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Поштовани, 
 

Настављајући традицију, Врховни касациони суд организује Годи-

шње саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи "Судијски да-

ни - 2014" од 5. до 7. октобра 2014. године и објављује два  тематска 

броја Билтена, са стручним радовима: један посвећен казненом праву из 

кривичне и прекршајне материје (Билтен 3/2014), а други посвећен  гра-

ђанском и управном праву (Билтен 4/2014).  

У рефератима о спорним правним питањима, објављеним у 

овим тематским бројевима Билтена Врховног касационог суда изра-

жени су лични ставови аутора.  

Објављени стручни радови треба да допринесу расправи о спор-

ним правним питањима и усвајању правних схватања и ставова ради 

уједначавања судске праксе и остваривању законске функције Врховног 

касационог суда  у вршењу судске власти. 

 

Редакција 
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Љубица Милутиновић 

судија Врховног касационог суда 
 

 

ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ1 
 

Увод 

 Пракса Европског суда за људска права у односу на Србију указу-

је и потврђује нама познату чињеницу да је дужина трајања судских по-

ступака један од препознатљивих проблема српског судства. Неразумна 

дужина трајања поступака поред неуједначене судске праксе и отежаног 

извршења правноснажних судских одлука, чини Србију земљом у којој 

грађани немају адекватан степен правне сигурности нити довољно ефика-

сан пут за остварење својих права. 

 Поремећај који је настао у функционисању српског судства 2010. 

године када су ступили на снагу судско организациони закони који су 

драстично смањили број судова, а Високи савет судства својом одлуком 

смањио и број судија, још увек није отклоњен, иако се у том погледу чине 

неки кораци који су још увек далеко од задовољавајућег. 

 Током 2013. године дошло је до установљавања нове мреже судо-

ва повећањем броја судова, враћања у судски систем неизабраних судија 

после одлуке Уставног суда2 и усвајања измена процесних закона3. Прво-

битно смањење броја судова изазвало је такорећи тектонске поремећаје 

праћене сеобом предмета, њиховом прерасподелом судијама који су иза-

брани у новоформиране судове и поновним заказивањем суђења испочет-

ка. Покушај отклањања тих тешкоћа током 2013. године довео је до нове 

                                                 
1  Реферат је разматран на седницама Одељења за суђење у разумном року и Грађанског 

одељења Врховног касационог суда 02.09.2014. године. Ставови изнети у реферату су 

прихваћени и подржани као ставови наведених одељења Врховног касационог суда 
2  VIII У 534/2011 од 11.7.2012. године, објављена у "Службеном гласнику Републике Ср-

бије" број 71 од 25.7.2012. године 
3  Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Закон о изменама и допу-

нама Закона о ванпарничном поступку, Закон о изменама Закона о извршењу и обезбе-

ђењу, Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Закон о извршењу 

кривичних санкција, Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера, Закон о право-

бранилаштву, Закон о посредовању у решавању спорова, сви објављени у "Службеном 

гласнику Републике Србије " број 55 од 23. маја 2014. године 
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сеобе предмета и судија у новоформиране судове, извођења и завођења 

предмета, паковања и препакивања. Опет неки поступци почињу испочет-

ка, а недостају и инфраструктурни услови као што је потребан број судни-

ца, писарница, дактилобироа, судија, особља и томе слично. У међувреме-

ну је почела примена новог ЗКП-а и тужилачке истраге и нова сеоба пред-

мета у тужилаштва која су претрпана, кадровски, просторно, финансијски 

неприпремљена и неопремљена. Предузете су одређене мере да се ситуа-

ција среди, али је евидентан застој у поступању.  

 Значи, у последње четири године два пута су предмети излазили 

из редовног тока, било је значајних застоја у раду, а пред судијама је пре-

тећи стајао захтев за суђење у што већем броју, што брже и ефикасније. 

Зато су пресуђивани лакши предмети, некада уз потпуно формални при-

ступ решењу проблема, тако да су се решавали предмети али не и спорне 

ситуације грађана, њихови правни проблеми који су их и довели пред суд.  

