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 За разлику од оваквих кодекса, кодекси који су усвојени у оквиру 
професионалних удружења или асоцијација не подразумевају санкције за 
прекршиоце: у најгорем случају, новинар који не поштује етички кодекс 
могао би да буде искључен из професионалног удружења, што се у пракси 
ипак ретко догађа. Једини изузетак у том смислу јесте етички кодекс не-
мачких новинара за чије је спровођење задужен Савет за штампу: одлуке 
овог Савета обавезни су да преносе сви медији, па се тако новинари који 
крше кодекс на неки начин стављају на "стуб срама".  
 

ШТА СЕ КРШИ? 
 Како у Србији још увек не постоји релевантно тело које би кон-
стантно пратило извештавање штампаних и електронских медија, не по-
стоји статистика која би показала које се одредбе етичких кодекса најче-
шће крше. Оно што је, међутим, током неколико година свог постојања 
констатовао Савет за штампу и што је очигледно сваком медијском конзу-
менту, јесте да постоји неколико критичних професионалних стандарда. 
Пре свега, крши се одредба о забрани политичког или маркетиншког ути-
цаја на појединачне новинаре и њихове медије: блискост одређених меди-
ја одређеним странкама понекад је потпуно очигледна, док је утицај моћ-
них или мање моћних компанија све заступљенији. Примера ради, иако 
домаћи кодекси најстрожије забрањују путовања плаћена од стране ове 
или оне компаније, већ годинама домаћи новинари путују у иностранство 
о туђем трошку – заузврат, они о компанијама које им та путовања плаћа-
ју пишу афирмативне текстове, док касније исте те компаније пласирају 
своје огласе у тим медијима. Такође, често се крше одредбе које забрању-
ју дискриминацију. Између осталог, одступа се од правила да се не наводи 
етничка или друга припадност починиоца кривичног дела уколико то није 
битно за природу кривичног дела: у појединим штампаним медијима, 
примера ради, није реткост да се наводи како су "тројица малолетних Ро-
ма опљачкала продавницу". Дискриминација хомосексуалаца и жена, иако 
такође најстроже забрањена, спада у уређивачку политику појединих 
штампаних издања: наслови попут "Уместо жене, ставио краву на споме-
ник" или "Педер банда" нису карактеристични само за дневник "Курир" у 
којем су се појавили, већ и за друге, мање тиражне медије.  
 Међутим, можда је најуочљивије кршење правила по којем медији 
не смеју да унапред осуђују људе оптужене за одређена кривична дела, 
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односно да на било који начин утичу на истрагу и судски процес. Кршење 
тог правила је свакодневна појава, па неки медији не презају чак ни од до-
ношења конкретне пресуде. На пример, када је у јуну 2005. објављена 
прича о очуху који је осумњичен за сексуално злостављање своје трогоди-
шње пасторке која је преминула од последица тог злостављања, један бео-
градски таблоид објавио је наслов "Монструма на смрт" и објашњење о 
томе како "јавност тражи" да се осумњичени казни смртном казном.  
 Донедавно, често је било кршење правила о заштити малолетника 
– није била реткост да се пуно име и презиме малолетних жртава кривич-
них дела појаве у медијима. У том смислу, међутим, приметан је одређени 
напредак. Наравно, не би се могло рећи да се то догодило захваљујући на-
прасном почетку поштовања кодекса. Пре ће бити да је реч о прилично 
активним кампањама организација за заштиту деце које су за резултат 
имале не само да се у медијима не појављују имена малолетника, већ било 
који податак који би могао да угрози њихову приватност.  
 

ЗАШТО СЕ КРШИ? 
 Као што је већ наведено, новинари у највећем броју случајева уоп-
ште нису упознати с одредбама професионалних етичких кодекса. Међу-
тим, како су основне одредбе тих кодекса и иначе саставни део медијских 
закона, па и елементарне новинарске обуке, било би логично очекивати да 
ће они макар поштовати оно на шта их обавезује закон или оно што су на-
учили припремајући се за посао који обављају. Нажалост, то се у пракси 
не догађа.  
 С једне стране, медији, па самим тим и новинари, принуђени су да 
опстају у оштрој тржишној борби – у тој ситуацији, најбоље се продају 
управо они садржаји који се косе с основним професионалним стандарди-
ма, па ни уредници, ни новинари не размишљају превише о томе које ће 
правило прекршити. На пример, уколико један медиј објави непроверену, 
али публици привлачну информацију, велика је вероватноћа да ће неки 
други, конкурентски медиј, покушати да оде корак даље и ту и такву ин-
формацију додатно "продуби" детаљима који такође потичу из непровере-
них извора.  
 С друге стране, кршење етичких кодекса у новинарству логична је 
последица непостојања етичких кодекса у неким другим професијама, тј. 
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системским проблемима који се једноставно пресликавају у медије као 
природно "огледало" онога што се у друштву догађа. У новембру 2004. 
више дневних новина објавило је фотографије четворо запуштене деце ко-
је су новинари добили из болнице у којој су та деца била збринута – лека-
ри који су фотографисали децу оценили су да новинарима могу "на пове-
рење" да понуде оно што су снимили за потребе болничке архиве. Медији 
су, као што је и могло да се очекује у већ поменутој тржишној утакмици, 
то искористили, али се ту пре свега поставља питање о етици лекара, а не 
о етици медија. Такође, у такође већ поменутом случају сексуално злоста-
вљане девојчице, истражни органи су медијима понудили комплетну сли-
ку злочина – они су на тај начин прекршили правила истраге и предстоје-
ћег судског процеса, а у медијима су осванули написи у којима је детаљно 
описано како је осумњичени "стао девојчици ногом на леђа и поцепао је-
тру". Када су новинари упитани зашто су објавили такве детаље, обја-
шњење је било очекивано: "Ми смо само пустили оно што нам је полиција 
дала. Уосталом, сви остали су то штампали, па зашто не бисмо и ми?", 
упитала је на једном семинару новинарка која је у једном дневном листу 
била задужена за ту причу. Укратко, ако се има у виду ситуација у којој се 
медији данас налазе, као и ситуација у којој се налазе државне институци-
је, тешко да новинари могу да представљају лидере у примени етичких 
стандарда: иако многи сматрају да би управо они требало да буду перја-
нице едукације јавности, опште је позната теза да медији не могу да буду 
много бољи од државе у којој делују.  
 

ПУТ У БУДУЋНОСТ 
 Без обзира на константно кршење етичких кодекса и незавидан 
статус новинарства на списку најкоруптивнијих професија, новинарска 
удружења и даље настоје да ту ситуацију промене. Пре свега, у току су 
активности припреме за формирање Савета за штампу чије би одлуке би-
ле заступљене у јавности, чија би се реч слушала и, самим тим, чије би од-
луке могле да утичу на бољу примену кодекса. Такође, а то траје већ не-
колико година, организују се специјализовани семинари на којима се (пре 
свега млађи) новинари подучавају о основним одредбама кодекса који се 
тичу третмана одређених новинарских сектора. За београдске и новинаре 
локалних медија редовно се одржавају семинари о начину праћења суд-
ства, правилном извештавању о делатностима полиције, правилном изве-
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штавању о дискриминисаним групама и женама, као и општим одредбама 
етичких кодекса.  
 За сада, позитивни помаци приметни су у само неким сегментима 
(као, на пример, у извештавању о деци), али то није разлог за песимизам. 
Специјализовани семинари, на којима се пажња посвећује најосетљивијим 
аспектима професије и на којима учесници раде практичне вежбе, јесу на-
чин да се превазиђе недовољна обученост новинара за посао који раде. У 
ситуацији када већина новинара нема формално новинарско образовање, 
то је заправо једини начин да се реши проблем непоштовања кодекса. С 
друге стране, формирање релевантног саморегулаторног тела утицало би 
на новинарску свест о томе да оно чиме се баве ипак неко контролише – у 
тој ситуацији, теже би се одлучивали на отворено кршење етичких и дру-
гих професионалних стандарда.  
 Побољшање ситуације очекује се и на плану економске, па самим 
тим и професионалне независности медија и новинара који у њима раде. 
Смањење броја електронских медија које је већ у току, као и очекивано 
смањење броја штампаних медија требало би да доведе до лакше егзи-
стенције медија и новинара који "остану у послу". Уколико се то оствари, 
компанијама и политичким странкама биће теже да утичу на њихову уре-
ђивачку политику.  
 Што се тиче чињенице да медији не могу да буду бољи од државе 
у којој се налазе, ствари ту само делимично зависе од новинара и медија. 
Уређена држава, наиме, продукт је како уређених медија, тако и уређених 
државних институција.  
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Проф. др Зоран Р. Томић, 
Правни факултет Универзитета у Београду 
 
 

СУКЦЕСИВНОСТ УПРАВНЕ  
И УПРАВНО-СУДСКЕ ЗАШТИТЕ 1 

(Управна секција) 
 

 Све је несигурно кад се удаљиш од права 
- Omnia sunt incerta, cum a iure discesseris. 

 
УВОД 

 1. Стара руска изрека - "Понекад се може путовати и на једном ко-
њу", требало би да сасвим изузетно вреди код правне заштите грађана и 
њихових организација, нарочито на плану управне делатности, поједи-
начних правних аката посебно. Јер, само једна врста правне заштите у 
том контексту - па макар то била и она класична судска, као свакад незао-
билазна - нипошто није довољна. 
  2. Задатак предстојећих страница је углавном двојак. Прво - да се 
покаже нужност редовног, стандардног повезивања и кумулирања несуд-
ске, особито оне управноправне, и судске правне заштите од противправ-
них управних аката, односно атака. Друго - да се, у случајевима када је 
свака друга правна заштита искључена, односно када је правно немогућа 
вишестраност заштите - предложе могући правци појачања судских инге-
ренција на овоме подручју. 
  3. Овај рад има два дела, уз завршна "Закључна разматрања". У 
првом се најпре кратко, у општим цртама указује на основне видове прав-
не заштите у управним стварима. С тим у вези, разматра се правило о 
претходном исцрпљивању несудских правних путева да би се процесно-

 
1 Овај рад је уједно прилог годишњем пројекту који се одвија на Правном факул-
тету Универзитета у Београду. 
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правно отворио судски пут, што иначе и спада међу главне тачке повеза-
ности управне и судске правне заштите. Сама сукцесивност - често и оба-
везни ред коришћења! - различитих типова правне заштите има више ва-
ријанти. Тако, допуњују се и кумулирају: а) несудски и судски ниво прав-
не заштите; б) сви унутрашњи (национални) редовни облици правне за-
штите и она уставно-судска; ц) домаћа и међународна, тачније она по 
Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобода (да-
ље: "ЕКЉП"), као уистину последња правна степеница. Други део разма-
трања највећма је посвећен начелу двостепености у управном поступку и 
његовој вези са управним спором у домаћем праву. Указано је и на не та-
ко ретке изузетке од двостепености, у рангу квазидвостепености и пара-
двостепености, па и чисте једностепености управног одлучивања. Следи 
потезање питања правне природе управног спора и домашаја и делотвор-
ности судских ингеренција том приликом. Како остварити колико-толико 
пунију, мериторну правну заштиту у одсуству праве или чак било какве 
управне двостепености решавања? Закључни део мога записа понудиће, 
стога, неке правце унапређења праве заштите у оним типовима ситуација 
када права двостепеност по природи ствари, односно ранга одређеног ор-
гана није могућа. 
 

I 
 1. Категорије правне заштите од неправилних управних аката су 
двојаке: чисто правна и ванправно-правна. 
  I - Чиста правна се може расклопити на А)"унутрашњу" и Б) ме-
танационалну.  
  А) "Унутрашња" има три ортодоксна крака: (1) Управна, тзв. са-
моконтрола спроводи се кроз управни поступак, без обзира да ли се од-
вија у оквиру истог органа јавне управе или између два таква вршиоца 
снабдевена истоврсним, управним овлашћењима. Надаље, ту се могу 
одвојити редовни управни пут, онај жалбени, у другостепеном управном 
поступку - и свежањ ванжалбених, тзв. ванредних управноправних сред-
става заштите (ове потоње овом приликом остављам по страни). (2) 
Управно-судска правна заштита, као следећа и надовезујућа, остварује 
се у управном спору, по тужби незадовољне странке - одвија се по проце-
дури нарочитог, управно-судског поступка. (3) Уставно-судску заштиту 
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против противправних појединачних јавних мера - па и управноправних 
аката - пружа уставни суд. Предмет ове заштите су искључиво уставом 
зајемчена слободе и права. При томе, уставно-судска заштита никада не 
претходи ни редовној несудској, а ни редовној судској заштити. Напро-
тив, она ступа на сцену као крајња унутрашња правна шанса: обично тек 
када никаква правна заштита није више могућа, односно исцрпена је.  
  Б) Метанационална правна заштита, особито она европско-судска - 
може се тражити и добити пред Европским судом за људска права у Стра-
збуру, собразно ЕКЉП (Рим, 1950. година, са додатним протоколима). 
 II - Ванправно-правна се, поред тзв. контроле јавнога мњења (и 
сл.), углавном своди на различите петиције, односно представке (в. члан 
56. Устава Србије), као и на омбудсманско надзирање ("Заштитник грађа-
на", члан 138. Устава Србије), што све не укључује мериторне ингеренци-
је2. Иако обично имају уставни ранг, ти механизми ипак не представљају 
праву правну заштиту. Јер, први од њих има претежно природу молбе и 
обавештења, док код другог, упркос нормативној предвиђености, претежу 
необавезујући, умногоме неформални, ванправни (политички, друштвени 
и сл.) елементи овлашћења и деловања.  
  2. Сврха и смисао управноправне заштите као основне, прве, 
уједно најстарије има неколике компоненте: (1) Управа најбоље познаје 
чињенично стање "на терену", њена контрола је свеобухватна (и закони-
тост и целисходност аката), а овлашћења (како реална, тако и персонална) 
су богата и дубока; (2) Важно је да се ствар најпре зокружи, коначно уре-
ди у крилу саме управе, да стекне процесну зрелост ("коначност" правног 
обликовања) за евентуално даље испитивање и оцењивање; тако се пости-
же рашчишћавање ситуације (потпуно утврђивање чињеничне слике), па 
одлучивање на два управна нивоа у смислу самопроверавања представља 
претходницу за евентуалну сукцесивну, предстојећу судску интервенци-
ју; (3) Релативна неформалност, ефикасност и економичност те управне 
(само)контроле, њена доступност било по жалби, било по службеној ду-
жности; (4) На крају крајева, управноправна заштита може довести до 
уштеде времена и трошкова судске заштите, може резултирати остваре-

                                                 
2 Упућујем на C.-A. Colliard, Libertes publiques, Париз, 1982, стр. 137. и сл.  
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њем интереса странке, па се тако показује као прва правна прилика за 
елиминисање мотива за тужбу.3  
  3. Правило о претходном исцрпљивању несудских правних путева 
да би се процесно-правно отворио судски пут познаје и упоредно право и 
домаће право. Тако, немачки Закон о управним судовима (из 1960. годи-
не, VwGO) уређује Widerspruch, као управноправни лек предсудског ка-
рактера. Њиме се покреће поступак ("Widerspruchsverfahren") који - у од-
ређеним случајевима - обавезно мора да претходи судском поступку ре-
шавања спора о законитости управног акта (пар. 68-73. VwGO). Обавеза 
на коришћење Widersprucha постоји, начелно, у две групе ситуација: (1) 
пре него што ће се поднети тужба усмерена на поништавање издатог (екс-
плицитног) управног акта - "Anfehtungsklage"; (2) пре него што се подне-
се тужба због одбијања управе да изда захтевани управни акт - "Verpflic-
htungsklage" (пар. 68. став 1. прва реченица и став 2. VwGO).4, 5 По пита-
њу да ли је описани претходни поступак у сагласности са чланом 19. став 
4. Основног закона (Устава) Немачке - који утемељује судски пут правне 
заштите - преовлађујући део управне науке, заједно са Савезним устав-
ним судом и Савезним управним судом, даје потврдан одговор. Наиме та 
уставна одредба не прокламује да се суду може увек и непосредно при-
ступити, "већ само утвђује да је могућност обраћања суду уопште отворе-
на".6 И у америчком праву, за разлику од примерице енглеског, вреди 
правило претходног исцрпљивања управноправног лека ("exhaustion of re-
medies") - када је такав пут законски предвиђен - као обавезни услов за 
касније обраћање суду. Ово је повезано за почетном претпоставком о 
примарној управноправној надлежности ("primary administrative jurisdicti-
on") и захтевом да одлука стекне зрелост за оцењивање ("ripeness for revi-

 
3 О управноправној заштити, монографски: З. Томић, Управно право - управна 
контрола управе, Београд, 1989. 

4 Schmitt - Glaser, Verwaltungsprozessrecht, 4.Aufl., Берлин, 1980, стр. 179. и даље. 
5 Опширније, C. H. Ule, Verwaltungsprozesrecht, Munchen, 1983, стр. 117-128; S. 

Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 4. Auflage, 
Munchen 2006, стр. 485. и сл. 

6 Ule, C.H. - Laubinger, H. W., Verwaltungsverfahrensrecht, Koln - Berlin - Bonn - 
Munchen, 1978, стр. 14. 
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ew") од стране суда.7 У Француској је употреба "recours adminstratifs" са-
мо по нарочитом правном основу, који треба уско тумачити, обавезни 
претходни услов за подношење "recours contentieux". Тако, ако у конкрет-
ном случају постоји правило "претходне управно-контролне одлуке", а 
суд којем је поднета тужба нађе да оно није поштовано - одбациће тужбу 
са образложењем да је директна употреба "recours contentieux" неприхва-
тљива.8 Илустрације ради, одлуке општинских савета морају најпре да 
буду нападнуте пред префектом (Code de l administration communale, арт. 
44); mutatis mutandis вреди и за материју универзитетских избора (cf. art. 
7 du Decret n. 68-1133 du 7.12.19
  Поједине препоруке Комитета министара Савета Европе, и са-
ме стављају знатан акценат на унутрашње, управне ревизије као несудска 
правна средства. Тако, Препорука Rec (2001) 9 "о алтернативама судском 
процесу између органа управе и приватних странака", саопштава (у своме 
"прилогу"), поред осталог: "Нека алтернативна средства, као што су уну-
трашње ревизије...могу се применити пре судских процеса", уз могућност 
предвиђања да њихова примена у неким случајевима "буде обавезна као 
предуслов за почетак судских процеса". Наводи се да "оне треба да буду 
могуће у односу на било који акт"9, и то на "сврсисходност и/или закони-
тост управног акта". Управне ревизије се дефинишу као "жалбени посту-
пак пред органом управе" и имају циљ "да осигурају преиспитивање 
управног акта или плаћање накнаде".10 У "Скраћеном извештају о ситуа-
цији алтернативних средстава судском процесу између органа управе и 
приватних странака у неким земљама чланицама Савета Европе" пише да 
је (од оних држава које су попуњавале одговарајуће упитнике!) "унутра-
шња управна ревизија" обавезни претходни улов за приступање суду, 

 
7 Тако, W. Gellhorn - C. Byse - P. L. Strauss - T. Rakoff R.A. Schotland, Administrati-

ve Law, Cases and Comments - 8. ed., New York, 1987, стр. 1085. и сл.; V. i 
Schwartz, B. -Wade, H.W.R., Legal Control of Government, Oxford, 1972, стр. 278.  

8 G. Vedel, Droit administraif, Paris, 1976, str. 448; M Lombard, Droit administratif, 
Paris, 1997, str. 221-222; A. de Laubadere - J. - C. Venezia - Y. Gaudement, Droit 
administratif, 17. ed., Paris, 2002, str. 106-107; Ph. Foillard, Droit administratif, Pa-
ris, 2004, стр. 322-323;  

9 Збирка одабраних препорука Савета Европе, Савет Европе, Београд, 2004, стр. 
151-152, 170. 

10 Исто, стр. 160. 
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примерице, у Бугарској, Румунији, Турској.11 Такође, у Препоруци Р 
(2004) 20 "о судској ревизији управних аката", стоји да се "од физичких и 
правних лица може тражити да исцрпу средства предвиђена националним 
правом пре него што прибегну судској ревизији". При томе, "поступак 
поводом тих правних лекова не би требало да траје дуго"12, што се узима 
у обзир код процењивања "разумности рока" у смислу члана 6. ЕКЉП 
("Право на правично суђење").  
  Како раније нагласих, начело о сукцесивности, о прописаном ре-
доследу и кумулирању различитих врста правне заштите, протеже се све 
до оне европско-судске. С тим у вези, европски принцип "Права на пра-
вично суђење" (члан 6. ЕКЉП) у свим својим елементима ("правична и 
јавна расправа", "разумност рока", итд.), по схватању праксе Европског 
суда (...), покрива и већину управноправних односа, што ће рећи и гро су-
бјективних јавних права (а не само она грађанскоправне природе, како би 
се строго језичким тумачењем можда могло закључити).13  
  4. Узгред, што се тиче "права на делотворно правно средство" 
(члан 13. ЕКЉП), укупност домаћих правних средстава - и оних несуд-
ских (међу којима "интерна жалба управним органима" заузима водеће 

 
11 Исто, стр. 184. 
12 Пракса Европског суда за људска права и примена европских стандарда у 
управном праву Србије, Врховни суд Србије, Београд, 2007, стр.144. 