 Квалитет судских одлука је опао, изостала је континуирана обука су-

дија, а судије изабране на ограничени мандат нису ни оцењене, већ законом 

преведене у стални мандат, наравно не прошавши обуку предвиђену Законом 

о правосудној академији. Судије су се претвориле у маратонце који јурећи за 

бројем завршених предмета, жртвују суштину, квалитет правне заштите, про-

изводећи правну несигурност кроз неуједначеност судске праксе.  

 Овај кратки увод представља дијагнозу стања српског правосуђа. 

Али смисао овог реферата је да се у центар збивања стави онај субјекат 

због кога судови и судство и постоје. То је грађанин који има Уставом га-

рантовану заштиту својих права и то у разумном року. 
 

Разумни рок као део права на правично суђење 

- Нормативни оквир – 

 1. Устав Републике Србије4 

 Члан 32. став 1. Устава Републике Србије:   

 Свако има право да независан, непристрасан и законом већ уста-

новљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о њего-

вим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за по-

кретање поступка, као и оптужбама против њега. 

                                                 
4 "Службени гласник Републике Србије" 98/2006 
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 Члан 33. став 1. и 6. Устава 

 Свако ко је окривљен за кривично дело има право да у најкраћем 

року, у складу са законом, подробно и на језику који разуме, буде обаве-

штен о природи и разлозима дела за која се терети као и доказима при-

купљених против њега. 

 Свако коме се суди за кривично дело има право да му се суди без 

одуговлачења. 

 Члан 16. Устава 

 Спољна политика Републике Србије почива на опште признатим 

принципима и правилима Међународног права. 

 Опште прихваћена правила међународног права и потврђени ме-

ђународни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и 

непосредно се примењују. Потврђени међународни уговори морају бити у 

складу са Уставом. 

 Члан 18. Устава 

 Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују. 

 Уставом се јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и ма-

њинска права зајемчена опште прихваћеним правилима међународног права, по-

тврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати 

начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено, 

или ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при 

чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права. 

 Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист 

унапређења вредности демократског друштва сагласно важећим међу-

народним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међуна-

родних институција које надзиру њихово спровођење. 

 2. Европска конвенција за заштиту људских права и основних 

слобода5 - у даљем тексту Европска конвенција 

 Пошто је Европска конвенција ратификована у скупштини, поста-

ла је саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се 

примењује у смислу члана 16. став 2. Устава.  

                                                 
5  Сачињена је 4. новембра 1950. године у Риму, измењена сагласно Протоколу број 11, 

ратификована од стране надлежног органа СЦГ 26. децембра 2003. године, а ступила на 

снагу у односу на нашу земљу 3. марта 2004. године. Приликом ратификације стављене  
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 Члан 6. став 1. Европске конвенције 

 Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обаве-

зама или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јав-

ну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, 

образованим на основу закона... 

 Члан 5. став 1. Европске конвенције 

 Свако ко је ухапшен или лишен слободе сходно одредбама става 

1.с. овог члана биће без одлагања изведен пред судију или друго службено 

лице законом одређено да обавља судске функције и имаће право да му се 

суди у разумном року или да буде пуштен на слободу до суђења..   

 3. Закон о парничном поступку6 

 Члан 10. ЗПП  

 Странка има право да суд одлучи о њеним захтевима и предлози-

ма у разумном року. 

 Суд је дужан да настоји да се поступак спроведе без одуговлаче-

ња и са што мање трошкова.  

 Закон о парничном поступку 7 

 Члан 10. ЗПП 

 Странка има право да суд одлучи о њеним захтевима и предлози-

ма у разумном року. 

 Суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења, у складу са 

претходно одређеним временским оквиром за предузимање парничних 

радњи (у даљем тексту временски оквир) и са што мање трошкова. 
  