13 Европски суд (...), 23. октобар 1985, Benthem против Холандије, пар. 32; изузе-
так је, примерице, свежањ спорова "у вези са правним положајем службеника 
који извршавају типичне цивилноправне задатке" - Европски суд (...), 8. децем-
бар 1999, Pelelegrin против Француске, пар. 64-67. В. Пракса (...), стр. 47-48. У 
случају Koenig против Немачке (28. јуни 1978, серија А бр. 27, стр. 29-30, ст. 
88-89), "суд је само сматрао примереним да истакне како израз "грађанска" 
права и обавезе не сме да тумачи у смислу да се њиме прави разлика између 
питања које регулише приватно право и оних које регулишу јавно право..." - 
према Ж. Дитертр, Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска 
права, Београд, 2006, стр. 166. Битно другачији став налазимо код А. Јакшић 
(Европска конвенција о људским правима - коментар, Београд, 2006, стр. 174), 
који вели "...да супстанцијално право садржано у члану 6. ЕКЉП...гарантује 
његовом титулару да о његовим правима и обавезама грађанскоправног карак-
тера одлучује суд".  
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место) и судских - а не само једно, у појединим случајевима могу задово-
љити тај европски стандард.14  
 

II 
 1. Начело двостепености решавања (права на жалбу) у управном 
поступку (из члана 12. "задржаног" Закона о општем управном поступку 
/ЗУП/, "Службени лист СРЈ", бр. 33/97) у домаћем праву има своју ширу, 
уставну залеђину. "Свако има право на жалбу или друго правно средство 
против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону 
заснованом интересу" (члан 36. став 2. Устава Србије). Ово не значи да 
баш у свакој правној ствари обавезно постоје кумулативно, надовезујући 
се - и управни (несудски) и судски пут правне заштите! Најмање један 
мора да буде увек предвиђен, и то онај судски, с тим што је редовно - изу-
зеци се морају стриктно законски утврдити - да се он наставља на један 
претходни, несудски, по правилу управни. Но, с друге стране, правило о 
могућем законском искључењу управно-судске заштите у одређеним 
управним ставрима - а да истовремено није обезбеђена друга судска за-
штита! (тачка 2. става 1. члана 9. "времешног" Закона о управним споро-
вима /ЗУС/, "Службени лист СРЈ", бр. 46/96) - нема покриће у капиталном 
уставном наређењу (а ни у европским стандардима): "Законитост конач-
них појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на зако-
ну заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном 
спору, ако у одређеном случају није предвиђена другачија судска зашти-
та" (члан 198. став 2. Устава). Укратко, судска заштита од свих решавају-
ћих појединачних правних аката - мора свакад да буде обезбеђена! 
  Што се тиче одступања од двостепености, у ЗУП-у пише: "Само 
законом може се прописати да у појединим управним ставрима жалба ни-
је допуштена, и то ако је на други начин обезбеђена заштита права и 
правних интереса странке, односно заштита законитости" (став 2. члана 
12). Надаље, ЗУП - нормирајући тзв. деволутивност жалбе - најпре начел-
но одређује да "за решавање у другом степену не може утврђивати надле-
жност у оквиру истог органа који је у управној ствари решавао у првом 
степену" (члан 216). Следећи члан одмах предвиђа крупно одступање: 

 
14 Такво је било судско становиште у правној ставри Leander против Шведске 

(26. март 1987, серија А бр. 116, стр. 29-30, став 77) - "Изводи (...)", стр. 328. 
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 "По жалби против првостепених решења подручних органа и ор-
ганизационих јединица који су образовани са задатком да врше одређене 
управне послове из надлежности одређеног државног органа, изузетно од 
одредбе члана 216. овог закона, решава тај орган (члан 217). Овакву ситу-
ацију квалификујем тобожњом, квазидвостепеношћу: јесте да се два пу-
та управно решава, али у оквиру једног те истог органа, његове организа-
ционе структуре, при чему је реч искључиво о централизованим послови-
ма тог органа (само пренетим на "првостепеног" вршиоца, на територи-
јално "истурене" делове /ис/тог органа).  
  2. Уређујући правно питање надлежности за решавање по жалби, 
Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005), предвиђа 
четири различита модела које именујем као: (1) праву двостепеност - "о 
жалби на првостепено решење имаоца јавних овлашћења (значи недржав-
них јавних колективитета, предузећа или установе - прим. З.Т.) у повере-
ним пословима државне управе решава министар, односно директор орга-
на у саставу у управним ставрима из делокруга органа у саставу, односно 
директор посебне организације, ако законом није друкчије одређено" 
(члан 59. став 4); (2) парадвостепеност (у значењу некакве делимичне, 
"приближне" двостепености) - "о жалби на првостепено решење органа у 
саставу решава министар" (члан 59. став 2); организационо то ипак јесу 
два органа - иако је један у саставу другога (тако, Министарство финан-
сија и Управа царина у његовом саставу) - за разлику од подручних тј. 
унутрашњих организационих јединица истог органа; (3) квазидвостепе-
ност - "о жалби на првостепено решење подручне јединице органа држав-
не управе решава министар, односно директор органа у саставу у управ-
ним стварима из делокруга органа у саставу, односно директор посебне 
организације" (члан 59. став 1); (4) једностепеност, по правилу: "На пр-
востепено решење министарства и посебне организације жалба се може 
изјавити само када је то законом изричито одређено", а тада је Влада дру-
гостепени орган (члан 59. став 3).  
  3. Примере различитог регулисања или пак искључивања пред-
судске, управне контроле управе, налазимо у више закона.  
  Закон о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005) поставља принцип двостепености при одлучи-
вању о правима и дужностима државног службеника, "ако жалба овим за-
коном није изричито искључена" (члан 16, "Право на жалбу"). Тако, "про-
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тив решења којим се одлучује о правима и дужностима државног службе-
ника који руководи државним органом жалба није допуштена, али може 
да се покрене управни спор" - чиме се инаугурише чиста једностепеност 
(члан 141. став 2). Иначе, "при одлучивању о правима и дужностима др-
жавног службеника примењује се закон којим се уређује општи управни 
поступак, изузев код одлучивања о одговорнности за штету" (члан 140. 
став 4). У другом степену редовно је надлежна жалбена комисија (члан 
142), на чију се одлуку, са својством коначности у управном поступку, 
надовезује процесно право државног службеника на управно-судску за-
штиту (члан 143. став 2).  
  Закон о радиодифузији ("Службени гласник РС", бр. 42/02, 97/04, 
76/05 и 79/05) подарује Републичкој радиодифузној агенцији (РРА) статус 
"самосталности, односно независности". Она је тако ex lege "самостални 
правни субјект и функционално је независна од било ког државног орга-
на...(сиц!)." За "обичне" јавне агенције резервисано је пак само својство 
"самосталности" (члан 4. Закона о јавним агенцијама, "Службени гласник 
РС", бр. 18/2005). Против првостепеног решења (Савета) РРА (члан 53. 
тач. 7-8) не постоји право на жалбу, већ само могућност улагања пригово-
ра истом телу истога органа!! (члан 54. ст. 1-2). Пошто тај приговор нема 
деволутивно дејство, може се уврстити у правна средства позната под те-
оријским именом "ремонстранција". Овде је дакле посреди "поновљена" 
једностепеност! Следи право на управни спор против одлуке донете по 
приговору (члан 37. у вези са ставом 3. члана 54). 
  Народна банка Србије (НБС) је по Уставу "централна банка Репу-
блике Србије, самостална је и подлеже надзору Народне скупштине, којој и 
одговара" (члан 95. став 1). Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 
17/107) одређује да НБС решава у управном поступку (сходна примена 
ЗУП-а, став 2. члана 9) као првостепени орган, Њена решења су одмах и 
коначна, без права жалбе (члан 9. став 4) - што је ортодоксна једностепе-
ност. Разуме се, предвиђен је управни спор, али уз два ограничења чија је 
уставност (члан 198. став 2. Устава) дубоко упитна. Наиме, Закон о бан-
кама сужава два важна овлашћења из матичног процесног судског закона, 
из ЗУС-а, чиме се умањује већ достигнути обим правне заштите у овој ка-
тегорији управних ствари. Тако (1) тужба не може спречити, нити одло-
жити извршење решења НБС (члан 9. став 4. Закона о банкама, различито 
од члана 16. ст. 2-3. ЗУС-а где таква могућност постоји); (2) суд ни под 
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којим условима не може решити сам дотичну управну ствар у пуној ју-
рисдикцији (став 5. члана 9. Закона о банкама, супротно одредби става 3. 
члана 41. ЗУС-а). 
  О правој двостепености, али и презираним случајевима једностепе-
ности илустративне солуције налазимо и у Закону о слободном приступу ин-
формацијама од јавног значаја ("Службени гласник", бр. 120/2004). "Орган 
јавне власти" (члан 3) као првостепени орган - поводом одлучивања о праву 
тражиоца на приступ информацији од јавног значаја - доноси решење у 
управном поступку једино код одбијања (а не и код уважавања) захтева 
(члан 21. у вези са чланом 15. и чланом 16. став 10). О изјављеној жалби на 
решење или пак на "ћутање" првостепеног органа (члан 16. став 4) одлучује 
Повереник за информације од јавног значаја, као другостепени орган (члан 
22. став 1. и члан 23). А затим, стоји могућност покретања управног спора 
против његовог решења (члан 27). Одступања од двостепености управног 
одлучивања, тј. једностепеност (искључивање права на жалбу Поверенику) 
се прописује против првостепених решења тачно одређених органа: "Народ-
не скупштине, председника Републике, Владе Републике Србије, Уставног 
суда и Републичког јавног тужиоца" (члан 22. став 2). Ово с обзиром на њи-
хов правни положај у систему и на каквоћу њихове функције. Остаје право 
на непосредно вођење управног спора против коначних управних решења 
(или "ћутања") набројаних органа (став 3. истога члана).  
  3. Да подсетим, природа управног спора је битно различита од 
парнице. У управно-судском поступку одлучује се непосредно само о 
правном питању повређености права тужиоца путем одређеног коначног 
појединачног јавноправног (ауторитативног) акта, о законитости једног 
конкретног управног акта који се тиче тужиочеве правне ствари, а не и о 
неком наводном праву или обавези тужене стране. Са изузетком, када је 
посреди спор због ћутања управе, где је спорно правно питање баш екс-
плицитно (не)издавање акта као законска службена обавеза тужене стра-
не. Ипак, у управном спору има и елемената прикривене, посредне парни-
це: онда када у управно-судском поступку учествује и треће, заинтересо-
вано лице ("коме би поништај оспореног управног акта непосредно био 
на штету", члан 15. ЗУС-а - пошто му је, на пример, претходно уважена 
жалба у управном поступку).  
  Непобитна је, такође, процесна веза управне двостепености и 
управног спора (и) у важећем српском праву. Она је нарочито двојака: 
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(1) Само акт или "ћутање" који су коначни у управном поступку, даље не-
нападљиви управном жалбом, могу да буду предмет управног спора, али 
уз један услов - да је претходно исцрпена (искоришћена) управна жалба, 
значи да је остварена двостепеност било управног одлучивања, било "ћу-
тања"; у супротном, тужба се одбацује (чл. 7. и 24. у вези с чланом 28. 
став 1. тач. 4); (2) Код управне самоинтервенције током управног спора, 
чиме се отклања спорна ситуација, те се судски поступак, у садејству са 
вољом тужиоца, обуставља ("Мењање и поништавање решења у вези са 
управним спором", члан 261. ЗУП-а у вези са чланом 30. ЗУС-а). 
  5. Како остварити пунију, мериторну судску правну заштиту у не-
стандардном одсуству било какве управне двостепености? Као једини 
прави одговор, нудимо: Проширивање и појачавање судске заштите уоп-
ште, а специјално - када је она у исти мах и прва и дефинитивна! У том 
смислу, ваља неизоставно - поред осталог (в. наредна "Закључна разма-
трања") - узети у обзир нарочито ставове из европске Препоруке Р (2004) 
20  - "4. Право на правичну расправу".15  
 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 1. Двостепеност управног одлучивања, односно предсудске (прет-
ходне) правне заштите правилности управноправних аката (и не само 

 
15 "а. Рок у ком суд доноси одлуку треба да је разуман имајући у виду сложеност 

сваког предмета и процесних радњи или одлагања која се могу приписати 
странама у спору, уз поштовање начела двостраности. 

 б. Треба да постоји равноправност међу странама у поступку. Свакој страни 
треба пружити прилику да изложи свој случај, а да при том не буде ставље-
на у неповољан положај. 

 ц. Управни орган треба суду да стави на располагање документацију и инфор-
мације релевантне за случај, осим уколико национални закон предвиђа изу-
зетке у важним случајевима. 

 д. Судски поступци треба да су двострани по природи. Сви докази које суд 
прихвати треба да се у принципу ставе на располагање странама у циљу 
двостране расправе. 

 е. Суд треба да је у позицији да испита сва правна и фактичка питања реле-
вантна за случај који стране излажу. 

 ф. Судски поступци треба да су јавни, осим у изузетним околностима. 
 г. Судска одлука треба да се изриче јавно..." - "Пракса (...)", стр. 144-145. 
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њих) је важна компонента корпуса правне заштите, и у квантитавном и 
у квалитативном смислу. Ради пуноће правне заштите, ради што целови-
тијег и што тачнијег утврђивања и чињеничних и правних питања у 
управним стварима. Колико год је судска заштита као завршна conditio si-
ne qua non за правну сигурност грађана, за законитост, владавину права и 
демократске токове - имајући у виду истинску независност судства, њего-
ву дистанцу, искуство и претпостављено знање - толико је и управна за-
штита, као прва и шира (обухватајући и оцену целисходности првостепе-
ног управног одлучивања), и сама драгоцена али и деликатна. 
  2. У садашњем домаћем праву, што се тиче правне заштите у управ-
ним односима предвиђена је начелно и она управноправна, редовна жалбена у 
виду двостепености управног поступка (уз додатни свежањ тзв. ванредних 
правних средстава), и она управно-судска, по тужби у управном спору.  
  3. Што се тиче уопште сукцесивсности правне заштите у управ-
ним стварима, као распрострањене категорије и у наднационалним раз-
мерама, она је у суштини трострука: (1) несудска начелно претходи суд-
ској (која се на њу "наставља"); (2) после несудске и судске долази у об-
зир и она уставно-судска, као крунска, ради заштите основних слобода и 
права од управних (и других) недопуштених насртаја; (3) приступ европ-
ско-судској, пред Евопским судом за људска права "отвара" се тек по ис-
црпљивању свих унутрашњих (националних) правних лекова.  
 4. Иначе, како препоруке Савета Европе, тако и судска пракса у 
примени ЕКЉП иду у правцу јачања и проширивања судске заштите у 
управном праву, док се - паралелно - несудским средствима правне кон-
троле, особито тзв. унутрашњим управним ревизијама путем жалбе у 
управном поступку, придаје незанемарљив, али ипак секундаран значај.  
  5. Неки предлози унапређења правне заштите на плану овдашњег 
права - пре свега у оним типовима ситуација када права, чиста двостепеност 
по самом правном положају одређеног органа, односно природи његове 
функције у правном систему није могућа - били би следећи: (1) Предвидети 
свакад обавезно два слоја управног одлучивања, па макар код (у оквиру) 
тог истог органа - рецимо "ужи" и "шири" састав његовог неког руководећег 
тела; (2) Знатно шире процесне могућности судског испитивања тужбом 
нападнутог управног акта, нарочито ако је било посреди дискреционо 
управно одлучивање (оцењивање), где би се особито судски брижљиво про-
веравао сам поступак и остварени циљ њеног вршења. Надаље, веома је ва-
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жна могућност судског утврђивања чињеничног стања, прибављања свих 
неопходних обавештења, особито правило одржавања класичне јавне рас-
праве у управно-судском поступку. Она би, узмимо de lege ferenda, била оба-
везна у овдашњем праву - поред осталог (не само када је реч о контрадиктор-
ним управним стварима, а и у једностраначким када је суд сматра потребном 
и корисном) - и у сваком случају нормиране једностепености управног 
поступка. Не би се смело пренебрегнути, убудуће, ни јасније и храбрије уоб-
личавање процесних претпоставки за решавање управног спора у пуној ју-
рисдикцији. Мислим да је ту мање важно чињенично стање којим суд прво-
битно (из управног поступка) располаже: оно се и у управно-судском може 
употпунити! Међутим, држим пресудним да суд, de lege ferenda, буде у 
принципу овлашћен да сам изда одређени управни акт уместо надле-
жног органа јавне управе, када претходно његов тужбом нападнути по-
ништи као незаконит. Но, у крајње осетљивим стварима које би требало 
таксативно набројати (на пример, код издавања јавних уверења, поједине 
ствари из личног статуса грађана, издавање извесних дозвола и друго), наре-
чено генерално овлашћење би се суду ex lege ускратило. Све ово би се одно-
сило како на судско одлучивање по тужби, тако и - можда још и више - на 
случајеве неизвршења правноснажних управно-судских пресуда. Такође, би-
ло би умесно прецизирати када је решавање у пуној јурисдикцији обавеза 
управног суда. Дакако, све то уз постављање строгог правног режима дисци-
плинске, материјалне (грађанскоправне), па и кривичне одговорности овла-
шћених службених лица за непоштовање правноснажних управно-судских 
пресуда.16 На концу, "суд би тебало да је надлежан да одобри привремене 

 
16 "а. Земље чланице треба да обезбеде да органи управе примењују судске одлу-

ке у разумном року. Како би ове одлуке биле у потпуности ефикасне, они 
треба да предузимају све потребне мере у складу са законом. 

 б. У случајевима кад орган управе не примењује судску одлуку, треба предви-
дети одговарајућу процедуру којом би се захтевало извршење те одлуке, по-
себно путем налога или присилне новчане казне. 

 ц. Земље чланице треба да обезбеде да органи управе одговарају ако одбију 
или пропусте да изврше судску одлуку. Јавни службеници задужени за при-
мену судских одлука, могу такође одговарати дисциплински, грађански и 
кривично ако не извршавају одлуке"- Савет Европе, Комитет министара, Из 
Препоруке Р (2003) 16 од 9. септембра 2003. године ("Пракса /.../", стр. 141).  
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мере заштите до исхода поступка" (према већ цитираној Препоруци Р /2004/ 
20 - "5. Делотворност судске ревизије", под г.).17 
 

Р Е З И М Е 
 1. Што се тиче уопште сукцесивности правне заштите у управним 
стварима, као распрострањене категорије и у наднационалним размерама, 
она је у суштини трострука: (1) несудска начелно претходи судској (која се 
на њу директно процесно "наставља"); (2) после несудске и судске долази у 
обзир и она уставно-судска, као крунска, ради заштите основних слобода и 
права од управних (и других) недопуштених насртаја; (3) приступ европско-
судској, пред Евопским судом за људска права, "отвара" се тек по исцрпљи-
вању свих унутрашњих (националних) правних лекова. 
  2. У важећем српском праву, могу се - поред одступајуће, непожељ-
не управне једностепености - одвојити четири модела двостепености ре-
шавања, односно тзв. двостепености управноправне заштите: (1) чиста 
двостепеност; (2) квазидвостепеност (унутар једног истог органа, између 
појединих делова његове организационе структуре); (3) парадвостепеност 
(између једног органа и другог органа "у његовом саставу"); (4) "поновљена" 
једностепеност (два пута одлучује исти орган, односно исто тело истог 
органа, поводом уложеног приговора на сопствену одлуку).  
  3. Неки предлози унапређења правне заштите на плану овдашњег 
права - особито у оним типовима ситуација када права, чиста двосте-
пеност по самом правном положају одређеног органа, односно природи 
његове функције у правном систему није могућа - били би следећи: (1) 
Предвидети свакад обавезно два слоја управног одлучивања, па макар 
код (у оквиру) тог истог органа - рецимо "ужи" и "шири" сазив његовог 
неког руководећег тела; (2) Знатно шире процесне могућности судског 
испитивања нападнутог акта у управном спору, укључујући и прописива-
ње случајева обавезности одржавања јавне расправе, као и судског реша-
вања у пуној јурисдикцији. Важно је и поставити стабилан, ефикасан 
правни режим одговорности и санкционисања управног непоштовања 
(неизвршења) правноснажних управно-судских пресуда.  
 

 
17 "Пракса (...)", стр. 145. 
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Мирјана Мирков, 
директор Сектора за спровођење пензијског и инвалидског осигурања у 
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених 

 
 
 

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА У СИСТЕМУ  
ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 

 
Основни циљ пензијског осигурања јесте обезбеђивање матери-

јалне и социјалне сигурности осигураника, кад због старости или губит-
ка радне способности престане да ради, а у случају његове смрти, мате-
ријално обезбеђење чланова његове породице, обезбеђивањем права на по-
родичну пензију. 

С обзиром на то да је породична пензија изведено право, услови за 
стицање права на породичну пензију цене се првенствено по томе да ли је 
осигураник у часу смрти испуњавао услове за стицање права на старо-
сну, односно инвалидску пензију (општи услови), а затим и да ли сваки од 
чланова породице испуњава посебне услове за стицање овог права. 
 

Општи услови за стицање права на породичну пензију 
Одредбом члана 27. став 1. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04, 84/04 и 85/05 - у да-
љем тексту: Закон) прописано је да право на породичну пензију могу 
остварити чланови породице ако је умрли осигураник навршио најмање 
пет година стажа осигурања или је напунио услове за инвалидску пензију 
или је корисник старосне или инвалидске пензије. 

Ставом 2. истог члана утврђено је да чланови породице стичу пра-
во на породичну пензију ако је смрт лица из члана 17. овог Закона настала 
као последица повреде на раду или професионалне болести без обзира на 
дужину пензијског стажа тог лица (лица из члана 17. су она која обављају 
привремене и повремене послове преко омладинских задруга до наврше-
них 26 година живота, која су на школовању, која се налазе на стручном 
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оспособљавању, доквалификацији, преквалификацији, која упути органи-
зација за запошљавање, ученици и студенти који се у складу са законом 
налазе на обавезном практичном раду и друго).  

С обзиром да се у овом случају не ради о осигуранику, без ове од-
редбе би се могло десити да чланови породице лица, чија је смрт наступи-
ла под одређеним околностима, не могу уопште, ни по ком основу, да 
остваре право на породичну пензију (на пример: ако то лице није имало 
никада својство осигураника). 

 
Ко може остварити право на породичну пензију 

Чланом 28. Закона утврђен је круг чланова породице којима се 
обезбеђује право на породичну пензију у случају смрти осигураника, од-
носно корисника права, па је ставом 1. истог члана прописано да се члано-
вима породице умрлог осигураника, односно корисника права сматрају:  

1) брачни друг, 
2) деца (рођено у браку или ван брака или усвојено, пасторчад 

које је осигураник односно корисник права издржавао, унучад, 
браћа и сестре и друга деца без родитеља, односно деца која 
имају једног или оба родитеља који су потпуно неспособни за 
рад а које је осигураник, односно корисник права издржавао), 

3) родитељи (отац и мајка, очух и маћеха и усвојиоци) које је 
осигураник, односно корисник права издржавао. 

Ставом 2. овог члана прописано је да право на породичну пензију 
може остварити и брачни друг из разведеног брака ако му је судском пре-
судом утврђено право на издржавање. 

Одредбом члана 28. став 2. Закона предвиђено је да право на поро-
дичну пензију може остварити и брачни друг из разведеног брака ако му 
је судском пресудом утврђено право на издржавање. 

Одредбом члана 151. Породичног закона супружник који нема 
средства за издржавање, а неспособан је за рад или је незапослен има право 
на издржавање од другог супружника сразмерно његовим могућностима. 

Одредбом члана 163. Породичног закона предвиђено је да издржа-
вање може трајати одређено или неодређено време. Издржавање супру-
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жника после престанка брака не може трајати дуже од пет година. Изузет-
но, издржавање супружника по престанку брака може се продужити и по-
сле истека рока од пет година ако нарочито оправдани разлози спречавају 
супружника повериоца издржавања да ради и одредбом члана 167. став 3. 
истог Закона предвиђено је да издржавање престаје када поверилац издр-
жавања склопи нови брак, односно ванбрачну заједницу. 

Имајући у виду напред наведене одредбе Закона и Породичног за-
кона, код оцене услова за признавање права на породичну пензију разве-
деног брачног друга, ако му је судском пресудом утврђено право на издр-
жавање, цени се да ли је у часу смрти осигураника, односно корисника 
права постојало право на издржавање утврђено пресудом или му је пре-
стало из неких разлога напред наведених по одредби Породичног закона 
(прошао је рок од пет година, склопио је нови брак или ванбрачну зајед-
ницу или је протекао период издржавања утврђен пресудом на краћи рок 
од пет година). 

Ако је право на издржавање престало пре смрти осигураника од-
носно корисника права, разведени брачни друг не може стећи право на 
породичну пензију без обзира што му је судском пресудом било утврђено 
право на издржавање јер се цене услови на дан стицања права, односно на 
дан осигураног случаја. 

Из наведеног произилази да се одлука о утврђивању права на по-
родичну пензију брачног друга из разведеног брака заснива на одлуци су-
да о праву на издржавање, односно да од начина на који је право на издр-
жавање брачном другу из разведеног брака утврђено одлуком суда, у по-
гледу дужине трајања и услова за престанак овог права зависи и трајање, 
односно престанак права на породичну пензију. То значи да ће одлука 
Фонда, по захтеву за утврђивање права на породичну пензију брачног 
друга из разведеног брака, у погледу дужине трајања права на породичну 
пензију, бити донета сагласно судској одлуци о издржавању, што произи-
лази из одредбе члана 28. став 2. Закона. 

Имајући у виду напред изнето, може се закључити да је законо-
давац таксативно набројао чланове уже и чланове шире породице, а њи-
хово раздвајање је, имајући у виду да под различитим условима стичу и 
остварују право на породичну пензију, извршено у члану 34. Закона. Ме-
ђутим, из ове одредбе се, с обзиром на услов издржавања, код одређених  
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чланова породице, може извршити подела на чланове уже и шире поро-
дице. Ово из разлога што се код чланова уже породице претпоставља да 
су били издржавани од стране осигураника, односно корисника права. У 
складу са обавезом проистеклом из закона, док се код чланова шире по-
родице чињенице издржавања, која је један од услова за стицање права 
на породичну пензију, мора доказати у сваком конкретном случају. 

Напред наведени чланови породице стичу и остварују право на 
породичну пензију само ако су кумулативно испуњени и услови везани за 
осигураника из члана 27. Закона и посебни услови које треба да испуни 
члан породице. 

Новина у Закону је одредба члана 36. којом је прописано да лице 
које је проузроковало смрт осигураника, односно корисника права, намер-
но или непажњом, не може по том основу остварити право на породичну 
пензију. 

 
Услови за остваривање права на породичну пензију удове 
Одредбом члана 29. Закона утврђени су посебни услови за стица-

ње права на породичну пензију удове иза смрти осигураника, односно ко-
рисника права. Под удовом, у смислу ове одредбе, сматра се и удова из 
разведеног брака којој је судском одлуком утврђено право на издржавање. 
Услови прописани овим чланом односе се на навршене године живота у 
моменту смрти брачног друга, потпуну неспособност за рад насталу до 
смрти брачног друга или у року од годину дана од његове смрти и оба-
вљања родитељске дужности према деци која имају право на породичну 
пензију по том брачном другу. 

Основни услов за остваривање права на породичну пензију по 
смрти брачног друга је навршење 48 година живота до његове смрти, јер 
се право на породичну пензију стечено по испуњењу неког другог услова 
трајно задржава ако удова у току коришћења тог права наврши 48 година 
живота. Наступање ризика старости у односу на остваривање права на 
старосну пензију, утврђено на нижој старосној граници, јер се навршењем 
тих година претпоставља да удова објективно неће бити у могућности да, 
после смрти брачног друга, својим радом обезбеди материјалну сигурност 
и наврши стаж потребан за остваривање права на пензију. 
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Посебна заштита удове огледа се у чињеници да јој се право на по-
родичну пензију обезбеђује са навршењем 48. године живота и у случају 
када је у моменту смрти брачног друга навршила само 43 године живота. 

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању ("Службени гласник РС", број 85/05 - у даљем тексту: За-
кон о изменама), који је ступио на снагу 14.10.2005. године, с тим што се 
примена дела одредаба примењује од 01.01.2006. године а дела одредаба 
од 2008. године, измењен је члан 29. тако што је старосна граница за сти-
цање права на породичну пензију удове померена за две године. Чланом 
70. Закона о изменама прописано је поступно померање старосне границе 
за стицање права на породичну пензију у периоду од 01.01.2006. године 
до 31.12.2010. године и то: 

У 2006. и 2007. години 48 година живота, 
У 2008. години 48 година и шест месеци,  
У 2009. години 49 година живота, 
У 2010. години 49 година и шест месеци, 
У 2011. години 50 година живота. 
Удова која до смрти брачног друга није навршила 48 година живо-

та, али је у 2006. и 2007. години навршила 43 године живота, стиче право 
на породичну пензију кад наврши 48 година живота, 

Удова која до смрти брачног друга није навршила 48 година и 
шест месеци живота, али је у 2008. години навршила 43 године и шест ме-
сеци живота, стиче право на породичну пензију кад наврши 48 година и 
шест месеци живота, 

Удова која до смрти брачног друга није навршила 49 година живо-
та, али је у 2009. години навршила 44 године живота, стиче право на по-
родичну пензију кад наврши 49 година живота , 

Удова која до смрти брачног друга није навршила 49 година и 
шест месеци живота, али је у 2010. години навршила 44 године и шест ме-
сеци живота, стиче право на породичну пензију кад наврши 49 година и 
шест месеци живота, 
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Удова која до смрти брачног друга није навршила 50 година, али 
је у 2011. години навршила 45 година живота, стиче право на породичну 
пензију кад наврши 50 година живота. 

Имајући у виду напред изнето, као и чињеницу да се о праву на по-
родичну пензију одлучује по захтеву странке, да се права утврђена Законом 
о пензијском и инвалидском осигурању стичу и доспевају даном испуњења 
услова, као и начело законитости изражено у члану 5. Закона о општем 
управном поступку, испуњење услова за признавање права на породичну 
пензију мора се ценити према материјалном пропису који је на снази у мо-
менту подношења захтева и решавању органа по истом. Како Законом о из-
менама није регулисано питање на који начин и који услови ће се ценити у 
ситуацији када удова која није навршила 48 година, 48 година и шест месе-
ци, 49 година, 49 година и шест месеци живота, али је у моменту смрти 
брачног друга навршила 43 године живота, 43 године и шест месеци, 44 го-
дине, 44 године и 6 месеци живота, мишљења сам да би ово питање требало 
решити тако што би се изменама Закона регулисала и ова ситуација, тим 
пре што су дилеме око тога који прописи се примењују при одлучивању о 
праву на породичну пензију у случају измене закона, биле предмет управ-
ног спора по захтеву за преиспитивање судске одлуке (Окружни суд Шабац 
У. број 1/03 од 28.02.2003. године – пресуда ВСС УВП II број 42/03; Пресу-
да Окружног суда Београд У. број 1653/04 од 14.04.2005. године – пресуда 
ВСС УВП II број 165/05 и пресуда Окружног суда Пожаревац У. број 57/06 
од 14.07.2006. године – није одлучено у ВСС). 

 
Услови за стицање права на породичну пензију удовца 
Према одредби члана 30. Закона удовац стиче право на породичну 

пензију ако је до смрти брачног друга навршио 53 године живота или ако 
је до смрти брачног друга или у року од једне године од дана смрти брач-
ног друга постао потпуно неспособан за рад. Удовац стиче право на поро-
дичну пензију и ако је остало једно или више деце која имају право на по-
родичну пензију по том брачном другу а удовац обавља родитељске ду-
жности према тој деци. Удовац који у току трајања права по том основу 
постане потпуно неспособан за рад, задржава право на породичну пензију 
док постоји та неспособност.  



Огледи 

 263

Удовац који у току трајања права на породичну пензију стеченог 
на напред наведен начин наврши 53 године живота, трајно задржава право 
на породичну пензију. 

Чланом 71. Закона о изменама прописано је поступно померање 
старосне границе за стицање права на породичну пензију у периоду од 
01.01.2006. године до 31.12.2010. године и то: 

У 2006. и 2007. години 53 година живота, 
У 2008. години 53 године и шест месеци година живота, 
У 2009. години 54 године живота, 
У 2010. години 54 године и шест месеци живота, 
У 2011. години 55 година живота. 
 
Услови за стицање права на породичну пензију детета 
Чланом 31. Закона прописани су посебни услови за остваривање пра-

ва на породичну пензију деце умрлог осигураника, односно корисника права. 
Према ставу 1. овог члана дете стиче право на породичну пензију 

и оно му припада без упуштања у чињеницу да ли се дете налази на шко-
ловању или не до навршених 15 година живота. 

Према ставу 2. истог члана детету припада право на породичну пен-
зију и после навршених 15 година живота ако се налази на школовању и то: 

- до 20 година живота ако похађа средњу школу;  
- до 23 године живота ако похађа вишу школу, 
- до 26 година живота ако похађа факултет. 
Породична пензија по овом основу припада за све време школова-

ња, без обзира на то да ли се ради о редовном или ванредном школовању. 
Ставом 3. овог члана прописано је да право на породичну пензију 

имају и деца осигураника по основу неспособности за самосталан живот и 
рад и то све време док та неспособност траје. 

Ставом 4. предвиђено је да право на породичну пензију деци оси-
гураника, односно корисника права, припада по основу неспособности за 
самосталан живот и рад, настале после узраста до кога се деци обезбеђује 
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право на породичну пензију. Право на породичну пензију по овом основу 
деца стичу ако је та неспособност настала до смрти осигураника, односно 
корисника права и ако га је осигураник, односно корисник права издржа-
вао до своје смрти. 

Право на породичну пензију, према ставу 5. истог члана, дете мо-
же да оствари ако му је школовање прекинуто због болести, за време бо-
лести до навршене године живота: 20 година средња, 23 виша школа, 26 
факултет, као и изнад тих година за онолико година колико је због боле-
сти изгубило од школовања. 

Такође, право на породичну пензију према ставу 6. овог члана има 
дете осигураника, односно корисника права коме је школовање прекинуто 
због упућивања на одслужење војног рока у складу са прописима којима 
се уређује војна обавеза, а најдуже до навршене 27. године живота. 

Ставом 7. уређено је остваривање права на породичну пензију инва-
лидног детета у ставу са прописима о разврставању деце ометене у развоју 
након престанка запослења, односно обављања самосталне делатности.  

Овом одредбом су инвалидна деца посебно заштићена кроз право 
на породичну пензију, па њихово евентуално запослење, односно обавља-
ње самосталне делатности не утиче да са даном престанка тог рада оства-
ре право на породичну пензију. 

Чланом 73. став 1. Закона прописано је да деци без оба родитеља 
припада поред породичне пензије по једном родитељу и породична пензи-
ја по другом родитељу. 

Ова одредба, у односу на све досадашње прописе, представља но-
вину, јер даје могућност да деца (једно или више) без оба родитеља оства-
рују целе породичне пензије која им по закону припада (у зависности од 
броја деце), по основу оба родитеља. Овим је обезбеђена већа заштита де-
це без оба родитеља, где долази до изражаја начело солидарности. 

 
Услови за стицање права на породичну пензију родитеља 
Чланом 33. Закона прописано је да родитељ (отац, мајка, очух, ма-

ћеха и усвојиоци) кога је осигураник, односно корисник права издржавао 
до своје смрти стиче право на породичну пензију ако је до смрти осигура-
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ника, односно корисника права навршио 63 (мушкарац), односно 58 (же-
на) година живота или ако је постао потпуно неспособан за рад. 

 Чланом 72. Закона о изменама прописано је поступно померање 
старосне границе за стицање права на породичну пензију у периоду од 
01.01.2006. године до 31.12.2010. године и то: 

У 2006. и 2007. години 63 година живота (мушкарац), односно 58 
година живота (жена), 

У 2008. години 63 године и шест месеци живота (мушкарац), од-
носно 58 година и шест месеци (жена), 

У 2009. години 64 године живота (мушкарац), односно 59 година 
живота (жена), 

У 2010. години 64 године и шест месеци живота (мушкарац), од-
носно 59 година и шест месеци (жена), 

У 2011. години 65 година живота ( мушкарац), односно 60 година 
живота (жена). 

 
Издржавање као услов за стицање права на породичну пензију 

Када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију, 
према одредби члана 31. став 1. Закона, сматра се да је умрли осигураник, 
односно корисник права на пензију издржавао члана породице ако укупни 
месечни приход члана породице не прелази износ најниже пензије у прет-
ходном кварталу.  

Код оцене услова издржавања мора се имати у виду законска оба-
веза издржавања и других чланова породице (друга деца, браћа, сестре, 
родитељи) по одредбама Породичног закона.  

Одредбом члана 160. став 1. Породичног закона прописано је да се 
издржавање одређује према потреби повериоца и могућностима дужника 
издржавања, при чему се води рачуна о минималној суми издржавања. 

Висина издржавања прописана чланом 162. став 2. Породичног за-
кона и то тако што се висина издржавања одређује у проценту од редов-
них месечних новчаних примања дужника издржавања (зарада, накнада 
зараде, пензија, ауторски хонорари и друго). Висина издржавања по пра-
вилу не може бити мања од 15% нити већа од 50% редовних месечних 
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примања дужника издржавања, умањена за порезе и доприносе за обаве-
зно социјално осигурање. 

Да би се утврдила чињеница да је покојни осигураник, односно 
корисник права издржавао дете или родитеље потребно је утврдити виси-
ну издржавања друге деце или другог родитеља. Опредељење аутора ре-
ферата, као и Фонда је да ће се код оцене услова издржавања за стицање 
права на породичну пензију издржавање ценити тако што ће се узимати 
15% од редовних месечних примања од других чланова породице који 
имају законску обавезу издржавања, у нето износу. 

Законом о пензијском и инвалидском осигурању дефинисано је ко 
се сматра члановима уже, а ко члановима шире породице умрлог осигура-
ника, односно корисника права. Чланом 35. Закона ближе је уређено под 
којим условима чланови шире породице могу остварити право на поро-
дичну пензију и то тако што члановима шире породице припада право на 
породичну пензију ако нема чланова уже породице а ако их има само када 
породична пензија која припада члановима уже породице не достигне пун 
износ основа од кога се одређује висина породичне пензије.  
 

Утврђивање висине породичне пензије 
Одредбом члана 71. Закона прописано је да се породична пензија 

одређује од старосне или инвалидске пензије која би осигуранику припа-
дала у часу смрти, односно од пензије која је кориснику припадала у часу 
смрти, у проценту који се утврђује према броју чланова породице који 
имају право на ту пензију, и то: 

1) ако пензија припада само члановима уже породице или члано-
вима шире породице умрлог осигураника, односно корисника права, одре-
ђује се у следећим процентима: 

- за једног члана 70%, 
- за два члана 80%, 
- за три члана 90%, 
- за четири или више чланова 100%; 
2) ако пензија припада и члановима уже и члановима шире поро-

дице умрлог осигураника, односно корисника права, члановима уже поро-
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дице одређује се породична пензија према тачки 1) овог става, а чланови-
ма шире породице припада остатак до износа старосне или инвалидске 
пензије из овог става. 

Пресудом Окружног суда у Чачку У. број 28/06 од 08.11.2006. го-
дине, наложено је Фонду да приликом обрачуна породичне пензије исту 
обрачуна од пензије покојног корисника која му је исплаћивана, иако је у 
току 1994. године, без доношења посебног решења, грешком дато погре-
шно усклађивање, не може се прихватити из разлога што је напред изне-
том законском одредбом прописано да се породична пензија одређује од 
пензије која је кориснику припадала у часу смрти у проценту који се утвр-
ђује према броју чланова породице који имају право на ту пензију. Став 
суда да, иако се о извршеном усклађивању пензије, сагласно члану 43. 
Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запо-
слених ("Службени гласник РС", бр. 89/03 и 73/05), не доноси посебно ре-
шење, "усклађивање пензије представља у ствари решење којим се окон-
чава управни поступак, без обзира да ли је исто достављено тужиљи или 
не, а како се ради о коначном и правоснажном решењу обзиром да је до-
нето 1994. године и да није нападано редовним правним средствима то ре-
шење тужени не може изменити" јер је одредбама чл. 253. став 2. и 254. 
став 1. Закона о општем управном поступку прописано да се решење мо-
же укинути по основу службеног надзора ако је њиме повређен материјал-
ни закон у року од једне године од дана када је решење постало коначно. 
У конкретном случају истекли су рокови за поништавање и укидање "ре-
шења о усклађивању" (које није ни донето) из 1994. године по основу слу-
жбеног надзора, те исто решење производи правно дејство па га "тужени 
не може мењати приликом одлучивања о породичној пензији". 

Ако право на породичну пензију имају брачни друг и разведени 
брачни друг умрлог осигураника, односно корисника права, одређује се 
једна породична пензија у висини која припада за једног члана породице 
и дели се у једнаким износима. 

Као најмањи основ за одређивање породичне пензије, сагласно од-
редби члана 72. Закона, утврђено је да се узима старосна пензија умрлог 
осигураника одређена за пензијски стаж од 20 година. Ставом 2. истог 
члана прописан је лимит висине породичне пензије тако што укупан из-
нос породичне пензије не може прећи највиши износ старосне, односно 
инвалидске пензије. 
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Деци без оба родитеља такође је лимитиран износ породичне пен-
зије, тако што укупан износ породичне пензије утврђене и по једном и по 
другом родитељу не може прећи највиши износ пензије. Уколико обе пен-
зије прелазе законом утврђен највиши износ пензије, израчунава се сра-
змерни део пензије који се исплаћује, множењем пензије сваког родитеља 
са коефицијентом. Коефицијент за овај обрачун представља однос најви-
шег износа пензије и збира обе пензије. 

 
Коришћење породичне пензије 

Чланом 111. став 2. Закона прописано је да се породична пензија 
исплаћује од дана смрти осигураника, односно корисника права ако је зах-
тев за остваривање права на породичну пензију поднет у року од шест ме-
сеци од дана смрти осигураника, односно корисника права. Ако је захтев 
поднет по истеку тог рока исплата породичне пензије почиње од дана 
подношења захтева и шест месеци уназад. Овом одредбом је исплата по-
родичне пензије и условљена чињеницом осигурања члана породице коме 
је утврђено право на породичну пензију. То значи да се неће вршити ис-
плата породичне пензије све док је он у осигурању. 

Породична пензија се, у складу са одредбом члана 116. Закона, ис-
плаћује као једна пензија и када је одређена за више корисника, ако кори-
сници не захтевају да им се пензија исплаћује одвојено. Овај начин испла-
те породичне пензије је правило, независно од броја корисника ове пензи-
је, као и околности да ли она припада и члановима уже и члановима шире 
породице умрлог осигураника, односно корисника права. Међутим, кори-
сник или сви корисници права на породичну пензију могу да захтевају да 
им се пензија исплаћује одвојено. У том случају се одступа од правила је-
динствене исплате породичне пензије. 

Напред наведеном одредбом прописано је да ако породична пен-
зија припада само члановима уже породице или само члановима шире по-
родице, а неко од њих живи одвојено, укупна породична пензија дели се 
на једнаке делове. Такође је предвиђено да ако породична пензија припа-
да и члановима уже породице и члановима шире породице, а неки од њих 
живе одвојено, та пензија се претходно дели на део који припада чланови-
ма уже породице и део који припада члановима шире породице, па се сва-
ки део даље распоређује на једнаке делове. 



Огледи 

 269

Ако породичну пензију користе два или више чланова породице, 
па неком од њих престане право на пензију, у складу са одредбом члана 
117. став 1. Закона, осталим члановима породице који имају право на по-
родичну пензију поново се одређује висина пензије. Тако одређена висина 
пензије припада од првог наредног дана у односу на дан када је корисни-
ку престало право на пензију. Ставом 2. истог члана предвиђено је да ако 
се исплата породичне пензије обустави или ако право које припада поје-
дином члану породице мирује, породична пензија се поново не одређује. 
Према ставу 3. ако се кориснику породичне пензије, због запослења, од-
носно обављања самосталне делатности по основу које је обавезно осигу-
ран или због коришћења старосне или инвалидске пензије, не исплаћује 
породична пензија која му припада, осталим члановима уже породице ис-
плаћује се за то време породична пензија у висини која се одређује као да 
корисник пензије нема право на породичну пензију. 

За остваривање и коришћење права на породичну пензију неоп-
ходно је да су испуњени услови прописани законом, па је одредбом члана 
118. став 1. Закона прописано да право на породичну пензију престаје 
члану породице који услед настале промене више не испуњава услове за 
стицање и коришћење тог права. 

Новину у систему пензијског и инвалидског осигурања предста-
вља и став 2. члана 118. Закона којим је предвиђено да право на породич-
ну пензију престаје члану породице ако је правоснажном судском пресу-
дом осуђен за смрт лица по основу кога остварује, односно користи право. 
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Гаврило Станишић, 
помоћник директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско  
осигурање самосталних делатности 
 
 

ПРИМЕНА ЧЛАНА 120. ЗАКОНА  
О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ  

ОСИГУРАЊУ 
  
 Настављајући реформу пензијског и инвалидског осигурања у делу 
који се, пре свега, односи на решавање једног од основних проблема овог 
система који почива на принципу текућег финансирања, а то је покриве-
ност периода осигурања одговарајућим доприносом, законодавац је, по-
следњим изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које су 
ступиле на снагу 01. јануара 2006. године, прописао и измену члана 120. 
који се односи на осигуранике који су сами обвезници плаћања доприноса. 
Ново решење, у сваком случају, представља известан помак, не само када 
су у питању интереси осигураника и корисника права, јер им се, по први 
пут, након дугогодишње немогућности коришћења права због неплаћених 
доприноса (чак и у ситуацији када је доприносима покривен период осигу-
рања и, по том основу, испуњен услов за остваривање права) пружа мо-
гућност да право (сразмерно периодима плаћеног доприноса) остваре и 
користе, већ и када је у питању интерес фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, као носиоца који спроводи овај систем, са аспекта покривено-
сти права доприносима и одрживости система. Као и већина институ-
та који су по први пут заживели, и решење прописано измењеним чланом 
120. у пракси је довело до низа мањих или већих потешкоћа у примени, ко-
је су, заједничким залагањима свих заинтерсованих, односно надлежних 
субјеката, углавном успешно превазиђене.  

* *  * 
 Чланом 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Слу-
жбени гласник Републике Србије", бр. 34/03, 64/04 и 84/2004), који се 
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примењивао до 01. јануара 2006. године, је било прописано да осигураник 
који сам плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање може кори-
стити права из тог осигурања ако су плаћени сви доспели износи допри-
носа, у складу са законом. 

Наведена одредба се односила на осигуранике самосталних делат-
ности и осигуранике пољопривреднике, али и на неке категорије осигура-
ника запослених када сами плаћају допринос (држављани Републике Ср-
бије запослени у иностранству ако за то време нису обавезно осигурани 
код страног носиоца осигурања или ако права из пензијског и инвалид-
ског осигурања, по прописима те државе, не могу остварити или користи-
ти ван њене територије и осигураници који су се, по основу члана 15. по-
менутог закона, укључили у обавезно пензијско и инвалидско осигурање). 
То значи да је коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања 
за осигуранике који сами плаћају допринос за ово осигурање било усло-
вљено уплатом свих доспелих износа доприноса, односно да су ти осигу-
раници могли да остваре права из пензијског и инвалидског осигурања 
(пензије и новчане накнаде), али им, уколико нису плаћени сви доспели 
доприноси за период у коме су били осигурани, исплата није вршена.  

Разлог за овакво законско решење био је, пре свега, у чињеници да 
се положај осигураника запослених и осигураника који сами плаћају до-
принос разликује у погледу одговорности према законској обавези плаћа-
ња доприноса. Наиме, када је реч о осигураницима запосленим, доприно-
се за њих плаћа послодавац и осигураник нема или има незнатан утицај на 
извршавање ове обавезе послодавца, тако да, у случају када послодавац не 
изврши уплату доприноса, осигураник запослени не сноси кривицу за то, 
нити има могућност да, и поред тога што трпи штетне последице, јер му 
се време за које није плаћен допринос не рачуна у стаж осигурања, посло-
давца примора да изврши прописану обавезу. За разлику од осигураника 
запослених, осигураници који сами плаћају допринос су сами одговорни 
за његово плаћање, те је логично да, због непоштовања и неизвршавања 
законске обавезе, сносе последице приликом остваривања права.  

Најчешћи узроци неплаћања доспелог доприноса ових осигурани-
ка био је њихов тежак материјални положај и неефикасност пореске адми-
нистрације. Ефикаснија наплата дужног доприноса је била, евентуално, 
могућа кроз спровођење поступка принудне наплате, што, по правилу, као 
непопуларна мера није спровођено. 
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Доследна примена наведене одредбе је, у пракси, имала следеће 
последице: 

- осигураници који су остварили права из пензијског и инвалид-
ског осигурања нису могли да користе та права иако су платили доприно-
се за период прописан за испуњење услова у погледу стажа осигурања за 
остваривање права, због чињенице да нису измирили доприносе за цео пе-
риод за који су били обавезни да их уплате и 

- систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања је, у овим 
случајевима, остајао без средстава по основу доприноса и то, условно ре-
чено, кривицом обе стране (осигураника због тога што нису измирили 
прописане обавезе и Пореске управе која није у довољној мери спроводи-
ла принудну наплату доприноса). 