 Изменама Закона о парничном поступку у 2011. години одредба чла-

на 10. из 2004. године допуњена је временским оквиром, а касније изврше-

ним изменама током 2014. године Законом о изменама и допунама Закона о 

                                                 
 су одговарајуће резерве које су дана 15. децембра 2010. године Законом о изменама и 

допунама Закона о ратификацији конвенције скинуте, а које су се односиле на неприме-

ну одређених чланова конвенције у поступцима пред прекршајним судовима као и на 

неспровођење начела јавне расправе у управним споровима. 
6 "Службени гласник Републике Србије" 125/2004, 111/2009 
7 "Службени гласник Републике Србије" 72/11 
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парничном поступку који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 55 од 

23.5.2014. године, одредбе о суђењу у разумном року нису мењане. 

 4. Законик о кривичном поступку 8  

 Члан 14. Законика о кривичном поступку 

 Суђење у разумном року: 

 Суд је дужан да кривични поступак спроведе без одуговлачења и да 

онемогући сваку злоупотребу права усмерену на одуговлачење поступка.  

 Кривични поступак против окривљеног који је у притвору је хитан. 

 5. Закон о општем управном поступку 9 

 Члан 7. Закона о општем управном поступку 

 Начело ефикасности 

 Органи који воде поступак односно решавају у управним ствари-

ма, дужни су да обезбеде успешно и квалитетно остваривање и зашти-

ту права и правних интереса физичких лица, правних лица или других 

странака. 

 6. Породични закон10 

 Члан 204. Породичног закона 

 Хитност поступка 

 Поступак у вези са породичним односима хитан је ако се односи 

на дете или родитеља који врши родитељско право. 

 У поступку у вези са породичним односима тужба се не доста-

вља туженом на одговор. 

 Поступак из става 1. овог члана суд ће, по правилу, спровести на 

највише два рочишта. 

 Другостепени суд дужан је да донесе одлуку у року од 30 дана од 

дана када му је достављена жалба. 

                                                 
8  "Службени гласник Републике Србије" 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 55/14 
9  "Службени гласник СРЈ" 33/97, 31/2001, "Службени гласник РС" 30/2010 
10 "Службени гласник РС" 18/2995 
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 7. Закон о раду Републике Србије11 

 Члан 195. став 3. Закона о раду 

 Спор пред надлежним судом правноснажно се окончава у року од 

шест месеци од дана покретања спора12. 
  

 У међувремену је донет нови Закон о раду13 који је изоставио став 

3. члана 195. наведеног Закона о раду, али тиме није умањио хитност у 

поступању у радним споровима, јер су они по израженим стандардима у 

пресудама Европског суда за људска права и Уставног суда од приоритет-

ног значаја. 

 8. Закон о извршењу и обезбеђењу14 

 Члан 6. Закона о извршењу и обезбеђењу 

 Предвиђа да у поступку извршења и обезбеђења суд је дужан да 

поступа хитно, одлагање није дозвољено сем у случајевима прописаним 

законом. 

 9. Закон о уређењу судова 15 

 Члан 8а. Закона о уређењу судова 

 Странка у судском поступку која сматра да јој је повређено пра-

во на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети зах-

тев за заштиту права на суђење у разумном року. 

 Захтевом из става 1. овог члана може се тражити и накнада за 

повреду права на суђење у разумном року.  

 Ако се захтев односи на поступак који је у току пред Привредним 

апелационим судом, Прекршајним апелационим судом или Управним су-

дом, о захтеву одлучује Врховни касациони суд. 

                                                 
11 "Службени гласник Републике Србије" 24/2005, 61/2005 
12 Овај рок Уставни суд је сматрао инструктивним, што се наводи у одлуци Уставног суда 

Уж. 1228/2009 од 18.2.2010. године, а затим понавља у више одлука Уставног суда као 

на пример у предмету Уж 5355/11 од 14.7.2014. године. 
13 "Службени гласник Републике Србије" 75/2014 од 21. јула 2014. године 
14 "Службени гласник Републике Србије" 31/2011, 99/2011, 109/2013, одлука Уставног су-

да, и број 55/14 
15 "Службени гласник Републике Србије" 116/2008 ...101/13 
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 Поступак одлучивања о захтеву из става 1. овог члана је хитан. 

 Члан 8б. Закона о уређењу судова 

 Ако непосредно виши суд утврди да је захтев подносиоца осно-

ван, може одредити примерену накнаду за повреду права на суђење у ра-

зумном року и одредити рок у коме ће нижи суд окончати поступак у ко-

ме је учињена повреда права на суђење у разумном року.  