Наведена ситуација је превазиђена Законом о изменама и допунама 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Репу-
блике Србије", број 85/2005), којим је члан 120. измењен, тако да гласи: 

"Осигураник који сам плаћа допринос за пензијско и инва-
лидско осигурање, ако нису уплаћени сви доспели износи доприноса, 
права из пензијског и инвалидског осигурања остварује и користи 
сразмерно периодима осигурања за које су уплаћени доприноси за 
пензијско и инвалидско осигурање. 

Фонд ће извршити обуставу једне трећине месечног износа 
пензије утврђене у ставу 1. овог члана, све док се на тај или на други 
начин не намире неуплаћени доспели износи доприноса. 

По намирењу неуплаћених доспелих износа доприноса, осигу-
раник из става 1. овог члана остварује права из пензијског и инва-
лидског осигурања на основу укупног стажа почев од дана стицања 
права из става 1. овог члана." 

Овом изменом је осигураницима који нису у целости измирили 
дужне доприносе омогућено да своје обавезе изврше у ратама, односно 
кроз "уплате" путем обуставе једне трећине месечног износа пензије, све 
док се не намире неплаћени износи доприноса, а са друге стране, створена 
је могућност да доприноси, као јавни приходи, буду наплаћени и без 
предузимања мера принудне наплате. 
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За разлику од законског решења које је било у примени у периоду 
од 01. јуна 1992. године до 31. децембра 2005. године, а у складу са којим 
осигураник који сам плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
није уопште могао да користи права из овог осигурања, уколико није из-
мирио све доспеле износе доприноса, измена наведене одредбе омогућава 
тим лицима да права остварују и користе сразмерно периодима осигурања 
за које су плаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, с тим 
да фонд врши обуставу једне трећине месечног износа пензије. 

Формулација измењеног члана 120. је, и поред тога што се, на пр-
ви поглед, чини прилично јасном, у пракси довела до одређених дилема и 
проблема у спровођењу (којих раније није било), а које је требало прева-
зићи, односно решити. 

Чланом 79. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању је прописано да тај закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања. С обзиром на то да је овај закон објављен у 
"Службеном гласнику Републике Србије", број 85, од 06. октобра 2005. 
године, дан његовог ступања на снагу је 14. октобар 2005. године, с тим 
што се примењује од 01. јануара 2006. године – изузев одредаба за које је 
таксативно наведено да ће се примењивати од 01. јануара 2008. године.  

У одредбама измењеног члана 120. Закона користи се термин 
"осигураник", али ширим тумачењем, оне се примењују, не само на осигу-
ранике, већ и на сва она лица којима је правоснажним решењем утвр-
ђено право на пензију и у њему наведено да ће се исплата вршити по 
измирењу доспелих износа доприноса за пензијско и инвалидско осигу-
рање. Због тога је и прва дилема која се појавила у практичној примени 
измењеног члана 120. била како поступити у оваквим ситуацијама. Ни од-
редбама измењеног члана 120, нити било којом другом одредбом наведе-
ног Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, ови случајеви нису регулисани, што практично значи да је 
требало наћи решење, тј. омогућити овим лицима да користе погодности 
које даје измењени члан 120, при чему се поставило питање на који начин 
и од када.  

Како се, у складу са одредбама Закона о изменама и допунама За-
кона о пензијском и инвалидском осигурању, измењени члан 120. приме-
њује почев од 01. јануара 2006. године, а с обзиром на то да је чланом 88. 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописано да се поступак 
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за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања покреће на 
захтев осигураника (при чему ни једном одредбом Закона није за овакве 
ситације прописано вођење поступка по службеној дужности), они су, 
сходно одредбама Закона о општем управном поступку, у смислу пружа-
ња правне помоћи, од стране фонда обавештени о наведеним изменама за-
кона и поучени о томе да могу да поднесу захтеве за покретање поступка 
за остваривање права под прописаним условима. 

У вези са таквим захтевима, доношена су нова решења којима су, у 
смислу члана 105. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, правосна-
жна решења измењена, а права утврђена од првог дана наредног месеца по 
подношењу захтева за измену решења. Оваква пракса је, по становишту фон-
дова, на само формално - правно исправна, већ и правична, јер и овим осигу-
раницима омогућава коришћење погодности члана 120. Закона.  

Поступци по захтевима осигураника који нису имали правосна-
жно решење о признатим правима се воде у складу са одредбама Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању и Закона о општем управном по-
ступку, а права се остварују и користе (сразмерно периодима осигурања 
за које су уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање) нај-
раније од 01. јануара 2006. године тј. од ступања на снагу ове одредбе, и у 
вези са тиме, није било практичних проблема 

Следеће спорно питање, које се појавило у пракси, везано је за ту-
мачење и примену овог института са аспекта остваривања и коришћења 
права на породичну пензију, о чему наведена одредба измењеног члана 
120. ни директно, ни индиректно не говори, тим пре ако се има на уму 
природа и карактер права на породичну пензију, као и одредба члана 22. 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гла-
сник Републике Србије", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04 и 61/2005) 
којом је прописано да пореску обавезу преминулог лица испуњавају на-
следници. С тим у вези, у Фонду је заузет став да и подносиоци захтева за 
остваривање права на породичну пензију (који испуњавају услове пропи-
сане за остваривање тог права), након смрти осигураника тј. лица које је 
имало правоснажно решење о признавању права по коме није вршена ис-
плата, а остали су неизмирени доприноси, могу користити право на поро-
дичну пензију, уз обуставу једне трећине месечног износа пензије, у скла-
ду са одредбама члана 120.  
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Наредна дилема која се појавила у примени члана 120. везана је за 
остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица. На-
име, одредбе члана 120. односе се на остваривање и коришћење права из 
пензијског и инвалидског осигурања, а право на новчану накнаду за по-
моћ и негу другог лица није (члан 18. Закона) прописано као право из пен-
зијског и инвалидског осигурања (последњи пут је било утврђено као пра-
во из пензијског и инвалидског осигурања законом из 1992. године) већ је, 
само у оквиру прелазних и завршних одредаба (члан 244. Закона), наведе-
но да ово право имају осигураници и корисници права до доношења одго-
варајућих прописа, односно да се оно остварује под условима прописаним 
до дана почетка примене Закона. Поред тога, члан 120. Закона говори са-
мо о обустави једне трећине пензије, а не и ове новчане накнаде, као и о 
могућности остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања 
сразмерно периодима уплаћених доприноса, а право на новчану накнаду 
за помоћ и негу другог лица не зависи од стажа осигурања. 

Имајући то у виду, а посебно полазећи од чињенице да ово право 
остварују лица врло тешког здравственог стања, Фонд је, у сарадњи са 
Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, тј. по добијању 
мишљења тог министарства број 113-04-028/2006-07, од 28. марта 2007. 
године заузео став да исплату новчане накнаде за помоћ и негу другог ли-
ца треба вршити свим корисницима тј. лицима којима је то право већ 
утврђено, а која су у режиму члана 120, и то од датума када се врши ис-
плата пензије у складу са овим чланом. При томе се, измена правосна-
жних решења којима је утврђено право на ову новчану накнаду, врши у 
складу са чланом 105. Закона.  

Оно што је у пракси представљало највећи проблем је било пита-
ње до када ће фонд вршити обуставу исплате једне трећине пензије да 
би се на тај начин намирили доспели, а неплаћени износи доприноса, од-
носно како утврдити укупни износ неплаћених доприноса тј. колико дуго 
треба вршити обуставу једне трећине пензије да би се (сабирањем обуста-
вљених месечних износа) тачно утврдило када ће престати обустава, јер 
су обустављеним износима намирени доспели, а неплаћени износи допри-
носа у складу са законом. У потрази за одговором на ово питање, било је 
потребно имати у виду, између осталог, следеће: 

- Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Слу-
жбени гласник Републике Србије", бр. 84/04, 61/05 и 62/2006), у члану 58. је 
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прописано да за лица која обављају самосталну или пољопривредну делат-
ност обавезу доприноса решењем утврђује Пореска управа, а у члану 63. да у 
случајевима кад надлежна организација за пензијско и инвалидско осигурање 
утврђује својство осигураника из разлога што пријава на осигурање није под-
нета у року или из других разлога, у складу са законом, истовремено са утвр-
ђивањем својства осигураника утврђује и обавезу плаћања доприноса. Поред 
тога, чланом 69. овог закона, прописано је да контролу обрачунавања и пла-
ћања доприноса врши Пореска управа, у складу са прописима којима се уре-
ђује порески поступак и пореска администрација, а у члану 71. да су органи-
зација за обавезно социјално осигурање и Пореска управа дужне да међусоб-
но размењују податке о обвезницима доприноса, обвезницима обрачунавања 
и плаћања доприноса, основицама доприноса, износима задужених и напла-
ћених доприноса и друге податке, док је Пореска управа дужна да квартално, 
а најкасније 30 дана од истека квартала, надлежним организацијама за обаве-
зно социјално осигурање доставља обавештења, односно обрађене податке о 
утврђеним и наплаћеним доприносима за осигуранике самосталних делатно-
сти и пољопривреднике.  

Такође, треба указати и на то да су управни одбори Фонда само-
сталних делатности и Фонда пољопривредника, сходно одредбама Закона 
о доприносима и статутарним овлашћењима, донели одговарајуће одлуке, 
и то: Управни одбор Фонда самосталних делатности - Одлуку о начину 
утврђивања доприноса за осигуранике којима се својство осигураника 
утврђује по истеку рока за подношење пријаве на осигурање, односно ка-
да допринос није утврђен и наплаћен од стране органа надлежног за по-
слове јавних прихода ("Службени гласник Републике Србије", број 
106/2003 и Управни одбор Фонда пољопривредника - Одлуку о утврђива-
њу доприноса за осигуранике којима се својство осигураника утврђује по 
истеку рока за подношење пријаве на осигурање ("Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 96/03, 100/03 и 65/2004).  

Наведеним одлукама је, на истоветан начин, прописано да у пред-
виђеним случајевима, фонд решењем, односно обавештењем, утврђује из-
носе доприноса (према месечној основици и стопи доприноса која се при-
мењује на дан утврђивања доприноса), као и да је осигураник дужан да у 
року од 15 дана од дана уручења решења уплати допринос на уплатни ра-
чун јавних прихода.  
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Оваква регулатива у погледу утврђивања обавезе доприноса, кон-
троле обрачунавања и плаћања доприноса је указала на то да у пракси по-
стоје две различите ситуације у којима фонд доноси решење у вези са 
применом члана 120. Закона: 

 Прва ситуација је она када Пореска управа својим решењем 
утврђује обавезу доприноса, о томе води евиденцију и, у складу са важе-
ћим прописима, има обавезу да Фонду подноси пријаве података за ма-
тичну евиденцију, тј. пријаве података за основице осигурања које служе 
за утврђивање годишњег личног коефицијента и висине уплаћеног допри-
носа, као и пријаве промене тих података (члан 132. став 1. тачка 3. Зако-
на о пензијском и инвалидском осигурању), што, иначе, у пракси не функ-
ционише у потпуности на прописани начин, већ, по правилу, странка 
(подносилац захтева за покретање поступка за остваривање права из пен-
зијског и инвалидског осигурања) сама прибавља од Пореске управе уве-
рење о плаћеним доприносима или се исто прибавља по службеној дужно-
сти од стране фонда. Проблем настаје у оним случајевима када осигура-
ник није у целости измирио доспеле износе доприноса по решењу Поре-
ске управе, а испуњава услове за остваривање права из пензијског и инва-
лидског осигурања по основу периода осигурања за које су плаћени до-
приноси, тако да, у складу са чланом 120, може права да оствари и кори-
сти сразмерно периодима осигурања за које су плаћени доприноси. 

С обзиром на то да Пореска управа, у складу са законима којима се 
уређује порез на доходак грађана, порески поступак и пореска администра-
ција, решењем утврђује порезе, доприносе (за пензијско и инвалидско осигу-
рање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености) и кама-
те, она треба да, као надлежни орган, достави странци, односно фонду, по-
датке о висини доспелог износа доприноса који осигураник дугује и треба да 
плати кроз обуставу једне трећине месечног износа пензије, о чему Фонд, на 
захтев осигураника, доноси решење о остваривању и коришћењу права из 
пензијског и инвалидског осигурања, сразмерно периодима плаћеног допри-
носа. Међутим, у контактима са Пореском управом а у вези са достављањем 
ових података (о доспелим износима доприноса који нису плаћени – основ-
ном дугу и камати), препознат је проблем у погледу начина вођења пореског 
књиговодства и, уз максимално тимско ангажовање и разумевање представ-
ника Фонда и Пореске управе, предузете су све неопходне мере и активности 
на његовом решавању. За већину спорних питања, полазећи, пре свега од ин-
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тереса осигураника и корисника права, нађена су врло практична и ефикасна 
решења и иста преточена у текст одговарајућих протокола. Наиме, и Фонд 
самосталних делатности и Фонд пољопривредника су, у јулу 2006. године, са 
Пореском управом закључили протоколе о размени података у вези са оства-
ривањем и коришћењем права из пензијског и инвалидског осигурања на 
основу члана 120. Закона. 

У протоколима је прецизно уређено које податке фонд доставља 
Пореској управи, а које Пореска управа доставља фонду, прописани су 
прецизни рокови, као и да се, већина података, доставља у електронској 
форми. Примена наведених Протокола у пракси је потврдила ефикасност 
и квалитет изнађених решења.  

Укратко, примена протокола у пракси се одвија на следећи начин: 
- осигураник који жели да користи могућност из члана 120. Закона 

о пензијском и инвалидском осигурању да оствари и користи права сра-
змерно периодима осигурања за које су плаћени доприноси за пензијско и 
инвалидско осигурање, било да се ради о осигуранику самосталних делат-
ности или о осигуранику пољопривреднику (с обзиром на то да Фонд са-
мосталних делатности обавља послове за Фонд пољопривредника, у скла-
ду са уговором и одговарајућим одлукама управних одбора) подноси зах-
тев фонду за покретање поступка за остваривање права; 

- по том захтеву, фонд доноси привремено решење о праву на пен-
зију применом члана 120. Закона, с тим да се, у диспозитиву решења, оба-
везно уноси уплатни рачун на који се врши уплата једне трећине месечног 
износа пензије, а у образложењу решења наводе периоди за које нису пла-
ћени доприноси; 

- након тога, формира се списак осигураника којима је донето реше-
ње применом члана 120. и исти, у електронској форми, у складу са закључе-
ним Протоколом, доставља Пореској управи - централи, с тим да се, за сва 
наведена лица са списка, доставља и копија решења о признатом праву; 

- у оквиру послова одељења за ликвидатуру пензија врши се обу-
става једне трећине пензије корисника, према инструкцији о броју уплат-
ног рачуна. По извршеној обради пензија Пореској управи се доставља 
списак корисника (у писаној форми) којима је извршена обустава за теку-
ћи месец. Трансфер средстава (обустављених износа пензија) врши са на 
основу појединачног налога за сваког корисника; 
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- Пореска управа – централа, у оквиру своје надлежности, дистри-
буира податке о дужним доприносима, филијалама које прате намирење 
доспелих а неплаћених износа доприноса и, након намирења истих, доста-
вљају фонду уверење о плаћеним доприносима; 

- након добијања података од Пореске управе о плаћеним доспе-
лим износима доприноса, фонд замењује привремено решење решењем 
којим утврђује право на основу укупног стажа осигурања, почев од дана 
са којим је, привременим решењем, утврђено право на пензију. 

Одредбама наведених протокола је предвиђено да ће се посебним 
анексима, уредити и размена других података од заједничког интереса. 
Поред тога, у пракси се појавила потреба да се известан број важних пита-
ња, иако углавном техничке природе, ближе разради путем анекса уз про-
токол (нпр. питање благовременог обавештења од стране Пореске управе 
о случајевима када осигураник на други начин, а не путем обуставе једне 
трећине пензије, намири доприносе и сл.). 

Друга ситуација у вези са применом члана 120. Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању је ситуација када утврђивање доприноса врши 
фонд, сходно наведеним одлукама о начину утврђивања доприноса. У 
пракси то не производи проблеме из разлога што фондови, на прописани 
начин утврђују допринос који је осигураник дужан да, у року од 15 дана од 
добијања решења о утврђеном доприносу, уплати на уплатни рачун јавних 
прихода, тако да фондови располажу подацима о плаћеним, односно непла-
ћеним износима доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Уколико 
осигураник поднесе захтев да, у смислу члана 120. Закона, права из пензиј-
ског и инвалидског осигурања оствари и користи сразмерно периодима 
осигурања за које су плаћени доприноси, при чему фонд располаже подаци-
ма о износима доспелог, а неплаћеног доприноса и о износима обуставље-
них месечних износа пензија, он уједно прати наплату и утврђује са којим 
датумом треба престати са обуставом једне трећине месечног износа пензи-
је, јер су намирени неплаћени доспели износи доприноса. 

С обзиром на успостављање одговарајућих програмских решења и 
на отварање одговарајућих рачуна за уплату јавних прихода, што је благо-
времено урађено, и ова ситуација је адекватно решена и омогућава ефика-
сну примену одредби члана 120. по захтевима осигураника за остварива-
ње права у случајевима када фонд врши утврђивање доприноса. 
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Поред наведених начелних дилема у примени члана 120. у вези са 
којима су заузети изнети ставови, у пракси је постојао и низ других спор-
них питања у вези са појединачним - специфичним случајевима о којима 
су, такође, заузети одговарајући ставови.  

На пример, ако постоје неплаћени доспели износи доприноса 
за чије утврђивање је надлежна Пореска управа, као и неплаћени 
доспели износи доприноса које је утврдио фонд, онда приоритет у на-
плати (обуставом једне трећине месечног износа пензије) треба дати из-
миривању обавезе преко Пореске управе, због тога што она обрачунава 
и основни дуг и камату, а што је то у интересу осигураника, јер је то за 
њих повољније.  

Такође, постоји и ситуација када су за утврђивање неплаћених, а 
доспелих износа доприноса надлежни и Фонд самосталних делатности 
и Фонд пољопривредника и, у вези са тиме, је заузет став да се обуста-
вом једне трећине месечног износа пензије неплаћени износи доспелог 
доприноса намирују по временском редоследу настанка обавезе уплате 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. 

Посебно је специфична ситуација у којој осигураник запослени 
(за кога су по основу запослења доприноси намирени) у периоду после 
10. априла 2003. године, обавља самосталну делатност из радног одно-
са, а по решењу Пореске управе није платио доспеле износе доприно-
са по основу обављања те делатности. Уколико би то лице, по основу 
последњег осигурања или по основу претежног стажа, поднело захтев за 
покретање поступка за остваривање права код Фонда самосталних делат-
ности, у Фонду би се, када је у питању период неплаћених доприноса у 
својству осигураника самосталних делатности, поступило у складу са на-
веденим Протоколом закљученим са Пореском управом. Фонд самостал-
них делатности нема сазнања о пракси Фонда запослених у случајевима 
када је захтев поднет том фонду, као и о поступању Фонда запослених ка-
да су у питању неплаћени доприноси утврђени решењем Пораске управе 
за период обављања самосталне делатности из радног односа, тј. у свој-
ству осигураника запослених. Између Фонда самосталних делатности и 
Фонда запослених је у току усаглашавање ставова у вези са процедуром и 
међусобном комуникацијом у вези са остваривањем и коришћењем права 
из пензијског и инвалидског осигурања на основу члана 120. Закона, у 
случајевима када фонд врши утврђивање доприноса. 
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*  *  * 
На крају разматрања свих питања, дилема и проблема у вези са 

применом члана 120. Закона који су превазиђени, а што је, пре свега, у ин-
тересу осигураника и корисника права, потребно је указати на неке, 
условно речено, врло дискутабилне последице, односно трендове оваквог 
законског решења које је, у суштини, целисходно и са аспекта појединца – 
осигураника и са аспекта фонда, с обзиром на то да су средства доприноса 
јавни приход под контролом и на располагању организација за обавезно 
социјално осигурање. Наиме, према расположивим подацима фонда о 
броју поднетих захтева за покретање поступка за остваривање права при-
меном члана 120. Закона, могло би се закључити да је присутан тренд да 
се осигураници који препознају погодности овог члана врло лако и радо 
опредељују за његову примену, с обзиром на то да у све већем броју под-
носе захтеве за покретање поступка за остваривање права из пензијског и 
инвалидског осигурања сразмерно периодима осигурања за које су плаће-
ни доприноси, сматрајући да им је прихватљивије да кроз обуставу једне 
трећине месечног износа пензије измирују дужне доприносе него да то ра-
де у току осигурања. Наравно да то ни у ком случају није била намера за-
конодавца приликом предлагања наведених законских измена. Уколико 
уочене појаве у понашању тих осигураника буду указивале на све чешће 
изигравања обавезности благовременог плаћања доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање, у сваком случају ће бити потребно преиспитати 
даљи опстанак оваквог законског решења. 
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Радина Тодовић,  
начелник Одељења за матичну евиденцију Републичког фонда  
за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности 
 
 

СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА  
- ПОЉОПРИВРЕДНИКА 

 
До априла 2003. године, матична евиденција је била уређена саве-

зним Законом о матичној евиденцији о осигураницима и уживаоцима пра-
ва из пензијског и инвалидског осигурања, који је престао да важи даном 
ступања на снагу Закона о основама пензијског и инвалидског осигурања 
("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 58/98, 70/01, 3/02 и 39/2002) и Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Ср-
бије", бр. 52/96, 46/98 и 29/2001).  

Законом о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на 
снагу 10. априла 2003. године ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
34/03, 64/04, 84/04 и 85/2005), матична евиденција о осигураницима и ко-
рисницима права је уређена јединствено за све три категорије обавезно 
осигураних лица (запослени, осигураници самосталних делатности и по-
љопривредници) на територији Републике Србије. 

Матична евиденција има посебан значај у систему пензијског и 
инвалидског осигурања, jeр сe за стицање и остваривање права из овог 
осигурања користе искључиво подаци утврђени у тој евиденцији. Према 
члану 85. Закона, пензијски стаж и зарада, накнаде, уговорне накнаде, од-
носно основице осигурања, као и друге чињенице од утицаја на стицање и 
утврђивање права, на основу података утврђених у матичној евиденцији, 
узимају се у обзир при остваривању права из пензијског и инвалидског 
осигурања. Из ове законске одредбе прoизлази обавезa фонда код кojeг 
осигураник остварује права из пензијског и инвалидског осигурања да на-
ведене чињенице од значаја за остваривање права узима у обзир само уко-
лико су утврђене у матичној евиденцији, без обзира на то код ког фонда 
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су настале, односно утврђене. То значи да устројена и ажурно вођена ма-
тична евиденција омогућава да осигураници благовремено и ефикасно 
остварују права из пензијског и инвалидског осигурања. 
 

1. ПРОПИСИ КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО АПРИЛА 2003. ГОДИНЕ 
До доношења Закона о пензијском и инвалидском осигурању (из 

1992. године) којим је, по први пут, јединствено за целу територију Репу-
блике Србије регулисана област пензијског и инвалидског осигурања по-
љопривредника, она је била различито регулисана за поједине делове Ре-
публике Србије. Због тога се, као и због лакшег праћења ове материје, да-
је кратак преглед тих прописа. 
 