 Накнада из става 1. овог члана исплатиће се из буџетских сред-

става Републике Србије опредељених за рад судова у року од три месеца 

од дана подношења захтева странке. 

 Против решења о захтеву за заштиту права на суђење у разумном 

року може се поднети жалба Врховном касационом суду у року од 15 дана. 

 Члан 8в. Закона о уређењу судова 

 На поступак за заштиту права на суђење у разумном року и на-

кнаде за повреду права на суђење у разумном року сходно се примењују 

одредбе закона којима се уређује ванпарнични поступак.  

 10. Министарство правде Републике Србије припремило је Нацрт 

Закона о заштити права на суђење у разумном року. У току је јавна 

расправа и оцена усаглашености нацрта са европским стандардима из ове 

области.  

  

Однос уставне жалбе због повреде права на суђење у разумном року  

и захтева за заштиту права на суђење у разумном року 

 До измена Закона о уређењу судова грађани су заштиту права на 

суђење у разумном року остваривали пред Уставним судом. Цитиране од-

редбе процесних закона су налагале судијама да поступају ефикасно воде-

ћи рачуна о спречавању злоупотреба процесних овлашћења странака, али 

истовремено и пре свега водећи рачуна да грађани на законит начин 

остваре припадајућа права. Међутим, уставно - судска заштита није била 

делотворна. Тек након пресуде Европског суда за људска права у случају 

Винчић против Србије16, уставна жалба је могла да се сматра делотворним 

                                                 
16 Предмет је формиран на основу представке подносиоца Винчић и других лица против 

Србије. Пресуда је донета 1. децембра 2009. године и у пресуди се наводи у ставу 51. да 

је суд мишљења да уставну жалбу треба, у начелу, сматрати делотворним домаћим 
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правним средством у вези са суђењем у разумном року и то тек након 

07.08.2008. године. 

 Право на правично суђење 17 представља људско право зајемчено 

Уставом, а право на суђење у разумном року део права на правично суђе-

ње. У смислу члана 18. Устава ово право се непосредно примењује и ту-

мачи у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно ва-

жећим међународним стандардима људских и мањинских права18 као и 

праксе међународних институција које надзиру њихово спровођење19. 

 Уставни суд20 као самосталан и независан државни орган који штити 

уставност и законитост и људских и мањинских права и слобода, одлучује у 

смислу члана 170. Устава о уставним жалбама које се могу изјавити против 

појединачних аката и радњи државних органа или организација којима су по-

верена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или ма-

њинска права и слободе зајемчени Уставом, ако су исцрпљена или нису 

предвиђена друга правна средства за њихову заштиту. 

 Одредбом члана 82. став 2. Закона о Уставном суду21 предвиђено 

је да уставна жалба може да се изјави и ако нису исцрпљена правна сред-

ства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено право на суђење у ра-

зумном року. 

 До доношења Закона о изменама и допунама Закона о уређењу су-

дова (чл. 8а, 8б, 8в) Уставни суд је искључиво одлучивао о свим уставним 

жалбама укључујући и жалбе због повреде права за суђење у разумном 

року, као дела људског права на правично суђење. Усвајањем наведених 

измена Закона о уређењу судова, установљено је ново правно средство за-

штите - захтев за заштиту права на суђење у разумном року.   

 Ако сада протумачимо одредбу члана 170. Устава, јасно је да 

Уставни суд после доношења Закона о изменама и допунама Закона о уре-

                                                                                                                       
средством у смислу значења члана 35. став 1. Конвенције у вези са свим представкама 

поднетим почев од 7. августа 2008. године, као датума када су прве мериторне одлуке 

Уставног суда о основаности наведених жалби објављене у "Службеном листу Србије". 
17 Члан 32. Устава 
18 Пракса Европског суда за људска права  
19 Препоруке Комитета министара Савета Европе и Резолуције Парламентарне скупштине 

Савета Европе 
20 По називу суд , али ван система судске власти 
21 "Службени гласник РС" 109/2007, 99/2011, 18/13 – одлука УС 
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ђењу судова неће поступати по уставним жалбама за заштиту права на су-

ђење у разумном року ако у току поступка, пре обраћања Уставном суду 

није исцрпљено и то правно средство. Самим тим, Уставни суд ће у тој 

ситуацији уставну жалбу одбацити. То је потпуно јасно и неспорно.  