1.1. Централни део Републике 
 Законом о пензијском и инвалидском осигурању земљорадника 
("Службени гласник СРС", број 27/1985), који се примењивао од 01. јануара 
1986. године, уведено је обавезно пензијско и инвалидско осигурање лица 
која пољопривредну делатност обављају као једино или основно занимање. 
 Према том закону, својство осигураника су могла стећи лица која су, 
на дан 01. јануара 1986. године, била старија од 15 година, а млађа од 60 го-
дина (мушкарци), односно 55 година (жене), а којима је пољопривредна де-
латност била једино или основно занимање. За лица старија од 60, односно 
55 година била је предвиђена могућност стицања својства осигураника на до-
бровољној основи, подношењем пријаве на добровољно осигурање.  
 На овај начин, обезбеђен је континуитет осигурања за лица која су 
својство осигураника стекла по Закону о здравственом, пензијском и ин-
валидском осигурању удружених земљорадника ("Службени гласник 
СРС", бр. 23/78, 1/81 и 13/1983) и Закону о пензијском и инвалидском 
осигурању земљорадника који нису обухваћени обавезним пензијским и 
инвалидским осигурањем ("Службени гласник СРС", број 6/1979) 
 

1.2. Аутономна Покрајина Војводина 
 Законом о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени лист 
САП Војводине", број 29/1989), почев од 01. јануара 1986. године, на под-
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ручју АП Војводине, уведено је обавезно пензијско и инвалидско осигура-
ње земљорадника који су, на дан 01. јануара 1986. године, били старији од 
15, а нису навршили 55 (мушкарци), односно 50 година живота (жене). 
 Овим законом обезбеђен је континуитет осигурања за лица која су 
својство осигураника стекла по Закону о пензијском и инвалидском осигура-
њу земљорадника и стицања права на пензију земљорадника и старачких до-
маћинстава ("Службени лист САП Војводине", бр. 32/77 и 6/1981), почев од 
01. јануара 1978. године, односно по Закону о пензијском и инвалидском 
осигурању ("Службени лист САП Војводине", број 16/1983), која су својство 
осигураника стекла почев од 01. јула 1983. године. 
 

1.3. Аутономна Покрајина Косово и Метохија 
 Законом о пензијском и инвалидском осигурању САП Косово 
("Службени лист САП Косово" бр. 26/83 и 26/1986) је, на подручју Косова 
и Метохије, уведено обавезно пензијско и инвалидско осигурање удруже-
них земљорадника и добровољно пензијско и инвалидско осигурање зе-
мљорадника и старачких домаћинстава, почев од 01. јула 1983. године. 

Од 01. јуна 1992. године, пензијско и инвалидско осигурање зе-
мљорадника јединствено је уређено Законом о пензијском и инвалидском 
осигурању ("Службени гласник РС", бр. 27/92, 82/92, 28/95 и 12/1996) који 
се примењивао на целој територији Републике Србије. Ступањем на снагу 
овог закона, престали су да важе ранији покрајински и републички закони 
из ове области. Истовремено, овим законом је, почев од 01. јануара 1993. 
године уведено обавезно пензијско и инвалидско осигурање пољопри-
вредника на територији АП Косова и Метохије. 

* * * 
 

Доношењем новог Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
који се примењује од 10. априла 2003. године, на територији Републике 
Србије су престали да важе ранији савезни и републички закон. На основу 
члана 126. Закона, донета је Одлука о Обрасцима пријава података за ма-
тичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и 
инвалидског осигурања ("Службени гласник РС", број 118/2003). За оси-
гуранике пољопривреднике, овом одлуком прописани су следећи обра-
сци: М-1/СП, М-2/СП, М-3/СП, М-4/СП, М-8/СП и М-4К/СП. 
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2. СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ОСИГУРАНИКА-ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
И ПРЕСТАНАК ОСИГУРАЊА 

Према члану 13. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
осигураници – пољопривредници су лица за која се, према закону, сматра 
да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства по-
љопривредника и чланови мешовитог домаћинства), ако нису: осигурани-
ци запослени, осигураници самосталних делатности, корисници пензија и 
на школовању. Домаћинством, у смислу овог члана, сматра се заједница 
живота, привређивања и трошења прихода остварених радом њених чла-
нова, без обзира на сродство. Обавезно је осигуран носилац пољопривред-
ног домаћинства, односно најмање један члан домаћинства, док се остали 
чланови домаћинства могу осигурати, под условима прописаним Законом. 
Овим чланом је ранији термин "земљорадник" замењен термином "пољо-
привредник", зато што он адекватно означава ову категорију осигураника, 
с обзиром на то да су њиме обухваћени сви пољопривредници (ратари, 
сточари итд.), а не само земљорадници. 

Осигураником – пољопривредником се сматра свако лице које се 
бави пољопривредом, ако није осигураник запослени, осигураник само-
сталних делатности, корисник пензије и ако није на школовању. Овде се 
ради о пољопривреднику - носиоцу домаћинства који је обвезник пореза и 
доприноса према решењу надлежног одељења Пореске управе и који мо-
же, а не мора имати својство осигураника – пољопривредника, у зависно-
сти од тога да ли су испуњени други услови предвиђени законом. Под ме-
шовитим домаћинством подразумева се домаћинство у коме је носилац 
домаћинства обвезник пореза и доприноса на катастарски приход, који је 
запослен, обавља самосталну делатност или је пензионер, а чији се члано-
ви домаћинства баве пољопривредом, односно ако неко од чланова дома-
ћинства има ово својство. Из дефиниције домаћинства произлази да није 
битно у каквом су међусобном сродству чланови домаћинства, нити како 
и колико чланови домаћинства, својим радом привређују или троше сред-
ства остварена у домаћинству. Према томе, чланови пољопривредног и 
мешовитог домаћинства који се баве пољопривредом, а који нису запосле-
ни, не обављају самосталну делатност, нису корисници пензије и нису на 
школовању, обавезно су осигурани, односно стичу својство осигураника 
као пољопривредници.  
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Одредбама члана 14. Закона је прописано да се својство осигура-
ника стиче даном почетка обављања пољопривредне делатности и да се 
утврђује на основу пријаве на осигурање. 

Утврђивање својства осигураника има формално-правни карактер, 
односно тиме се утврђује чињеница која је већ наступила (почетак или 
престанак обављања пољопривредне делатности), на основу пријаве на 
осигурање, односно одјаве са осигурања. Пријаву на осигурање М-1/СП 
подноси Фонду пољопривредника општински орган управе или сам пољо-
привредник преко филијала – испостава Фонда запослених, односно ди-
ректно Фонду пољопривредника, у року од 8 дана од дана почетка оба-
вљања пољопривредне делатности. За тачност података унесених у прија-
ве одговоран је подносилац пријаве. Фонд проверава тачност података 
унесених у пријаву, на основу доказа који су уз њу достављени и податке 
из пријаве уноси у базу података матичне евиденције. Један примерак 
пријаве М-1/СП и примерак потврде М-3/А се доставља осигуранику као 
доказ о поднетој пријави. Примерак пријаве се доставља надлежној Поре-
ској управи, ради утврђивања обавезе плаћања доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање. Ако се, на основу поднесене пријаве на осигура-
ње, утврди да нису испуњени услови за признавање својства осигураника 
подносиоцу пријаве се издаје писмено решење. 

У пракси има случајева да се за осигураника не поднесе прописана 
пријава на осигурање у законском року, међутим, то не може имати штетне 
последице за самог осигураника, јер осигурање и обавеза из осигурања на-
стају по сили закона, са даном почетка обављања делатности, с обзиром на то 
да се ради о обавезном осигурању. Стога је дата могућност утврђивања свој-
ства осигураника и по протеку одређеног времена у коме је осигураник оба-
вљао делатност, а за кога није била поднета пријава на осигурање, с тим што 
се то својство за осигуранике пољопривреднике, у складу са чланом 138. За-
кона, може утврдити најраније почев од 01. јануара 1978. године. 

Чланом 138. Закона је прописано да се својство осигураника, 
основ осигурања, зараде, накнаде, уговорне накнаде не могу утврђивати 
на основу изјаве сведока. Неподношење пријаве на осигурање од стране 
обвезника њеног подношења из члана 132. Закона, повлачи одговарајућу 
казну за учињен прекршај, у складу са чланом 213. Закона. 

Престанак својства осигураника је везан за дан престанка обавља-
ња пољопривредне делатности. Одјаву са осигурања М-2/СП подноси 
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Фонду пољопривредника општински орган управе или сам пољопривред-
ник, преко филијала – испостава Фонда запослених, односно директно 
Фонду пољопривредника, у року од 8 дана од дана престанка обављања 
пољопривредне делатности. За тачност података унесених у одјаву одго-
воран је подносилац одјаве. Фонд проверава тачност података унесених у 
одјаву, на основу доказа који су уз њу достављени и податке из одјаве 
уноси у базу података матичне евиденције. Један примерак одјаве М-2/СП 
и примерак потврде М-3/А се доставља осигуранику, као доказ о поднетој 
одјави. Примерак одјаве се доставља надлежној Пореској управи, ради 
престанка утврђивања обавезе плаћања доприноса за пензијско и инва-
лидско осигурање. 

Разлози престанка осигурања могу бити: заснивање радног односа, 
почетак обављања самосталне делатности, остваривање права на пензију, од-
служење војног рока, отуђење имовине, одлазак у иностранство итд. 

* * * 
Од увођења обавезног пензијског и инвалидског осигурања пољо-

привредника у Републици Србији постоји проблем свеобухватне евиден-
ције ове категорије осигураника. Свеобухватно евидентирање осигурани-
ка подразумева регистровање, односно њихов комплетан обухват, као и 
ажурно вођење података у матичној евиденцији о свим лицима која имају 
својство осигураника. 
 Ради устројавања такве евиденције осигураника, односно ради 
ажурног вођења матичне евиденције о осигураницима, законом је, почев 
од 1992. године, прописана обавеза органа општинске управе да Фонду 
подноси пријаве о почетку и престанку обављања пољопривредне делат-
ности, односно о променама у току осигурања. Мора се, нажалост, конста-
товати да, и поред прописане обавезе, општински органи управе ове по-
слове не обављају адекватно. 
 

3. ИСТУПАЊЕ ИЗ ОСИГУРАЊА 
Од ступања на снагу Закона о пензијском и инвалидском осигура-

њу (10. априла 2003. године), обавезним пензијским и инвалидским осигу-
рањем нису обухваћени сви чланови пољопривредног домаћинства, као 
што је то био случај по ранијим прописима, већ је обавезно осигуран само 
носилац пољопривредног домаћинства, односно најмање један члан дома-
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ћинства. Наиме, у случају кад је носилац пољопривредног домаћинства 
осигураник запослени или осигураник самосталних делатности, он не мо-
же бити осигураник – пољопривредник, у смислу члана 10. тог закона, ко-
јим је утврђен приоритет осигурања у случају када осигураник истовреме-
но испуњава услове за осигурање по више основа (нпр. у случају када 
осигураник обавља самосталну делатност, а истовремено се бави пољо-
привредном делатношћу). У складу са овом одредбом, приоритетно је 
осигурање по основу запослења, односно обављања самосталне делатно-
сти. Сходно томе, обавезно је осигуран један члан пољопривредног дома-
ћинства, а остали чланови домаћинства се могу добровољно осигурати, 
под условима утврђеним овим законом. 

Лице које жели да иступи из осигурања треба да поднесе захтев за 
утврђивање престанка својства осигураника. Овај захтев се подноси најбли-
жој организационој јединици Фонда запослених или директно овом Фонду. 

На основу поднетог захтева, Фонд пољопривредника утврђује пре-
станак својства осигураника и издаје одјаву са осигурања (М-2/СП). На 
основу те одјаве, Пореска управа престаје да утвђује обавезу плаћања до-
приноса за пензијско и инвалидско осигурање. Уколико осигураник – по-
љопривредник, који у пољопривредном домаћинству једини остане у оси-
гурању, испуни услове за остваривање права из пензијског и инвалидског 
осигурања или му престане то осигурање у складу са законом, један од 
чланова домаћинства дужан је да се пријави на обавезно пензијско и инва-
лидско осигурање, ако испуњава услове предвиђене Законом. 

Овим чланом је, такође, прописано да својство осигураника – по-
љопривредника може мировати најдуже пет година у току осигурања из 
објективних разлога (елементарне непогоде, болест и породиљско одсу-
ство), с тим што то не може бити пет узастопних година. 
 

4. МИРОВАЊЕ СВОЈСТВА ОСИГУРАНИКА И ПЕРИОД  
МИРОВАЊА ОСИГУРАЊА 

Институти мировања својства осигураника и период мировања 
осигурања су, први пут, уведени у систем обавезног пензијског и инва-
лидског осигурања Законом о пензијском и инвалидском осигурању, који 
је ступио на снагу 10. априла 2003. године. Као изузетак од општих наче-
ла система пензијског и инвалидског осигурања, ови институти су пред-
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виђени само за једну категорију осигураника (осигураници – пољопри-
вредници) из, пре свега, економских разлога. Основна интенција законо-
давца је била да се овој категорији осигураника омогући ослобађање од 
плаћања доприноса, у циљу омогућавања остваривања права из пензиј-
ског и инвалидског осигурања и поред тога што, за одређене периоде, 
обавеза плаћања доприноса није извршена. При томе се посебно имала у 
виду реалност, да у одређеним ситуацијама, осигураници – пољопривред-
ници не остварују или остварују знатно мањи приход због тога што су, из 
објективних разлога (елемантарна непогода, болест и породиљско одсу-
ство), спречени да се непосредно баве својом делатношћу, па нису у мо-
гућности да измире своје текуће обавезе по основу доприноса. Поред то-
га, морала се узети у обзир и чињеница да је, у протеклом периоду, вели-
ки број ових осигураника био у изузетно тешком материјалном положају, 
што је довело до нагомилавања износа доспелих а неплаћених доприноса. 
 Полазећи од тога, Законом је предвиђено да својство осигураника 
– пољопривредника може мировати из објективних разлога (члан 14. За-
кона), односно да се на захтев осигураника може утврдити период миро-
вања осигурања без утврђивања разлога за то (члан 219. Закона). 
 

4.1. Мировање својства осигураника - пољопривредника 
 Изузетно од опшег правила да се својство осигураника стиче да-
ном почетка обављања делатности, а престаје даном престанка обављања 
делатности, одредбом члана 14. став 4. Закона прописано је да својство 
осигураника – пољопривредника може мировати најдуже 5 година у току 
осигурања из објективних разлога (елементарна непогода, болест, поро-
диљско одсуство), с тим што то не може бити узастопних 5 година. 
 Уз захтев за утврђивање мировања својства осигураника, који се 
подноси Фонду пољопривредника, обавезно се доставља и доказ о постоја-
њу једног од објективних разлога, који су Законом таксативно набројани. 
 Ради утврђивања постојања елементарне непогоде, као доказ треба 
приложити извештај општинске комисије о извршеној процени штете од 
елементарне непогоде дат на основу прописа којима се уређује проглаша-
вање елементарне непогоде. 
 Болест се, као основ за мировање својства осигураника, узима у об-
зир под условом да је трајала дуже од 30 дана у календарској години за коју 
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се тражи мировање својства осигураника. Постојање болести се утврђује на 
основу документације уобичајене у области здравственог осигурања, и то: 
отпусне листе у случају болничког лечења, потврде о времену проведеном на 
рехабилитацији, решења о упућивању на бањско лечење, фотокопије здрав-
ствених картона, уз фотокопије налаза лекара специјалисте. 
 Приликом утврђивања породиљског одсуства, користи се извод из 
матичне књиге рођених којим се доказује рођење детета. 
 На основу горе поменутих доказа, решењем Фонда, утврђује се пе-
риод у коме мирује својство осигураника. Примерак решења се доставља 
Пореској управи која, по том основу, отписује утврђен допринос за обаве-
зно пензијско и инвалидско осигурање за ту календарску годину, односно 
не врши утврђивање доприноса за ту календарску годину. 
 С обзиром на то да се у стаж осигурања може рачунати само време 
за које је уплаћен допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигура-
ње (у складу са чланом 46. Закона), време за које је утврђено мировање 
својства осигураника не рачуна се у стаж осигурања. 
 Годином мировања својства осигурања сматра се календарска го-
дина, односно раздобље од 01. јануара до 31. децембра, без обзира на то 
када је, у току године, наступио законом утврђен објективни разлог који 
представља основ за утврђивање мировања својства осигураника. 
 За период за који је утврђено мировање својства осигураника, оси-
гураник – пољопривредник не може накнадно платити допринос за пен-
зијско и инвалидско осигурање, с обзиром на то да таква могућност није 
предвиђена Законом. 
 У погледу утврђивања губитка радне способности, као последице по-
вреде на раду, уколико је таква повреда наступила у време мировања својства 
осигураника, а с обзиром на то да осигураник – пољопривредник за то време 
није у могућности да, из објективних разлога, обавља делатност по основу 
које је осигуран, није могуће утврдити постојање повреде која је у узрочној и 
временској повезаности са обављањем делатности (повреда на раду), па са-
мим тим ни губитак радне способности као последицу те повреде. 
 За осигураника – пољопривредника коме је за цео период који 
представља последње осигурање утврђено мировање својства осигурани-
ка, и који је, пре осигурања код Фонда пољопривредника, био осигуран 
код Фонда запослених, односно Фонда самосталних делатности, надлежан 
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за одлучивање о праву је, као фонд последњег осигурања, Фонд пољопри-
вредника. За остваривање права по претежном стажу узима се у обзир са-
мо утврђен стаж осигурања, а не и време у коме мирује својство осигура-
ника – пољопривредника. 
 Полазећи од тога да је чланом 88. Закона прописано да се посту-
пак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и за 
утврђивање пензијског стажа покреће на захтев осигураника, односно на 
захтев члана породице за остваривање права на породичну пензију, заузе-
то је становиште да, аналогно поменутој одредби, чланови породице могу 
поднети и захтев за мировање својства осигураника за покојног осигура-
ника – пољопривредника, без обзира на то да ли су поднели захтев за по-
кретање поступка за остваривање права на породичну пензију. 
 Полазећи од економских аспеката увођења овог института у си-
стем обавезног пензијског и инвалидског осигурања, осигуранику – пољо-
привреднику коме је утврђено право на новчану накнаду за помоћ и негу 
другог лица, а коме је за одређени период утврђено мировање својства 
осигураника, не обуставља се исплата накнаде у том периоду. 
 

4.2. Период мировања осигурања 
 Одредбом члана 219. став 1. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању је предвиђено да, изузетно од одредби члана 14. став 4, на зах-
тев осигураника – пољопривредника који није уплатио цео или део доспе-
лог доприноса почев од 01. јануара 1996. године до дана ступања на снагу 
Закона, период мировања осигурања се може утврдити у непрекидном 
трајању, без утврђивања разлога за мировање предвиђених Законом. 
 На основу ових одредби, на захтев осигураника – пољопривредни-
ка, који није уплатио цео или део доспелог доприноса у периоду од 01. ја-
нуара 1996. године до дана ступања на снагу Закона, период мировања 
осигурања може се утврдити без обавезе навођења разлога за мировање. 

За остваривање права по претежном стажу узима се у обзир само 
утврђен стаж осигурања, а не и период мировања осигурања. 
 Одредбом члана 219. став 2. Закона је прописано да осигураник 
може, на свој захтев, за период из става 1. овог члана или део тог периода 
уплатити допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на 
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основицу која се утврђује у складу са чланом 219. став 2. Закона. Такав 
захтев се подноси Фонду пољопривредника. 
 У вези са утврђивањем губитка радне способности осигураника – 
пољопривредника, као последице повреде на раду, уколико је таква по-
вреда наступила у периоду мировања осигурања, неспорно је да се посто-
јање ове повреде може утврдити као узрок инвалидности, под условом да 
је она настала у просторној, временској и узрочној повезаности са оба-
вљањем пољопривредне делатности. Наиме, период мировања осигурања 
је период обављања пољопривредне делатности по основу које је то лице 
осигурано, а за који је само ослобођено плаћања доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање. У том случају, осигураник – пољопривредник је, 
ради остваривања и коришћења права на инвалидску пензију, обавезан да 
плати допринос за пензијско и инвалидско осигурање од дана са којим је 
утврђен почетак мировања осигурања до дана са којим је утврђена инва-
лидност (ако је тај дан у оквиру периода мировања осигурања), односно 
до дана престанка мировања осигурања (ако је дан са којим је утврђена 
инвалидност после дана престанка мировања осигурања). 
 Уколико је осигуранику – пољопривреднику утврђен губитак рад-
не способности као последица болести или повреде ван рада настале у пе-
риоду мировања осигурања, ради остваривања и коришћења права на ин-
валидску пензију, он је обавезан да плати допринос за пензијско и инва-
лидско осигурање за онај број година мировања осигурања колико му не-
достаје до испуњења законом прописаних услова за остваривање права 
(пет година стажа осигурања). 
 За осигураника – пољопривредника коме је, за цео период који 
представља последње осигурање, утврђено мировање осигурања и који је, 
пре осигурања код Фонда пољопривредника, био осигуран код Фонда за-
послених, односно Фонда самосталних делатности, надлежан за одлучи-
вање о праву је, као фонд последњег осигурања, у складу са чланом 82. 
став 1. Закона, Фонд пољопривредника.  
 Чланом 219. Закона је прописано да се период мировања осигура-
ња може утврдити на захтев осигураника – пољопривредника, односно да 
чланови породице могу поднети захтев за мировање осигурања за покој-
ног осигураника – пољопривредника, без обзира на то да ли су поднели 
захтев за покретање поступка за остваривање права на породичну пензију. 
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 Уколико осигураник – пољопривредник коме је обустављена ис-
плата новчане накнаде за помоћ и негу другог лица (јер није плаћао до-
принос за пензијско и инвалидско осигурање) поднесе захтев за утврђива-
ње периода мировања осигурања и захтев за наставак исплате те накнаде 
(при чему се време за које је поднет захтев за утврђивање периода миро-
вања осигурања поклапа са периодом за који је обустављена исплата), ис-
плата се наставља од првог дана наредног месеца од дана подношења зах-
тева за њен наставак. 
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 ПРЕГЛЕД ПРЕСУДА  

ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ СРБИЈЕ, 
ОБЈАВЉЕНИХ У "СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС"  

У 2006. И 2007. ГОДИНИ 
 
 

1. Матијашевић против Србије (бр. 23037/04) ("Службени гласник 
РС", бр. 80/06 од 26.09.'06)  

 

2. В. А. М. против Србије (бр. 39177/05) ("Службени гласник РС", 
бр. 53/07 од 13.06.'07) 

 

3. Предузеће ЕВТ против Србије (бр. 3102/05) ("Службени гласник 
РС", бр. 63/07 од 09.07.'07) 

 

4. Томић против Србије (бр. 25959/06) ("Службени гласник РС", бр. 
67/07 од 20.07.'07) 

 

5. Јевремовић против Србије (бр. 3150/05) ("Службени гласник РС", 
бр. 73/07 од 03.08.'07) 

 

6. Самарџић и АД Пластика против Србије (бр. 28443/05) 
("Службени гласник РС", бр. 72/07 од 31.07.'07) 

 

7. Микуљанац, Малишић и Шафар против Србије (бр. 41513/08) 
("Службени гласник РС". бр. 98/07 од 30.10.'07) 

 

8. Стевановић против Србије (бр. 26642/05) ("Службени гласник 
РС". бр. 98/07 од 30.10.'07) 

 

9. Илић против Србије (бр. 30132/04) ("Службени гласник РС", бр. 
99/07 од 02.11.'07) 

 

10. Марчић и шеснаест других подносилаца представке против 
Србије (бр. 17556/05) ("Службени гласник РС". бр. 107/07 од 
23.11.'07) 

 

11. Лепојић против Србије (бр. 13909/05) ("Службени гласник РС", 
бр. 111/07 од 04.12.'07) 

 

12. Поповић против Србије (бр. 38350/04) ("Службени гласник РС", 
бр. 114/07 од 08.12.'07) 
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13. Филиповић против Србије (бр. 27935/05) ("Службени гласник 
РС", бр. 114/07 од 08.12.'07) 

 

14. Предузеће ЗИТ против Србије (бр. 37343/05) ("Службени гласник 
РС", бр. 114/07 од 08.12.'07) 

 

15. Јовићевић против Србије (бр. 2637/05) ("Службени гласник РС", 
бр. 115/07 од 11.12.'07) 

 
 

Приредио: Драган Давидовић 
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Преузето са сајта Заступника Републике Србије пред Европским судом за 
људска права (www.zastupnik.sr.gov.yu) и издања "Службени гласник РС", 
бр. 53/07. 
 