 Међутим, отвара се питање временског важења Закона о уређењу 

судова (чл. 8а, 8б, 8в) и уставне забране повратног дејства закона и других 

општих аката22. 

 Према члану 197. Устава, закони и сви други општи акти не мо-

гу имати повратно дејство. Изузетно, само поједине одредбе закона мо-

гу имати повратно дејство, ако то налаже општи интерес утврђен при 

доношењу закона. Одредба Кривичног закона може имати повратно деј-

ство само ако је блажа за учиниоца кривичног дела. 

 Уставни суд је после усвајања Закона о изменама и допунама За-

кона о уређењу судова и ступањем на снагу одредаба чланова 8а, 8б и 8в, 

нерешене уставне жалбе за заштиту права на суђење у разумном року 

примљене у периоду од 2010. до 2014. године проследио редовним судо-

вима на надлежност. Након што му је Врховни касациони суд вратио 

предмете, сматрајући да судови установљени Законом о уређењу судова 

нису надлежни да поступају по уставним жалбама за заштиту права на су-

ђење у разумном року поднетим Уставном суду до 22. маја 2014. године23, 

Уставни суд је допис Врховног касационог суда сматрао негативним су-

кобом надлежности и на основу члана 167. став 2. тачка 1. Устава решио 

да је надлежан Врховни касациони суд 24. У одлуци Уставног суда, Устав-

ни суд констатује да у правном систему Републике Србије до доношења 

Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова није било предви-

ђено ни једно правно средство за заштиту зајемченог права на суђење у 

разумном року за поступке који нису окончани, па су грађани имали мо-

гућност заштите тога права само подношењем уставне жалбе. Законски 

основ за обраћање Уставном суду у тим случајевима је садржан у одредби 

члана 82. став 2. Закона о Уставном суду, којим је прописано да се устав-

на жалба може изјавити и ако нису исцрпљена правна средства, дакле док 

поступак траје, у случају када је подносиоцу жалбе повређено право на 

                                                 
22 Члан 197. Устава 
23 Став заузет на првој седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Вр-

ховног касационог суда дана 30. маја 2014. године 
24 Одлука Уставног суда III У 353/14 од 3.7.2014. године 
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суђење у разумном року. Доношењем Закона о изменама и допунама За-

кона о уређењу судова у правни систем Републике Србије уведено је ново 

правно средство којим се обезбеђује заштита права на суђење у разумном 

року, па Уставни суд констатује да почетком примене одредбе члана 2. 

Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова уставна жалба из 

члана 170. Устава постаје супсидијерно правно средство у односу на за-

штиту права на суђење у разумном року у судским поступцима који још 

увек трају, јер одлучивању Уставног суда у уставно судском поступку за 

заштиту уставом зајемченог права мора да претходи исцрпљивање пропи-

саног правног средства у редовном поступку. Изузетак је једино у случају 

када је истакнута повреда овог права у односу на трајање поступка пред 

Врховним касационим судом који је још увек у току, јер измене и допуне 

Закона о уређењу судова не предвиђају да се заштита права пред редов-

ним судом може остварити због неразумно дугог трајања поступка пред 

Врховним касационим судом.  

 У својој одлуци Уставни суд даље наводи да су одредбе чланова 

8а, 8б и 8в Закона о уређењу судова, иако садржане у Закону о уређењу 

судова који регулише питања организације и надлежности судова, по сво-

јој природи процесно правног карактера, а опште правило процесних за-

кона је да се ново донети закони примењују на све поступке који су у то-

ку, осим ако је самим законом изричито предвиђено да ће се такви по-

ступци окончати према одредбама раније важећег закона. Како у конкрет-

ном случају Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова такву 

одредбу не садржи, Уставни суд је закључио да се заштита права на суђе-

ње у разумном року у судским поступцима који су били у току пре уста-

новљавања новог правног средства, и који су још увек у току има пружи-

ти у складу са новелираним одредбама Закона о уређењу судова.  