На основу члана 6. став 1. Уредбе о заступнику Републике Србије пред 
Европским судом за људска права ("Службени гласник РС", број 61/06 – 
пречишћен текст) објављује се, на српском и енглеском језику, Одлука 
Европског суда за људска права по представци бр. 39177/05 – В.А.М. про-
тив Србије, која гласи: 

 
"ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА" 

 

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ В. А. М. ПРОТИВ СРБИЈЕ 
(ПРЕДСТАВКА БР. 39177/05) 

 

ПРЕСУДА 
СТРАЗБУР 

13. март 2007. 
Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним чла-

ном 44. став 2. Конвенције. Могуће су редакторске промене. 
 

У предмету В. А. М. против Србије, 
Европски суд за људска права (Друго одељење) заседајући у већу у чијем 
су саставу били: 

Gđa F. Tilkens, председник, 
Г. A. B. Baka, 
Г. R. Tirmen, 
Г. M. Ugrehelidze, 
Г. V. Zagrebelski, 
Gđa D. Jočiene, 
Г. Д. Поповић, судије 
и гђа Ф. Elens-Pasos, заменик секретара Већа, 
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после већања на затвореној седници одржаној 20. фебруара 2007. године,  
изриче следећу пресуду, која је усвојена на тај дан: 

 
ПОСТУПАК 

1. Предмет је формиран на основу представке (бр. 39177/05) против др-
жавне заједнице Србија и Црна Гора, чији је правни следбеник Србија од 
3. јуна 2006. (видети доле, став 76) а коју је Суду поднела на основу члана 
34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем 
тексту: "Конвенција") тадашња држављанка Државне заједнице Србија и 
Црна Гора, гђа В. А. М. (у даљем тексту: "Подноситељка представке") 28. 
октобра 2005. године. 
2. Председник Већа је прихватио захтев подноситељке представке да ње-
но име не буде обелодањено и дао је приоритет њеној представци у скла-
ду са правилима 47. став 3. и 41. Пословника Суда. 
3. Подноситељку представке је пред Судом заступао Комитет правника за 
људска права (ЈУКОМ) организација за људска права са седиштем у Београ-
ду. Државну заједницу Србија и Црна Гора, у почетку, а потом Републику 
Србију, (у даљем тексту: "Држава"), заступао је њен агент, г. С. Царић. 
4. Дана 27. фебруара 2006. године Суд је одлучио да Држави достави 
представку, ради упознавања. У складу са чланом 29. став 3. Конвенције, 
такође је одлучено да ће суштина представке бити разматрана заједно са 
њеном прихватљивошћу. 

 

ЧИЊЕНИЦЕ 
1. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА 
А. Грађанскоправни поступак  

(развод, вршење родитељских права и издржавање детета) 
5. Подноситељка представке се 1994. године удала за Д.М. и 1995. године 
родила им се ћерка С.М. 
6. У 1998. години подноситељка представке је почела да има брачне про-
блеме, очигледно услед тога што се заразила вирусом ХИВ. 
7. Дана 3. јула 1998. године С. М. је отишла из Земуна, дела Београда где је 
живела са својим родитељима, да би неко време провела са дедом и бабом. 
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8. Почетком августа 1998. године Д. М. је вратио С. М. у Земун. 
9. Убрзо после тога, међутим, брак подноситељке представке се распао и 
Д. М. је престао да живи у заједници са њом. Он је такође одвео С. М. у 
стан својих родитеља, онемогућујући подноситељки представке било ка-
кав контакт са ћерком. 
10. Дана 11. фебруара 1999. године подноситељка представке је поднела 
Четвртом општинском суду у Београду тужбу за развод брака, тражећи 
самостално вршење родитељских права над С. М. и издржавање детета. 
Поред тога, она је затражила привремену меру, којом би јој било додеље-
но привремено вршење родитељских права или, алтернативно, редовни 
недељни контакти са С. М. до окончања грађанскоправног поступка. 
11. Дана 23. јула 1999. године Четврти општински суд у Београду (у да-
љем тексту: "Општински суд") наложио је Центру за социјални рад оп-
штине Стари град да достави стручно мишљење о томе коме треба пове-
рити дете на чување и старање. 
12. Д. М. (у даљем тексту: "тужени") био је, по свему судећи, обавештен о 
тужби коју је поднела подноситељка представке приликом једног од њи-
хових сусрета одржаних у Центру за социјални рад 1999. године. 
13. После започињања поступка, Општински суд је одложио 15 одвојених 
рочишта, укључујући ту и рочишта која су била заказана за 29. октобар 
2003, 7. октобар 2004. и 19. октобар 2005. године. 
14. За све то време, иако је то углавном чинио одговарајући на бројне 
предлоге подноситељке представке, Општински суд је покушавао да до-
бије информације у вези са тачном адресом туженог од разних државних 
органа, укључујући ту пореске власти, општинске власти, Министарство 
образовања, чак и Трговински суд. 
15. Судски позиви су били упућивани на неколико адреса, али ниједном 
нису могли да буду прописно уручени туженоме, што је довело до тога да 
је Општински суд 17. априла 2003. године закључио како тужени "очи-
гледно избегава да прими" сва судска писмена. 
16. Дана 3. новембра 2005. године туженом је први пут прописно достављен 
судски позив који је био послат на Котор, у Црној Гори; том приликом му је 
уручена тужба коју је подноситељка представке поднела против њега и обаве-
штен је о томе да је следеће рочиште заказано за 23. децембар 2005. године. 
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17. Дана 21. децембра 2005. године адвокат подноситељке представке оба-
вестио је Општински суд да она неће моћи да присуствује том рочишту. 
18. Подноситељка представке тврди да је током поступка у питању судија 
која је председавала Већем јавно изјавила да ће пресудити или у корист 
туженог, или ће из процесних разлога одбацити тужбу подноситељке 
представке. Држава је овај навод оспорила. 
19. Почетком 2006. године, судија која је председавала Већем замењена је 
другим судијом и сам предмет је стављен под надзор специјалног одбора 
Општинског суда за породичне односе. 

 
Б. Захтев за изузеће судије 

20. Дана 31. марта 2003. године подноситељка представке се, између оста-
лог, жалила председнику Општинског суда, захтевајући изузеће судије ко-
ја је председавала Већем у њеном предмету. 
21. Подноситељка представке је тврдила да је судија о којој је реч поку-
шала да судске позиве уручи туженом редовном поштом, али није поку-
шала да то учини преко судских достављача, како је предвиђено Законом 
о парничном поступку (видети доле, став 60). 
22. Сем тога, упркос чињеници да су судови дужни да утврде тачну адре-
су туженог, подноситељка представке је указала на то да је 31. марта 
2003. године судија њој наложила да достави Суду адресу о којој је реч, 
нагласивши да ће, уколико то не учини, њена тужба бити одбачена. 
23. Коначно, подноситељка представке је навела да је сама судија нагове-
стила да не зна шта да ради са овим предметом и да би најбоље решење 
било ако би подноситељка представке одустала од тужбе. Држава је овај 
навод оспорила. 
24. Дана 11. априла 2003. године председник Општинског суда одбацио је 
захтев подноситељке представке. 

 
В. Привремена мера – налог за омогућавање приступа детету 

25. Дана 23. јула 1999. године Општински суд је наложио туженоме да 
омогући подноситељки представке приступ детету С. М, два пута месеч-
но, док не буде донета коначна одлука о суштини предмета. 
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26. Дана 19. октобра 1999. године подноситељка представке је упутила 
поднесак Општинском суду у коме је навела да је тужени одбио да прими 
наведену судску одлуку и захтевала је да му та одлука буде достављена 
званично у складу са одговарајућим одредбама Закона о парничном по-
ступку (видети доле, став 60). 
27. Дана 28. новембра 1999. године и 19. фебруара 2001. године подноси-
тељка представке је упутила два одвојена захтева Општинском суду, тра-
жећи делотворно извршење привременог налога за приступ (детету). 
28. Дана 23. октобра 2001. године адвокат подноситељке представке пову-
као је њен захтев од 8. новембра 1999. године.  
29. Дана 4. јуна 2002. године судски извршитељи су покушали да изврше 
наведени судски налог, али очигледно никога нису могли да нађу на адре-
си туженога. Било је предвиђено, како изгледа, да то извршење буде спро-
ведено запленом покретне имовине туженог и потоњом продајом те имо-
вине, како би се средства на тај начин добијена потом искористила да се 
плати новчана казна која је туженоме изречена због тога што се није по-
виновао налогу о коме је реч (видети доле, став 65). 
30. Дана 5. септембра 2002. године подноситељка представке је упутила 
нову жалбу Општинском суду, тражећи делотворно извршење. 
31. Од 25. октобра 2002. године до августа 2005. године извршитељи су 
поново покушали, у неколико наврата и на неколико различитих адреса, 
да спроведу извршење, али у томе нису имали успеха. 
32. Дана 26. августа 2005. године подноситељки представке је Општински 
суд наложио да достави тачну адресу туженога. 

 
Г. Релевантне медицинске чињенице 

33. Дана 10. фебруара 1999. године Клинички центар Србије је издао по-
тврду да је подноситељка представке ХИВ позитивна, али да се лечи и да 
се добро осећа. Клинички центар је у потврди додао да нема ниједног раз-
лога због кога јој не би било дозвољено да види С. М.  
34. Дана 16. марта 1999. године, 18. марта исте године и 21. марта 2001. 
године наведена клиника и две друге медицинске установе, Специјали-
стичка поликлиника за грађанска лица и Институт за инфективне и троп-
ске болести издали су истоветна медицинска мишљења. 
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35. Мишљење од 21. маја 2001. године изричито је адресовано на "надле-
жни центар за социјални рад". 

 
Д. Остале релевантне чињенице 

36. Подноситељка представке је изјавила да је често виђала туженога на 
улицама Београда током периода у питању и нагласила је да се он у неко-
лико различитих прилика појавио и у телевизијским емисијама. 
37. Подноситељка представке је сем тога навела да ју је Центар за соци-
јални рад обавестио да је тужени јавно изјавио да не жели да губи време 
око било каквог правног поступка и да је, сем тога, казао С. М. да је њена 
мајка, подноситељка представке, преминула. 

 
Ђ. Збивања у поступку после достављања представке туженој држави 

1. Грађанскоправни поступак (развод,  
вршење родитељских права и издржавање детета) 

38. Општински суд је, како изгледа, одржао рочиште 30. марта 2006. годи-
не и то у одсуству туженог, пошто му је претходно судски позив пропи-
сно достављен на једну од његових адреса у Београду. 
39. Дана 8. маја 2006. године полицијска управа у Котору обавестила је 
Општински суд да туженог није било могућно наћи на његовој адреси у 
Котору, али да су његови суседи изјавили како се он поново преселио у 
Београд. 
40. На рочишту одржаном 22. маја 2006. године подноситељка представке 
је обавестила Општински суд да је тужени пререгистровао своје некада-
шње предузеће и да се седиште тог предузећа сада налази у Београду. Она 
је потом Суду доставила адресу предузећа, као и тренутну адресу родите-
ља туженог, и навела је да С. М. похађа четврти разред једне од београд-
ских основних школа. 
41. Дана 23. маја 2006. године Општински суд је послао писмо Агенцији 
за привредне регистре и пореским органима, тражећи податке о приходу и 
пореској ситуацији туженог, као и информацију о томе да ли је тужени 
власник, оснивач, директор или заменик директора наведеног предузећа. 
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42. Дана 12. јуна 2006. године Општински суд је обавештен да је тужени 
заиста директор предузећа о коме је реч. 
43. Следеће рочиште заказано је за 28. јун 2006. године и судски позиви за 
то рочиште послати су и на адресу туженог у Котору и на његову адресу у 
Београду, преко полицијске управе у Котору, односно Београду. 
44. Дана 30. марта 2006, 23. маја и 7. јуна исте године, Општински суд је 
позвао надлежни центар за социјални рад да "приведе крају" израду свог 
извештаја и да поднесе предлог о томе коме треба доделити вршење роди-
тељских права над С. М. 
45. Општински суд је потом добио медицинске извештаје у вези са здрав-
ственим стањем подноситељке представке од 16. марта 1999. и 21. маја 
2001. године (видети горе, став 34), као и нови извештај који је доставио 
Институт за инфективне и тропске болести – Центар за ХИВ/сиду од 12. 
априла 2006. године и у коме је наведено да нема ниједног медицинског 
разлога због кога подноситељки представке не би требало доделити врше-
ње родитељских права над С. М. 
46. Дана 28. јуна 2006. године Општински суд је саслушао подноситељку 
представке и наложио Центру за социјални рад да предочи свој извештај о 
томе коме треба доделити вршење родитељских права над С. М. 
47. Дана 22. септембра 2006. године Општински суд је саслушао и подно-
ситељку представке и туженога који је, том приликом, између осталог ре-
као да подноситељка представке није била искрена када је говорила о 
свом здравственом стању, нити је уредно узимала лекове, што је озбиљно 
угрозило његов живот као и живот С. М. Тужени је с тих разлога предло-
жио да се поново изврши процена здравственог стања подноситељке 
представке и Општински суд је то наложио, заказавши следеће рочиште 
за 22. децембар 2006. године. 
48. Дана 22. децембра 2006. Општински суд је одложио рочиште, саоп-
штивши да се спис предмета још увек налази у Окружном суду који треба 
да пресуди о жалби туженог на привремену меру за вршење родитељских 
права донету 15. јуна 2006. (видети доле, ставове 50 и 52).  
49. Општински суд је заказао рочиште за 12. март 2007. године. 
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2. Привремена мера за вршење родитељских права 
50. Дана 15. јуна 2006. године Општински суд је доделио привремено вр-
шење родитељских права над С. М. подноситељки представке и наложио 
је туженоме да преда дете, до доношења коначне одлуке у грађанском по-
ступку који је у току. У образложењу своје одлуке Суд је, између осталог, 
установио следеће: 1) тужени је од самог почетка јасно ставио до знања да 
"неће дозволити" подноситељки представке да има контакт са С. М. због 
свог страховања да би и девојчица могла да буде "заражена" вирусом 
ХИВ; 2) подноситељка представке је, упркос томе што тужени тврди су-
протно, одговоран и мотивисан родитељ чије је здравствено стање стабил-
но, непрестано је под контролом и не представља никакву опасност за С. 
М; и 3) тужени не само да се није повиновао својој обавези да обавести 
суд о тачној адреси на којој је настањен, већ је поред тога, читав низ годи-
на, намерно избегавао да прими судске позиве што је довело до тога да је 
подноситељки представке био онемогућен сваки контакт са С. М. и што 
указује на драстично пренебрегавање интереса С. М. с његове стране. Ко-
начно, извршење овог налога не може бити задржано жалбом која против 
њега буде уложена. 
51. Дана 20. јула 2006. године подноситељка представке је затражила из-
вршење горе наведеног налога и поново је доставила Општинском суду 
разне адресе туженога. 
52. Дана 5. октобра 2006. године тужени је уложио жалбу. 
53. Дана 22. новембра 2006. године подноситељка представке се жалила 
председнику Општинског суда, тражећи брзо извршење судске одлуке. 
54. Дана 13. новембра 2006. године Окружни суд је прихватио жалбу туже-
нога, укинуо побијану меру и наложио Општинском суду да преиспита пи-
тање привременог вршења родитељских права подноситељке представке. 

 
3. Додатни поступци које је покренула подноситељка представке 

55. Подноситељка представке је у јулу 2006. године поднела одвојену 
приватну тужбу против туженога, тражећи да буде лишен родитељских 
права. Тај поступак је такође покренут пред Општинским судом и у време 
доношења ове пресуде он је очигледно још увек у току. 
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2. МЕРОДАВНО УНУТРАШЊЕ ПРАВО 
А. Релевантне одредбе у вези са вршењем родитељских права  

над децом и споровима у вези са издржавањем 
1. Закон о браку и породичним односима; објављен у  

"Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије" – СГСРС  
– бр. 22/80 и 11/88 и "Службеном гласнику Републике Србије" СГ РС 

 – бр. 22/93, 25/93, 35/94, 46/95 и 29/01) 
56. Члановима 310 (б), 390 и 391 прописано је да сви спорови у вези са издр-
жавањем деце и поступци извршења у предметима везаним за вршење роди-
тељских права над дететом морају хитно да се одвијају пред судовима. 

 

2. Породични закон; објављен у СГ РС бр. 18/05 
57. На основу члана 204. сви спорови у вези са породичним односима у које су 
укључена деца морају се хитно решавати. Прво рочиште мора бити заказано 
најдаље у року од 15 дана од датума када је тужба примљена у суду. Првосте-
пени судови дужни су да закључе поступак на највише два рочишта, док дру-
гостепени судови морају одлучити по жалби у року од 30 дана. 
58. Слично томе, члан 280. дефинише све поступке у спору за издржавање 
као "нарочито хитне". Прво рочиште мора бити заказано тако да се одржи 
у року од осам дана од дана када је тужба примљена у суду, док другосте-
пени суд мора у року од 15 дана одлучити по жалби. 
59. Овај закон је ступио на снагу 1. јула 2005. године и њиме је замењен 
горе поменути Закон о браку и породичним односима. 

 

Б. Правила у грађанскоправном поступку 
1. Закон о парничном поступку из 1977. (објављен у "Службеном листу 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије" – СЛ СФРЈ 
 – бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 

27/90, 35/91 и "Службеном листу Савезне Републике Југославије" 
 СЛ СРЈ – бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02) 

 

60. Одговарајуће одредбе овог закона гласе како следи: 
Члан 84. ст. 1. и 2. 

"Суд ће туженоме поставити привременог заступника (да делује у 
његово име) ако се, у току поступка пред првостепеним судом, по-
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каже да би редовни поступак око постављања ... (таквог законског 
заступника) ... могао исувише дуго да траје, па би због тога могле 
да настану штетне последице за једну или обе странке. 
Под условом из става 1. овог члана Суд ће поставити привременог 

заступника ...  
4) Ако је боравиште туженог непознато, а тужени нема пуномоћ-

ника ..." 
 

Члан 106. став 2. 
"Писмени поднесци ... (укључујући ту тужбе којима се покреће посту-
пак пред Судом) ... морају садржавати ... име и презиме, занимање и 
пребивалиште или боравиште или садашњу адресу странака..." 

 

Члан 133. 
"... Писмена се достављају, по правилу, преко поште, а могу се до-
стављати и преко одређеног лица запосленог у суду ("достављач") 
... или непосредно у суду." 

 

Члан 141. ст. 1. и 2. 
"Ако се лице коме се писмено има доставити не затекне (у свом 
стану) достављање се врши предајом писмена коме од његових 
(њених) одраслих чланова домаћинства који је дужан да прими 
писмено. Ако се ни они не затекну (у стану), ... (писмена ће се пре-
дати) ... настојнику или суседу, ако они на то пристану. 
Ако се достављање врши на радном месту лица коме се писмено има 
доставити, а то лице се ту не затекне, достављање се може извршити 
лицу које на истом месту ради, ако оно пристане да прими писмено." 

 

Члан 142. ст. 1. и 2. 
"Тужба ... (као и) ... судско решење против кога је дозвољена по-
себна жалба доставиће се ... (странци) ... лично ... 
Ако се лице коме се писмено има доставити ... не затекне тамо где 
се достављање има извршити, достављач ће се обавестити кад и на 
ком месту би могао то лице да затекне и оставиће му код једног од 
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лица наведених у члану 141. ст. 1. и 2. овог закона писмено обаве-
штење да ради примања писмена он (или она) буду у одређени дан 
и сат у свом стану, односно на свом радном месту. Ако и после то-
га достављач не затекне лице коме се писмено има доставити, по-
ступиће се по одредбама члана 141. овог закона, и тиме се сматра 
да је достављање извршено." 

 

Члан 144. 
"Кад лице коме је писмено упућено, односно одрасли члан њего-
вог домаћинства, ... или запослени у државном органу или прав-
ном лицу, без законитог разлога одбије да прими писмено, доста-
вљач ће га оставити у стану или у просторијама где то лице ради 
или ће писмено прибити на врата стана или просторије. Доста-
вљач ће на доставници забележити дан, час и разлог одбијања 
пријема, као и место где је писмено остављено, и тиме се сматра 
да је достављање извршено." 

 

Члан 145. ст. 1, 2. и 3. 
"Кад странка ... (до достављања правоснажне пресуде у поступку) 
промени адресу ... (она је) ... дужна да о томе одмах обавести суд. 
Ако ... (она) ... то не учини и достављач не може да утврди ... (ње-
ну) ... нову адресу или боравиште, суд ће издати налог да се сва 
даља достављања у парници за ту странку врше прибијањем пи-
смена на огласну таблу суда. 
Осам дана ... (од дана стављања на огласну таблу суда) ... доста-
вљање се сматра извршеним." 

 

Члан 146. 
"Странку ... која ... (се) ... налази у иностранству а нема пуномоћника у 
... (Србији) ... суд ће позвати да ... постави пуномоћника за примање 
писмена (у Србији)... . Ако странка ... то не учини, суд ће странци на 
њен трошак поставити ... (такво лице) на привременој основи..." 

 

Члан 148. 
"Ако странка није у могућности да утврди адресу лица коме треба 
извршити достављање писмена, суд ће настојати да добије потреб-
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не информације од ... (других државних органа) ... или на неки 
други начин." 

 
2. Закон о парничном поступку из 2004. године 

("Службени гласник РС", број 125/04) 
61. Суштина чл.79. став 2. тачка (4), 100. став 2, 127, 135, 136, 139. и 141. 
овог закона одговара, у битном делу, одредбама горе наведеног Закона о 
парничном поступку. 
62. Поред тога, члан 140. предвиђа да, уколико се у току парнице доставља-
ње писмена покаже безуспешним, достављање ће се извршити стављањем 
писмена на огласну таблу, као и да се достављање сматра извршеним по ис-
теку рока од осам дана од дана стављања писмена на огласну таблу суда. 
63. Коначно, на основу чл. 394. и 396, странке могу уложити жалбу по пи-
тању примене материјалног права ("изјавити ревизију") Врховном суду. 
Оне то могу учинити под неким врло конкретним условима само против 
правоснажне пресуде донесене у другом степену. 
64. Овај закон је ступио на снагу 23. фебруара 2005. године и њиме је за-
мењен Закон о парничном поступку о коме је раније било говора. 

 
В. Правила извршног поступка 

65. Члан 209. Закона о извршном поступку из 2000. године (СЛ СРЈ, бр. 
28/00, 73/00 и 71/01) стављајући посебан нагласак на најбоље интересе дете-
та, прописује постојање почетног рока од три дана од дана достављања реше-
ња за добровољно повиновање одлуци о предаји детета. Преко тог рока, ме-
ђутим, изричу се новчане казне и коначно, ако је неопходно, извршење се 
спроводи принудним одузимањем детета, у сарадњи са Центром за социјални 
рад. Коначно, на основу члана 7. истог закона, само се налог за извршење и 
судска одлука у вези са жалбом изјављеном против тог решења достављају у 
складу са одговарајућим правилима закона о парничном поступку. У свим 
другим случајевима у те сврхе се примењује стављање на огласну таблу суда. 
66. Закон о извршном поступку из 2004. (објављен у СГ РС, број 125/04) сту-
пио је на снагу 23. фебруара 2005. године, чиме је стављен ван снаге Закон о 
извршном поступку из 2000. године. Међутим, према члану 304 овог закона, 
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сви поступци извршења започети пре 23. фебруара 2005. године окончаће се 
по одредбама Закона о извршном поступку из 2000. године. 

 
Г. Закон о уређењу судова  

(објављен у СГ РС, бр. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 и 46/06) 
 

67. Одговарајуће одредбе овог закона гласе како следи: 
Члан 7. 

"Странка и други учесник у судском поступку имају право приту-
жбе на рад суда кад сматрају да се поступак одуговлачи, да је не-
правилан или да постоји било какав (непримерен) утицај на његов 
ток и исход." 

 

Члан 51. 
"Председник вишег суда има право да надзире судску управу ни-
жег суда, а председник непосредно вишег суда и да при нечињењу 
председника нижег суда донесе акте из његовог делокруга. 
Председник вишег суда може тражити од нижег суда обавештења о 
примени прописа, проблемима у суђењу и све податке о раду (суда). 
Председник вишег суда може наложити непосредан увид у рад ни-

жег суда." 
Члан 52. 

"Кад странка или други учесник у поступку поднесу притужбу, 
председник суда дужан је да је размотри и да о њеној основаности 
и предузетим мерама обавести притужиоца у року од 15 дана од 
пријема притужбе. 
Ако је притужба поднета преко министарства правде или вишег 
суда, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају 
се и министар или председник вишег суда." 

 
Д. Судски пословник (објављен у СГ РС, бр. 65/03, 115/05 и 4/06) 

68. На основу члана 8. председник је, између осталог, дужан да обезбеди 
да се рад суда одвија благовремено и експедитивно. Председник суда је 
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такође дужан да размотри притужбе странака које се жале на одуговлаче-
ње у поступку и да у року од 15 дана одговори на њих, обавештавајући 
притужиоце о својој одлуци и о мерама које су, ако је потребно, предузете 
да би се ситуација исправила. 
69. Чланом 4. је, између осталог, прописано да Министарство правде вр-
ши надзор над радом судова, посебно у погледу њиховог поступања у ро-
ковима. Ако се уоче одређени проблеми, министарство "предлаже" кон-
кретне мере за њихово отклањање у року од 15 дана. 

 
Ђ. Закон о судијама (објављен у СГ РС, бр. 663/01, 42/02, 60/02,  

17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 61/05 и 101/05) 
 

70. Одговарајуће одредбе овог закона гласе како следи: 
 

Члан 40а ст. 1. и 2. 
"Врховни суд Србије оснива Надзорни одбор (у даљем тексту: 

"Одбор"). 
Надзорни одбор се састоји од пет судија које на четири године би-
ра општа седница Врховног суда Србије." 

Члан 40б 
"Одговарајући на притужбу или делујући по службеној дужности 
надзорни одбор је надлежан да надзире судске поступке и да начи-
ни увид у појединачне предмете. 
По завршетку те контроле, Надзорни одбор може, пред великим 
персоналним већем, покренути поступак за разрешење судије 
услед његовог несавесног или непрофесионалног понашања, или 
препоручити предузимање других дисциплинских мера." 

 
Е. Закон о облигационим односима  

(објављен у СЛ СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и СЛ СРЈ, број 31/93) 
71. Члан 172. став 1. овог закона прописује да је правно лице, што обухва-
та и државу, одговорно за сваку штету коју "трећем лицу" нанесе неки ње-
гов орган. 
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72. На основу чл. 199. и 200. Закона о облигационим односима, између 
осталог, свако ко је претрпео страх, физичке болове или душевне болове 
због кршења "права личности" може, у зависности од трајања и јачине 
(болова и страха) захтевати материјалну надокнаду или нешто друго чиме 
се може остварити сврха која се постиже накнадом. 

 
Ж. Кривични законик (објављен у СГ РС, бр. 85/05, 88/05 и 107/05) 

73. Чланом 134. став 1. прописано је, између осталог, да "ко" "преваром" 
одведе или задржи неко лице у намери да ... "принуди" кога другог да "не-
што трпи", казниће се затвором од једне до 10 година. 
74. На основу члана 191. свако ко, између осталог, онемогућава извршење 
одлуке којом је малолетно лице поверено одређеном лицу, казниће се нов-
чаном казном или затвором до две године. 
75. Чланом 340. прописано је да "службено или одговорно лице које одби-
је да изврши правоснажну судску одлуку, или је не изврши у законском 
или одлуком одређеном року, казниће се новчаном казном или затвором 
до две године". 

 
З. Одговарајуће одредбе у вези са Судом Србије и Црне Горе и сукце-

сијом државне заједнице Србија и Црна Гора 
76. Одговарајуће одредбе у вези са Судом Србије и Црне Горе и наслеђи-
вањем државне заједнице Србија и Црна Гора наведене су у пресуди Ма-
тијашевић против Србије (бр. 23037/04, ст. 12, 13. и 16–25, од 19. септем-
бра 2006. године). 

 
ПРАВО 

1. НАВОДНО КРШЕЊЕ ЧЛАНА 6. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ 
77. Подноситељка представке се жалила због дужине трајања грађанско-
правног поступка и због пристрасности коју је испољила судија која је 
председавала у поступку. Подноситељка представке се притом позвала на 
члан 6. став 1. Конвенције који, у одговарајућем делу, гласи како следи: 
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"Свако, током одлучивања о његовим (или њеним) грађанским 
правима и обавезама ... има право на правичну ... расправу у ра-
зумном року ... пред непристрасним судом ..." 

 
А. Прихватљивост 

1. Аргументи које су изнеле стране 
а) У погледу дужине трајања поступка 

78. Држава је навела да подноситељка представке није исцрпела све рас-
положиве, делотворне унутрашње правне лекове. Тако је пре свега пропу-
стила да се због одлагања о коме је реч пожали председнику Општинског 
суда, председнику Окружног суда, министру правде и Надзорном одбору 
Врховног суда (видети горе, ст. 67-70). Поред тога, није искористила жал-
бени поступак пред Судом Србије и Црне Горе, у складу са Уставном по-
вељом, као и Повељом о људским и мањинским правима и грађанским 
слободама и законом о Суду Србије и Црне Горе (видети горе, став 76). 
Коначно, Држава је заступала став да је подноситељка представке пропу-
стила да поднесе засебну приватну тужбу на основу чл. 199. и 200. Закона 
о облигационим односима (видети горе, ст. 71 и 72). 
79. Подноситељка представке је навела да се жалба Суду Србије и Црне 
Горе, сасвим нејасно дефинисаном, не може сматрати делотворним уну-
трашњим правним леком у смислу члана 35. став 1. Конвенције, као и да 
се, пошто се већ жалила председнику Општинског суда 31. марта 2003. го-
дине није жалила председнику Окружног суда и Министарству правде бу-
дући да би то довело само до додатног одлагања и, у сваком случају, на 
тај начин није било могућно обезбедити било какво делотворно правно за-
довољење. Коначно, подноситељка представке је навела да члан 199. За-
кона о облигационим односима овде није значајан, будући да се превас-
ходно односи на клевету у грађанскоправном поступку, као и да би јој 
успешан судски поступак на основу члана 200. истог закона могао, у нај-
бољем случају и после вишегодишње парнице, обезбедити само надокна-
ду за нематеријалну штету коју је претрпела, али не би могао да обезбеди 
убрзање поступка због чије се дужине она и обратила Суду. 
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б) У погледу наводне пристрасности коју је испољила судија 
која је председавала Већем 

80. Држава је тврдила да је, с обзиром на укупно понашање судије о којој 
је реч, ова притужба неоснована. У сваком случају, захтев подноситељке 
представке за изузеће судије сам председник Општинског суда је пропи-
сно размотрио и потом га одбацио. 
81. Подноситељка представке није у овом погледу изнела никакве додатне 
напомене. 

 
2. Одговарајућа начела у погледу дужине трајања поступка 

82. Суд подсећа да је, у складу са утврђеном судском праксом, сврха пра-
вила о унутрашњим правним лековима у члану 35. став 1. Конвенције то 
да се високим странама уговорницама пружи могућност да спрече или ис-
праве наводна кршења пре но што се неко због њих обрати Суду. Међу-
тим, једини правни лекови које треба исцрпсти јесу они који су делотвор-
ни. Обавеза је државе када тврди да правни лекови нису исцрпљени, да 
увери Суд да су ти лекови делотворни, да су и теоријски и практично би-
ли на располагању у релевантном времену (видети, између осталог, пресу-
ду у предмету Vernijo против Француске, пресуда од 20. фебруара 1991, 
серија А, бр. 198, стр. 11-12, став 27. и у предмету Dalija против Францу-
ске, пресуда од 19. фебруара 1998, Riports 1998-1, стр. 87-88, став 38). Ка-
да је услов тог терета доказивања испуњен, подносилац представке је ду-
жан да докаже да је правни лек на који се држава позвала заправо био ис-
црпљен, или да је због неког разлога био неадекватан или неделотворан у 
конкретним околностима предмета, или да су постојале посебне околно-
сти које су подносиоца односно подноситељку представке ослобађале тог 
захтева (видети предмет Данкевич против Украјине, бр. 40679/98, став 
107, 29. април 2003). 
83. Суд наглашава да се приликом примене овог правила мора посветити 
дужна пажња контексту. С тих разлога, Суд признаје да се члан 35. став 1. 
мора примењивати уз известан степен флексибилности и без прекомерног 
формализма. Суд признаје да правило о исцрпљивању унутрашњих прав-
них лекова није ни апсолутно нити га је могућно аутоматски примењива-
ти; када се сагледава да ли је то правило исцрпљено, од суштинског је 
значаја да се води рачуна о конкретним околностима сваког појединачног 
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предмета. То, између осталог, значи да Суд мора реалистично сагледати 
не само постојање формалних правних лекова у правном систему високе 
стране уговорнице о којој је реч, већ и општи контекст у коме ти правни 
лекови функционишу, баш као што мора водити рачуна и о личним окол-
ностима положаја самог подносиоца представке (видети предмет Akdivar 
и остали против Турске, пресуда од 16. септембра 1996, Riports 1996-4, 
стр. 1211, став 69). Суд мора испитати да ли је, имајући на уму све окол-
ности предмета, подносилац представке учинио све што се од њега разум-
но могло очекивати како би исцрпео унутрашње правне лекове. 
84. Коначно, Суд поново наглашава да је одлучујуће питање приликом 
процене делотворности неког правног лека у вези са притужбом због ду-
жине поступка то да ли постоји или не постоји могућност да се подносио-
цу представке обезбеди непосредно и брзо правно задовољење, а не по-
средна заштита права која је зајемчена чланом 6 (видети Skordino против 
Италије (бр. 1) [ГЦ], бр. 36813/97, став 195, ECHR 2006, и Sirmeli против 
Немачке [ГЦ], бр. 75529/01, став 102, 8. јун 2006). То конкретно значи да 
ће правни лек ове врсте бити "делотворан" ако се може користити било за 
убрзање одлуке судова који одлучују о предмету, било за то да подносио-
цу тужбе пружи одговарајуће задовољење за закашњење које је већ претр-
пео (видети Kudla против Пољске [ГЦ], бр. 30210/96, ставови 157-159, 
ECHR 2000-11, Mifsud против Француске (одлука) [ГЦ], бр. 57220/00, став 
17, ECHR 2002-8, и Sirmeli против Немачке [ГЦ], горе наведено, став 99). 

 
3. Оцена Суда 

а) У погледу дужине трајања поступка 
85. Суд примећује да захтеви за убрзање поступка упућени председнику 
Општинског суда, председнику Окружног суда, Министарству правде и 
надзорном одбору Врховног суда, на које указује Држава, сви предста-
вљају хијерархијске жалбе, односно, другачије речено, нису ништа више 
од пуке информације која се доставља вишој инстанци где та виша ин-
станца има пуну надлежност да своја овлашћења искористи како налази 
за сходно (видети горе, ст. 67–70). Поред тога, да је неки од тих поступака 
икада био започет, он би се одвијао искључиво између надзорне инстанце 
о којој је реч и судије/суда у питању. Сама подноситељка представке не 
би била учесница у том поступку већ би, у најбољем случају имала само 
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право да буде обавештена о исходу поступка (видети mutatis mutandis, 
Хорват против Хрватске, бр. 51585/99, став 47, ECHR 2001-8). Ниједан 
од тих правних лекова не може се, с тих разлога, сматрати делотворним у 
смислу члана 35. став 1. Конвенције.  
86. Била би неделотворна и одвојена тужба за накнаду штете проузрокова-
не процесним одлагањем (видети горе, ст. 71. и 72). Чак и под претпостав-
ком да је подноситељка представке могла да добије накнаду за пређашње 
одлагање, држава није доказала да би тај поступак био ишта бржи од било 
које "редовне" грађанске парнице која је могла да потраје годинама и да 
пређе више нивоа надлежности (видети, mutatis mutandis, Merit против 
Украјине, бр. 66561/01, став 59, 30. марта 2004. и Skordino против Итали-
је (бр. 1) већ наведен, став 195). Сем тога, из истог разлога, наведеном ту-
жбом очигледно није било могућно убрзати поступак о коме је реч. 
87. Коначно, што се тиче тврдње државе да је подноситељка представке 
требало да поднесе жалбу суду Србије и Црне Горе, Суд подсећа да је већ 
констатовао да тај конкретан правни лек није био на располагању до 15. 
јула 2005. године и да је, сем тога, остао неделотворан до распада држав-
не заједнице Србија и Црна Гора (видети већ наведену пресуду у предме-
ту Матијашевић против Србије, ст. 34–37). Суд не налази ниједан једини 
разлог због кога би у овом предмету одустао од свог пређашњег закључка 
и с тих разлога закључује да подноситељка представке није била у обаве-
зи да исцрпе тај жалбени пут. 
88. С обзиром на све наведено, Суд закључује да се притужба подноси-
тељке представке због прекомерне дужине поступка не може прогласити 
неприхватљивом из разлога неисцрпљености унутрашњих правних лекова 
по основу члана 35. став 1. Конвенције. С тих разлога, мора се одбацити 
примедба коју је Држава у том смислу изнела. Суд такође сматра да ова 
представка није очигледно неоснована у смислу члана 35. став 3. Конвен-
ције и не налази ниједан други основ да је прогласи неприхватљивом. С 
тих разлога, ова представка мора бити проглашена прихватљивом. 

 

б) У погледу наводне пристрасности 
89. Што се тиче додатне притужбе подноситељке представке у вези са на-
водном пристрасношћу судије испољеном током парничног поступка, 
Суд примећује да је тај поступак још увек у току, тако да је ова притужба 
преурањена и да, као таква, мора бити одбачена из разлога неисцрпљено-
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сти унутрашњих правних лекова, у складу са чланом 35. ст. 1. и 4. Кон-
венције. 

 

Б. Суштина предмета 
1. Аргументи које су изнеле стране 

90. Држава је навела да је побијани поступак био изузетно сложен и осе-
тљив, с обзиром на здравље подноситељке представке, као и на правна и 
чињенична питања о којима се ту радило, као и на то колико је за странке 
било значајно оно о чему се спор водио. 
91. Држава је тврдила да је подноситељка представке била та која није ис-
пунила своју обавезу да Општинском суду достави тачну адресу туженог, 
што је, са своје стране, довело до кашњења поступка због кога се она жа-
ли, и притом је указала на то да је рочиште које је било заказано за 23. де-
цембар 2005. године било одложено на изричити захтев подноситељке 
представке (видети горе, ст. 16. и 17). 
92. Држава је тврдила да је Општински суд, међутим, поступао према 
свим предлозима подноситељке представке и да је учинио све што је било 
у његовој моћи да утврди тачну адресу туженога. Ипак, тај суд није могао, 
према унутрашњем праву, да наложи да тужени силом буде доведен пред 
суд. Он исто тако није могао да одреди "привременог" "заступника" који 
би поступао у име туженог (видети горе став 60, пре свега члан 84. Закона 
о парничном поступку из 1977, као и став 61). 
93. Коначно, Држава је тврдила да је поступак о коме је овде реч суштин-
ски започет 3. новембра 2005. године, када су туженоме први пут пропи-
сно уручена одговарајућа писмена, иако је такође навела да је тужена др-
жава ратификовала Конвенцију 3. марта 2004. године због чега је овај по-
ступак био у надлежности Суда racione temporis за период "нешто мало 
дужи од две године". 
94. Подноситељка представке је тврдила да је поступак о коме је реч у то-
ку пред првостепеним судом још од 1999. године, упркос акутној природи 
самог поступка, и да је Држава била дужна да организује свој правосудни 
систем на начин који би свакоме зајемчио право на правично суђење у ра-
зумном року. 
95. Сем тога, подноситељка представке је тврдила да је тачну адресу ту-
женога доставила још у својој првобитној тужби поднетој Општинском 
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суду 11. фебруара 1999. године и да је, поврх тога, пре покретања парнич-
ног поступка Центар за социјални рад прописно достављао писмена туже-
номе управо на ту адресу, као што је то недавно учинио и Општински суд 
(видети горе, ст. 12, 37. и 38).  
96. У сваком случају, од самог почетка тужени је више него јасно стављао до 
знања да нема намеру да учествује ни у каквом судском поступку и стога је чи-
нио све што је могао како би избегао да прими судски позив/писмена која су 
му достављана (видети горе, ст. 15, 37. и 50). У таквим околностима, од подно-
ситељке представке се није могло разумно очекивати да, с времена на време, 
изнова доставља нову адресу туженога, нити је она била у законској обавези да 
то учини. Напротив, тужени је дужан да обавести Суд о свакој промени адресе, 
док је Општински суд, са своје стране, очигледно пропустио да искористи 
многобројна процесна средства која је имао на располагању да би званично до-
ставио писмена туженоме (видети горе, ст. 60–62). 
97. Коначно, подноситељка представке је истакла да су мере које је предузео 
Општински суд, а на које се Држава позива првенствено предузете на њено 
лично инсистирање, или као одговор на предлоге које је изнео њен адвокат. 
Тужба подноситељке представке садржала је све податке који су били неоп-
ходни да би Општински суд могао делотворно да поступа, а самој подноси-
тељки представке не може се пребацивати да је одговорна за то што је туже-
ни избегавао да прими писмена или због неактивности српског правосуђа. 

 

2. Релевантна начела 
98. Разумност дужине трајања поступка мора се процењивати у светлости 
околности предмета и имајући на уму критеријуме утврђене јуриспруден-
цијом Суда, посебно сложеност предмета, понашање подносилаца пред-
ставке и понашање надлежних органа власти. 
99. У предметима који се тичу грађанског статуса, оно што је у том пред-
мету најважније питање за подносиоца представке такође представља зна-
чајан разлог и потребно је обратити посебну пажњу с обзиром на могуће 
последице које дужина поступка може имати, пре свега у погледу ужива-
ња права на породични живот (видети, између осталих правних ауторите-
та, Laino против Италије [ГЦ], бр. 335158/96, став 18, ECHR 1999-1). 
100. Сем тога, према утврђеној јуриспруденцији Суда, хронична пренатр-
паност и заостајање са предметима није ваљано објашњење за прекомерно 
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одлагање поступка (видети предмет Probstmajer против Немачке, пресуда 
од 1. јула 1997. Riports 1997-4, стр. 1138, став 64). Заиста, члан 6. став 1. 
Конвенције намеће високим странама уговорницама дужност да своје пра-
восудне системе организују на такав начин да сваки њихов суд може да 
обави све своје обавезе, укључујући ту и обавезу да размотри предмете у 
разумном року (видети Portington против Грчке, пресуда од 23. септембра 
1998, Riports 1998-6, стр. 2633, став 33). 
101. Коначно, Суд је захтевао и захтева посебну пажњу у предметима у 
којима је приватни тужитељ ХИВ позитиван, као и у свим питањима у ко-
јима се побијани поступак односи на спор око старатељства над дететом 
(видети, mutatis mutandis, А и остали против Данске, пресуда од 8. фебру-
ара 1996, Riports 1996-1, став 78 и Nutinen против Финске, бр. 32842/96, 
став 110, ECHR 2000-8). 

 

3. Период који треба узети у обзир 
102. Суд примећује да је поступак у питању започет 11. фебруара 1999. 
године, када је подноситељка представке поднела грађанску тужбу Оп-
штинском суду. Међутим, период који спада у надлежност овог Суда raci-
one temporis није почео на тај дан, већ 3. марта 2004. године, пошто је 
Конвенција у Србији ступила на снагу (видети, mutatis mutandis, Foti и 
остали против Италије, пресуда од 10. децембра 1982, серија А бр. 56, 
стр. 18–19, став 53). Парнични поступак је још увек у току у првом степе-
ну. То значи да је он трајао осам година, од чега више од две године и 11 
месеци спада у опсег испитивања овог Суда. 
103. Суд сем тога примећује да се, како би се утврдила разумност дужине 
трајања времена о коме је реч, мора посветити пажња стању предмета на 
дан ратификације (видети, између осталих правних ауторитета, предмет 
Stiranovski против Пољске, пресуда од 30. октобра 1998, Riports 1998-8) и 
констатује да је на дан 3. марта 2004. године поступак о коме је реч већ у 
првом степену трајао око пет година. 

 

4. Оцена Суда 
104. Суд пре свега примећује да је побијани поступак укључивао развод 
брака, вршење родитељских права над дететом и издржавање детета и да 
је, као такав, био релативно сложен по својој природи. 
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105. Друго, питања обухваћена тим поступком очигледно су била од по-
себног значаја за како подноситељку представке, тако и за њено дете и за-
то су домаће власти морале да им посвете посебну пажњу (видети горе, 
ст. 99. и 101). 
106. Треће, подноситељка представке је сама ХИВ позитивна, што је чи-
њеница која је у најмању руку била позната Центру за социјални рад (који 
је и сам државна установа укључена у поступак) и то је захтевало посебну 
пажњу (видети горе, ст. 33–35. и 101). 
107. Четврто, подноситељка представке је уложила све разумне напоре да 
убрза поступак и може се сматрати одговорном само за одлагање рочишта 
које је било предвиђено за 23. децембар 2005. године (видети горе, ст. 16. и 
17). 
108. Пето, она није жалила труда да достави Општинском суду адресу ту-
женога, чак и упркос томе, што, после започињања поступка, није била ни 
у каквој законској обавези да то учини (видети горе, ст. 14, 40. и 60, по-
себно чл. 106, 145. и 148. Закона о парничном поступку из 1977. године, 
као и ст. 61. и 62). 
109. Коначно, Општински суд је доследно пропуштао да искористи процесна 
средства која су му била на располагању у унутрашњем правном поретку и 
да туженоме званично достави писмена, што би омогућило наставак поступ-
ка о коме је реч. Конкретно, чак и ако претпоставимо да се нису били стекли 
законски услови за постављање "привременог заступника", како то тврди Др-
жава, Општински суд је могао и морао да прибегне другим средствима која 
су му стајала на располагању, укључујући ту, али без ограничења, стављање 
судских позива и других писмена упућених туженоме на сопствену огласну 
таблу (видети став 60, посебно члан 145. Закона о парничном поступку из 
1977. године, као и горе, став 62, поред ст. 50. и 61). 
110. У светлости критеријума утврђених његовом јуриспруденцијом и 
имајући на уму околности овог предмета, као и поднеске страна, Суд сма-
тра да дужина поступка због кога је подноситељка упутила представку, а 
који је још у току, није испунила захтев у погледу разумног рока. 
111. С тих разлога, дошло је до кршења члана 6. став 1. Конвенције. 
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2. НАВОДНО КРШЕЊЕ ЧЛАНА 8. КОНВЕНЦИЈЕ 
112. На основу члана 8. Конвенције, подноситељка представке се жалила 
да је одлагање у парничном поступку значило да она око осам година није 
могла да види своје дете, нити да оствари иједно своје родитељско право. 
113. Поред тога, на основу члана 6. став 1. Конвенције подноситељка 
представке се жалила на то што тужена држава није извршила привреме-
ну меру за приступ (детету) од 23. јула 1999. године. 
114. Члан 8, у делу који је битан за овај предмет, гласи како следи: 

"1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног 
живота,... 
2. Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то ни-
је у складу са законом и неопходно у демократском друштву ... у 
интересу заштите здравља или морала, или ради заштите права и 
слобода других". 