 Став Уставног суда, да уставна жалба постаје супсидијерно прав-

но средство у односу на заштиту права на суђење у разумном року почет-

ком примене нових одредаба Закона о уређењу судова у судским поступ-

цима који још увек трају, из разлога претходног исцрпљивања прописаног 

правног средства у редовном поступку, осим у случају повреде овог права 

пред Врховним касационим судом (јер измене и допуне Закона о уређењу 

судова то не предвиђају), је прихватљив. Међутим, Уставни суд на стра-

ни 4 своје одлуке већ у следећем пасусу заузима став супротан наведе-

ном и истиче да су одредбе организационог Закона о уређењу судова про-
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цесно правног карактера и њима је уређен поступак по ново установље-

ном правном средству. Пошто је то опште прихваћено правило за проце-

сне законе, да се не би догодило да се у односу на пружање заштите права 

на суђење у разумном року у једном истом судском поступку пред разли-

читим органима (Уставним судом и редовним судовима) воде паралелни 

поступци, у интересу правне сигурности свима треба обезбедити једнаку 

заштиту права, што не би био случај када би о раније истакнутој повреди 

права одлучивао Уставни суд у поступку по уставној жалби, а о повреди 

истог права редовни суд, уколико је та повреда истакнута после почетка 

примене Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова. Ове две 

тврдње Уставног суда су међусобно противречне па ако се прихвати 

став изражен у одлуци Уставног суда да почетком примене одредаба 

члана 2. Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова уставна 

жалба постаје супсидијерно правно средство, онда је потпуно нејасно ка-

ко се истовремено уставна жалба поднета пре примене овог новог прав-

ног средства може сматрати тим правним средством. Тиме је повређено и 

уставно начело забране повратног дејства закона и других општих аката 

из члана 197. Устава, па је образложење одлуке Уставног суда, правно 

неодрживо. Према члану 197. Устава, да би поједине одредбе закона 

могле имати повратно дејство, потребно је да то налаже општи инте-

рес утврђен при доношењу закона, а што је у овом случају изостало. 

 Уставни суд је био дужан да поступке по поднетим уставним жал-

бама пре 22.5.2014. године доврши. Правило о примени нових процесних 

закона на ситуације у току, не односи се на поступак пред Уставним су-

дом. Уставни суд не суди по редовним процесним законима већ у складу 

са Законом о Уставном суду и Пословником о раду Уставног суда. Не мо-

же се прихватити ни закључак Уставног суда да су нове одредбе Закона о 

уређењу судова из члана 8а, 8б. и 8в. процесно-правне, јер управо члан 8в. 

упућује на примену одредаба Закона о ванпарничном поступку. Закон о 

уређењу судова уређује само надлежност у одлучивању и не прописује 

правила поступка, што потврђују одредба члана 8в. која упућује на Закон 

о ванпарничном поступку и чињеница да је Министарство правде припре-

мило Нацрт процесног закона који регулише поступак за заштиту права 

на суђење у разумном року.  

 Свих ових околности и те како је свестан Уставни суд, али кори-

стећи се овлашћењем из члана 167. став 2. тачка 1. Устава, Уставни суд је 
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ову ситуацију решио кроз негативни сукоб надлежности, кршећи одредбу 

члана 197. Устава о забрани ретроактивности закона. После наведене од-

луке Уставног суда број предмета у српском правосуђу је повећан за 

око 2000 старих предмета уставних жалби поднетих Уставном суду у 

последњих неколико година, пре ступања на снагу одредаба Закона о 

изменама и допунама Закона о уређењу судова којима је уведено ново 

правно средство – захтев за заштиту права на суђење у разумном року.  