115. Будући да има право да да правну карактеристику чињеничном 
аспекту сваког предмета који има пред собом, Суд сматра да притужба 
коју је подноситељка представке изнела по основу члана 6. став 1. такође 
треба да буде испитана са становишта члана 8. Конвенције (видети Agde-
nis против Турске, бр. 25165/94, став 88, 31. мај 2005. и Hokanen против 
Финске, пресуда од 23. септембра 1994, ст. 50–52, серија А, бр. 299-А). 

 
А. Прихватљивост 

116. И Држава и подноситељка представке ослонили су се на аргументе 
који су већ сажети горе, у ст. 78. и 79. 
117. Поред тога, Држава је навела да је подноситељка представке пропу-
стила да упути жалбу по основу материјалног права ("ревизија" или да, 
због неспровођења привременог налога за приступ поднесе кривичну при-
јаву на основу чл. 134. став 1, 191. став 2. и 340. Кривичног законика (ви-
дети горе, ст. 63. и 73–75). 
118. Подноситељка представке је навела да није било никакве чињеничне 
нити правне основе за тврдњу да је почињено и једно кривично дело на 
које се влада позвала и да је, сем тога, жалбу по основу повреде матери-
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јалног права било могућно уложити само на коначну судску пресуду, да је 
таква пресуда донета. 
119. Суд примећује да заиста није донета правоснажна пресуда у другом 
степену против које би формално било могућно уложити жалбу по основу 
материјалног права. Сем тога, кривична пријава, мада је могућна, такође 
би била неделотворна: не би, дакле, била ишта бржа од ма које друге "ре-
довне" кривичне ствари која је могла да потраје неколико година и да пре-
ђе неколико инстанци. Коначно, сама држава није понудила никакав доказ 
за супротну тврдњу. Самим тим, и жалба по основу материјалног права и 
кривична пријава биле су правни лекови који нису морали да буду исцр-
пљени у смислу члана 35. став 1. Конвенције. 
120. Што се тиче осталих аргумената у вези са прихватљивошћу, који су 
већ описани горе у ст. 78. и 79, Суд их је размотрио, али је поново дошао 
до истих оних закључака какви су описани у ст. 85–88. горе. 
121. Суд зато оцењује да притужбе подноситељке представке по основу 
члана 8, у вези са неизвршењем привремене мере за приступ (детету), као 
и у вези са дужином грађанскоправног поступка, нису очигледно неосно-
ване у смислу члана 35. став 3. Конвенције. Суд сем тога оцењује да оне 
нису неприхватљиве ни по једном другом основу. Зато морају бити про-
глашене прихватљивима. 

 
А. Суштина предмета 

1. Аргументи које су изнеле стране 
а) У погледу неизвршења привремене мере за приступ 

122. Држава је навела да морају бити узети у обзир најбољи интереси и 
мишљење С.М, да је С.М. провела последњих осам година живота само са 
оцем и да обавеза поновног спајања родитеља и детета није апсолутна, 
што значи да интереси детета могу надјачати захтев родитеља за приступ 
детету и/или за вршење родитељских права. 
123. Држава је подсетила да свака принуда у овој области мора бити огра-
ничена, будући да треба пажљиво размотрити интересе и права свих заин-
тересованих страна. 
124. Држава је сем тога приметила да је Општински суд предузео све ра-
зумне кораке који су му стајали на располагању како би омогућио спрово-
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ђење привремене мере за приступ о коме је реч, чак и ако је 23. октобра 
2001. године адвокат подноситељке представке повукао њен захтев за из-
вршење те мере. 
125. Коначно, Држава је истакла да је 15. јуна 2006. године Општински 
суд доделио подноситељки представке привремено вршење родитељских 
права над С.М. и да је наложио туженоме да преда дете, до доношења ко-
начне одлуке у парничном поступку који је био у току. 
126. Подноситељка представке је навела да привремена мера за приступ није 
спроведена због тога што је тужени отворено одбио да јој се повинује и годи-
нама после тога успешно је избегавао да му се прописно уруче писмена. 
127. Подноситељка представке је додала да су за све то време власти Србије 
пропустиле да изврше своју обавезу и лоцирају боравиште туженога, или да 
примене било коју меру принуде у циљу извршења налога о коме је реч. 
128. Коначно, подноситељка представке је нагласила да је Држава имала 
обавезу да је поново споји са С.М. и да је сам протек времена могао да на-
несе непоправљиве последице и њој и њеном детету. 

 

б) У погледу дужине трајања грађанскоправног поступка 
129. И Држава и подноситељка представке ослонили су се на аргументе 
који су већ наведени горе, у ст. 90–97. 

 
2. Релевантна начела 

130. Суд примећује да узајамно уживање родитеља и детета у међусобном 
контакту представља суштински елемент "породичног живота" у смислу 
члана 8. Конвенције (видети, између осталих правних ауторитета, предмет 
Monori против Румуније и Мађарске, бр. 71099/01, став 70, 5. април 
2005.). 
131. Сем тога, иако је примарни циљ члана 8. заштита појединца од про-
извољне акције јавних власти, поред тога постоје и позитивне обавезе које 
су инхерентне делотворном "поштовању" породичног живота. И у једном 
и у другом контексту, мора се посветити пажња правичној равнотежи коју 
ваља успоставити између конкурентних интереса појединца и заједнице у 
целини; и у једном и у другом контексту Држава ужива извесно унутра-
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шње поље слободне процене (видети предмет Kigan против Ирске, пресу-
да од 26. маја 1994, серија А, бр. 290, стр. 19, став 49). 
132. Што се тиче обавезе Државе да примени позитивне мере, Суд сматра 
да члан 8. за родитеље обухвата право на то да буду предузети кораци ка-
ко би се они поново спојили са својом децом и обавезу националних вла-
сти да омогуће таква поновна спајања (видети, између осталих правних 
ауторитета, Injakolo-Zenide против Румуније, бр. 31679/96, став 94, ECHR 
2000-1; Nutinen против Финске, бр. 32842/96, став 127, ECHR 2000-8; Igle-
sias Hil i A.U.I. против Шпаније, бр. 56673/00, став 49, ECHR 2003-5). 
133. У предметима који се тичу извршења одлука у области породичног 
права, Суд је непрестано утврђивао да је одлучујуће то да ли су национал-
не власти предузеле све неопходне кораке да би омогућиле извршење она-
ко како се то разумно могло захтевати у посебним околностима сваког 
предмета (видети, mutatis mutandis, Hokanen против Финске, горе наведе-
на пресуда, став 58; Injakolo-Zenide, наведено, став 96; Nutinen против 
Финске, наведено, став 128; Silvester против Аустрије, бр. 36812/97 и 
40104/98, став 59, 24. април 2003). 
134. У том контексту, примереност неке мере треба процењивати са станови-
шта брзине њене примене, будући да проток времена може нанети непопра-
вљиве последице односима између детета и родитеља са којим то дете не жи-
ви у заједници (видети горе наведени предмет Injakolo-Zenide, став 102). 
135. Коначно, Суд сматра да упркос томе што мере принуде према деци 
нису пожељне у овој осетљивој области, не може бити потпуно искључе-
на примена санкција у случају незаконитог понашања родитеља са којим 
деца живе (видети горе наведени предмет Injakolo-Zenide, став 106). 

 
3. Оцена Суда 

136. Суд примећује да постоји општа сагласност око тога да веза између 
подноситељке представке и њеног детета спада у домен "породичног жи-
вота" у смислу члана 8. Конвенције (видети горе, став 130). 

 

а) У погледу неизвршења привремене мере за приступ 
137. Суд примећује да су покушаји да се спроведе привремена мера за 
приступ од 23. јула 1999. године очигледно настављени после 23. октобра 
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2001. године и да је, сем тога, та мера постала привремено ирелевантна 
између 15. јуна 2006. и 13. новембра 2006. године, то јест за време када је 
накнадно донета мера за привремено вршење родитељских права (видети 
горе, ст. 25–32, 50. и 54) била на снази. 
138. Суд је такође приметио да је, чак и поред тога што је адвокат подно-
ситељке представке повукао њен захтев за извршење од 8. новембра 1999. 
године, подноситељка представке 19. фебруара 2001. године поднела још 
један захтев у истом смислу, као и да је после тога учињено неколико по-
кушаја за извршење привремене мере за приступ (видети горе, ст. 27–31). 
139. С обзиром на све то и имајући на уму да је до ратификације протекло 
више од четири године током којих није спроведено извршење, мора се 
утврдити да ли је током потоње две године и два месеца неизвршења пре 
15. јуна 2006. године такође учињен пропуст у погледу поштовања поро-
дичног живота подноситељке представке, као и да ли је такав пропуст био 
учињен у време које је протекло од 13. новембра 2006. године, пошто оба 
периода спадају у надлежност Суда racione temporis. 
140. У том контексту, Суд примећује да је од 3. марта 2004. године до 15. 
јуна 2006. године Општински суд у неколико наврата покушао да спрове-
де извршење, али се ниједном нико није нашао на адреси туженога. Међу-
тим, ниједан такав покушај да се спроведе извршење није учињен после 
13. новембра 2006. године. 
141. Сем тога, за све време периода о коме је реч, Општински суд није ни-
једном искористио расположива унутрашња процесна средства да би ту-
женоме формално доставио писмена (видети ставове 60, пре свега члан 
145. Закона о парничном поступку из 1977. године и 62, горе, као и ст. 60. 
и 61), већ се уместо тога задовољавао тиме да повремено наложи подно-
ситељки представке да му достави адресу туженога, иако она очигледно 
није била ни у каквој законској обавези да то учини (видети горе ст. 32. и 
60, посебно чл. 145. и 148. Закона о парничном поступку из 1977. године, 
као и став 61). 
142. Коначно, упркос доследним настојањима туженога да избегне учешће у 
било каквом поступку (видети горе, ст. 15, 37. и 50), изгледа да Општински 
суд није чак ни размотрио могућност да прибегне принуди у складу са одго-
варајућим правилима извршног поступка (видети горе, ст. 29. и 65). 
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143. Имајући на уму све околности предмета, укључујући ту проток вре-
мена, најбоље интересе С. М, критеријуме које је успоставио сопственом 
јуриспруденцијом и поднеске страна, Суд, без обзира на унутрашње поље 
слободног одлучивања Државе, закључује да власти Србије нису предузе-
ле примерене и делотворне напоре за извршење привременог налога о 
приступу од 23. јула 1999. године. 
144. С тих разлога прекршено је право подноситељке представке на поштова-
ње њеног породичног живота и дошло је до повреде члана 8. Конвенције. 

 

б) У погледу дужине трајања грађанскоправног поступка 
145. Суд је размотрио аргументе које су изнеле обе стране и који су опи-
сани горе, у ст. 90–97, као и све релевантне чињенице, и поново је дошао 
до истих закључака какви су већ описани горе, у ст. 104–110. 
146. С обзиром на изузетне околности овог предмета, посебно на то коли-
ко је он важан за подноситељку представке, и шта јој значи, на понашање 
власти Србије и, заиста, на разлику у природи интереса заштићених чла-
ном 6. став 1. и чланом 8. Конвенције (видети mutatis mutandis, Makmajkl 
против Уједињеног Краљевства, пресуда од 24. фебруара 1995, серија А 
бр. 307-Б, став 91 и H. N. против Пољске, бр. 7710/01, 13. септембар 
2005), Суд налази да дужина побијаног грађанскоправног поступка, сама 
по себи, представља засебно кршење члана 8. Конвенције. 

 
3. НАВОДНО КРШЕЊЕ ЧЛАНА 13. КОНВЕНЦИЈЕ 

147. На основу члана 13. Конвенције, подноситељка представке се жалила 
да нема на располагању ниједан унутрашњи делотворан правни лек како 
би убрзала парнични поступак о коме је реч. Члан 13. гласи како следи: 

"Свако коме су повређена права и слободе предвиђени у овој Кон-
венцији има право на делотворан правни лек пред националним 
властима, без обзира јесу ли повреду извршила лица која су посту-
пала у службеном својству". 

 

А. Прихватљивост 
148. Суд примећује да се овом притужбом отварају фактичка и правна пи-
тања према Конвенцији, за чије је решавање потребно разматрање сушти-
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не предмета. Суд такође сматра да ова тужба није очигледно неоснована у 
смислу члана 35. став 3. Конвенције, као и да се не може прогласити не-
прихватљивом ни по једном другом основу. Она стога мора бити прогла-
шена прихватљивом. 

 

Б. Суштина предмета 
1. Аргументи које су изнеле обе стране 

149. Држава је оспорила тврдњу подноситељке представке и у том оспо-
равању се ослонила на своје аргументе који су описани горе, у ставу 78. 
150. Подноситељка представке није у овом погледу изнела никакве додат-
не коментаре. 

 

2. Релевантна начела 
151. Суд примећује да члан 13. јемчи делотворан правни лек пред нацио-
налним властима против наводног кршења свих права и слобода зајемче-
них Конвенцијом, укључујући ту и право на расправу у разумном року на 
основу члана 6. став 1. (видети, између осталог, већ наведени предмет Ku-
dla против Пољске, став 156). 
152. Суд сем тога подсећа да је правни лек у погледу дужине поступка 
"делотворан" ако се може применити или за убрзање поступка пред судо-
вима пред којима се о том предмету одлучује, или за то да парничару пру-
жи адекватно правно задовољење за кашњења која су се већ догодила (ви-
дети горе наведени предмет Sirmeli против Немачке [ГЦ], став 99). 
153. Коначно, суд наглашава да је савршено неспорно да је, у апсолутном 
смислу, најбоље решење превенција, као и у многим другим областима. 
Ако је правосудни систем мањкав у погледу захтева за разумни рок из 
члана 6. став 1. Конвенције, најделотворније решење је правни лек чији је 
циљ убрзање поступка, како би се спречило да тај поступак постане пре-
комерно дуг. Такав правни лек има неспорну предност над правним леком 
који пружа само компензацију, будући да он истовремено спречава и за-
кључак о сукцесивним повредама у вези са истим поступком и не попра-
вља само штету нанету кршењем права a posteriori, како то чини компен-
заторни правни лек. Неке државе су у потпуности схватиле ситуацију што 
се огледа у томе да су изабрале да комбинују два типа правних лекова, је-
дан који је смишљен ради убрзања поступка, и други који је смишљен ра-
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ди обезбеђивања надокнаде (видети горе наведени предмет Skordino, ст. 
183. и 184, Kočarela против Италије [ГЦ], бр. 64886/01, ст. 74. и 77, EC-
HR 2006 и горе наведени Firmeli против Немачке [ГЦ], став 100). 

 
3. Оцена суда 

154. Суд примећује да је Држава већ у свом претходном приговору суге-
рисала да су постојали правни лекови које је подноситељка представке 
могла да примени у погледу дужине трајања поступка према члану 6. став 
1. и примећује, такође, да ти аргументи државе, у мери у којој се ослањају 
на исте разлоге који су наведени у одговору на притужбу у вези са крше-
њем члана 13, морају баш као и приговор Државе, бити одбачени по осно-
ву већ описаном горе, у ставовима 85-87. 
155. С тих разлога, Суд закључује да је прекршен члан 13. заједно са чла-
ном 6. став 1. Конвенције због тога што није постојао делотворан правни 
лек у унутрашњем законодавству за притужбе подноситељке представке у 
вези са дужином трајања њене грађанске парнице. 

 
4. НАВОДНО КРШЕЊЕ ЧЛАНА 14. КОНВЕНЦИЈЕ 

156. Коначно, подноситељка представке се жалила да је претрпела крше-
ње својих права зајемчених чланом 6. став 1. и чланом 8. Конвенције, како 
је то горе већ описано, искључиво по основу тога што је ХИВ позитивна. 
Износећи ту притужбу она се позвала на члан 14, који гласи како следи: 

"Уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбе-
ђује се без дискриминације по било ком основу, као што су пол, 
раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишље-
ње, национално или социјално порекло, веза са неком национал-
ном мањином, имовно стање, рођење или други статус". 

157. Држава је оспорила те наводе подноситељке представке и нагласила 
је да Општински суд чак није ни био свестан чињенице да је подноситељ-
ка представке ХИВ позитивна, све док није била достављена представка у 
овом предмету. 
158. Подноситељка представке је тврдила да је судија која је прва предсе-
давала у њеном предмету знала за ову чињеницу за све време трајања по-
ступка, иако је то морала да буде поверљива информација, као и да је то 
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такође могло утицати на чињеницу да јој није досуђено привремено врше-
ње родитељских права још на самом почетку. Што се тиче друге председ-
нице судског већа, која је доцније именована, подноситељка представке је 
признала да је та судија, у суштини, обавештена о том податку тек пошто 
је достављена представка у овом предмету. 
159. Са становишта чињеница у овом предмету и без обзира на то да ли су 
и, ако јесу, када су две председавајуће судије сазнале за то да је подноси-
тељка представке ХИВ позитивна, Суд сматра да расположиви докази ни-
су довољни да би он на основу њих закључио како је подноситељка пред-
ставке заиста била дискриминисана по основу свог здравља. Из тога следи 
да је ова притужба очигледно неоснована и да она мора бити одбачена у 
складу са чланом 35. ст. 3. и 4. Конвенције. 

 
5. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ 

160. Члан 41. Конвенције гласи како следи: 
"Када Суд утврди прекршај Конвенције или Протокола уз њу, а 
унутрашње право високе стране уговорнице у питању омогућава 
само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити 
правично задовољење оштећеној странци." 

 

А. Штета 
161. Подноситељка представке је првобитно тражила одштету од 30.000 
евра (ЕУР) на име нематеријалне штете коју је претрпела, да би доцније 
повећала тај захтев на по један милион евра за сваку годину кашњења у 
поступку. 
162. Држава је тај захтев оспорила. Држава је, међутим, додала да уколи-
ко Суд утврди да је Конвенција прекршена, већ сам тај закључак треба да 
представља примерено правично задовољење или да, алтернативно, свака 
финансијска надокнада која буде евентуално досуђена треба да буде у 
складу са праксом Суда у другим сличним предметима. 
163. Суд сматра да је подноситељка представке претрпела знатну немате-
ријалну штету услед кршења права зајемчених Конвенцијом, па због тог 
разлога само констатовање повреде Конвенције очигледно не би могло да 
представља довољно правично задовољење у смислу члана 41. 
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164. Оспорено понашање правосуђа тужене државе морало је, пре свега, 
представљати стални извор узнемирености за подноситељку представке 
која је последњи пут видела своје дете 1998. године, пре око осам година. 
165. Имајући на уму све што је горе наведено, износе досуђене у упореди-
вим предметима (видети, mutatis mutandis, Injakolo-Zenide, наведено горе, 
став 117) и пресуђујући на основу правичности, како то налаже члан 41, 
Суд досуђује подноситељки представке 15.000 евра по овом основу. 
166. Коначно, Суд наглашава да су се, према члану 46. Конвенције, висо-
ке стране уговорнице обавезале да ће се повиновати правоснажним пресу-
дама Суда у сваком предмету у коме учествују као странке, а да извршење 
пресуда надгледа Комитет министара. Из тога, између осталог следи да 
пресуда у којој Суд утврди да је дошло до кршења Конвенције намеће ту-
женој држави правну обавезу не само да исплати досуђени износ на име 
правичног задовољења, већ и да изабере, под надзором Комитета мини-
стара, опште и/или, ако је то примерено, појединачне мере које треба да 
буду усвојене у њеном унутрашњем правном поретку како би се окончало 
кршење које је Суд утврдио и како би се, колико је год то могуће, испра-
виле последице тог кршења (видети предмет Skocari i Đunta против Ита-
лије [ГЦ], бр. 39221/98 и 41963/98, став 249, ECHR 2000-8). Држава ће 
стога, одговарајућим средствима, извршити привремену меру за приступ 
од 23. јула 1999. године, и привести крају, с посебном пажњом, грађанско-
правни поступак који је у току (видети, mutatis mutandis, Mužević против 
Хрватске, бр. 39299/02, став 91, 16. новембар 2006). 

 

Б. Судски и остали трошкови 
167. Подноситељка представке је такође захтевала да јој се исплати 2.590 
евра на име судских и осталих трошкова које је поднела пред домаћим су-
довима и 6.300 евра на име судских и осталих трошкова пред Судом. Под-
нела је детаљни обрачун свих трошкова, по ставкама. 
168. Држава је оспорила тај захтев, али је препустила Суду да по сопстве-
ном нахођењу донесе одлуку ако закључи да је било прекршено и једно 
право зајемчено Конвенцијом. 
169. Према јуриспруденцији Суда, подноситељка представке има право на 
надокнаду судских и осталих трошкова само у мери у којој је доказано да 
су ти трошкови стварно и нужно поднети и да су разумни у погледу изно-
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са (видети, на пример, Jatridis против Грчке (правично задовољење) [ГЦ], 
бр. 31107/96, став 54, ECHR 2000-11). 
170. У овом случају, Суд сматра да су износи које тражи подноситељка 
представке прекомерни. Обративши пажњу на све информације које посе-
дује и на наведене критеријуме, Суд, међутим, сматра да је разумно да под-
носитељки представке досуди износ од 1.350 евра за трошкове које је сно-
сила пред домаћим судским органима, посебно оне које је сносила у насто-
јању да убрза поступак због кога се жалила (видети, mutatis mutandis, Le 
Kont, Van Leven i De Mejer против Белгије, пресуда од 18. октобра 1982. 
(члан 50), серија А бр. 54, став 17; видети, такође, argumentum a kontrario, 
O’Rajli и остали против Ирске, бр. 54725/00, став 44, 29. јул 2004) и још 
3.000 евра на име трошкова које је сносила у поступку пред овим Судом. 

В. Затезна камата 
171. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована на нај-
нижој каматној стопи Европске централне банке уз додатак од три про-
центна поена. 

 

С ТИХ РАЗЛОГА, СУД ЈЕДНОГЛАСНО 
1. Проглашава тужбе по основу члана 6. став 1. (у вези са дужином гра-
ђанскоправног поступка), члана 8. и члана 13. Конвенције прихватљиви-
ма, а остатак представке неприхватљивим; 
2. Сматра да је дошло до повреде чланова 6. ст. 1. и 8. Конвенције у по-
гледу трајања грађанскоправног поступка; 
3. Сматра да је дошло до кршења члана 8. Конвенције у погледу неизвр-
шења привременог налога за приступ; 
4. Сматра да је дошло до повреде члана 13. Конвенције; 
5. Сматра 
а) да тужена Држава треба да плати подноситељки представке, у року од три 
месеца од дана када ова пресуда постане правоснажна, у складу са чланом 
44. став 2. Конвенције, 15.000 ЕУР (петнаест хиљада евра) на име нематери-
јалне штете и укупно 4.350 ЕУР (четири хиљаде три стотине и педесет евра) 
на име трошкова, с тим што те износе треба претворити у националну валуту 
тужене државе по курсу који се примењује на дан намирења, уз додатак сред-
става за сваки порез који би могао бити зарачунат, 
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б) да се од протека наведеног рока од три месеца до намирења, на наведе-
ни износ плаћа обична камата по стопи која је једнака најнижој кредитној 
стопи Европске централне банке током периода неплаћања, увећаној за 
три процентна поена; 
6. Одбацује остатак захтева подноситељке представке за правично задово-
љење. 
Сачињено на енглеском језику и отправљено у писменом виду на дан 13. 
марта 2007. године у складу са правилом 77. ст. 2. и 3. Пословника Суда. 
  
 

     Ф. Еленс-Пасос                                               Ф. Тилкенс 
Заменик секретара Већа     Председник Већа 
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