 Како је одредбом члана 171. Устава предвиђено да је свако дужан да 

поштује и извршава одлуку Уставног суда, Врховни касациони суд је дана 

16.07.2014. године одржао трећу седницу Одељења за заштиту права на суђе-

ње у разумном року ради упознавања одељења са ставом израженим у одлу-

ци Уставног суда У. број 353/2014 од 3.7.2014. године и заузимања става у 

вези са њом. На тој седници усвојен је закључак да примљене предмете у ко-

јима је решењем Уставног суда одређена надлежност Врховног касационог 

суда за вођење поступка и одлучивање о истакнутој повреди права на суђење 

у разумном року, заведе у одговарајући уписник и распореди судијама ради 

одлучивања, ради заштите интереса грађана који су то тражили. Изврша-

вајући одлуку Уставног суда, Врховни касациони суд практично доводи у не-

једнак положај грађане који су поднели захтев за заштиту права на суђење у 

разумном року неколико дана пре ступања на снагу Закона о изменама и до-

пунама Закона о уређењу судова, јер су њихови захтеви одбачени. Ипак, када 

се има у виду да су уступљене уставне жалбе поднете много година пре уста-

новљавања новог правног средства, Врховни касациони суд је већински сма-

трао да је у интересу грађана, подносилаца уставних жалби, да поступи по 

одлуци Уставног суда, иако је она веома упитна. 
  

Да ли одредбе чл. 8а, 8б и 8в Закона о уређењу судова  

омогућавају поступање по захтевима за заштиту права  

на суђење у разумном року? 

 Одредбама чланова 8а, 8б и 8в Закона о изменама и допунама Зако-

на о уређењу судова установљава се ново правно средство захтев за зашти-

ту права на суђење у разумном року, регулише надлежност судова за посту-

пање по њему, прописује хитност поступка и упућује на примену одредаба 

закона којима се уређује ванпарнични поступак. Из овога је сасвим јасно да 

процесних одредаба у овом закону нема, али је нејасно које одредбе Закона 

о ванпарничном поступку могу бити одговарајуће за поступање у овом по-
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ступку. Ванпарнични поступак може бити једностраначки, двостраначки и 

вишестраначки, могу се одржавати рочишта за главну расправу али и не 

морају и томе слично. У одсуству процесног закона који би уредио приме-

ну овог правног средства и неадекватности примене Закона о ванпарнич-

ном поступку у целини, Врховни касациони суд је усвојио ставове на сед-

ницама Грађанског и Кривичног одељења одржаним 13. маја и 20. маја 

2014. године, будући да још није било конституисано Одељење за заштиту 

права на суђење у разумном року. На тим седницама утврђени су ставови 

којима ће се Врховни касациони суд руководити приликом одлучивања у 

овим предметима до доношења посебног закона. 
 

Ставови грађанског и кривичног одељења  

Врховног касационог суда 

(утврђени на седницама одељења одржаним 13.5. и 20.5.2014. године) 

 1. Поступак за заштиту права на суђење у разумном року је једно-

страначки. 

 2. Странка у предмету у коме поступак није правноснажно окон-

чан може истаћи два захтева: Први је захтев за убрзање поступка; и дру-

ги за примерену накнаду (нематеријална штета у новцу или други вид са-

тисфакције који може бити усвојен ако је захтев за убрзање основан).  

 3. У погледу активне легитимације раздвајају се правна лица ко-

ја и поред успеха у погледу првог захтева не могу остварити право на на-

кнаду (држава, покрајина, локална самоуправа, јавна предузећа, државна 

предузећа, друштвена предузећа). 

 4. Пред судом првостепене заштите права на суђење у разумном 

року рочиште се не одржава. 

 5. У првом степену суди појединац. Врховни касациони суд суди 

у зборном саставу. 

 6. Одлука мора бити образложена. 

 7. Све одлуке у овом поступку се доносе у облику решења. 

 8. Поступак је хитан. Не примењују се правила о застоју, прекиду, 

упућивању на парницу. 

 9. На захтев за заштиту права на суђење у разумном року, одлуку 

и жалбу, такса се не плаћа ако се само захтева одређивање разумног рока 

за завршавање предмета. Ако се одвојено или заједно са првим захтевом 
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тражи и накнада нематеријалне штете у новцу (примерене накнаде) такса 

се плаћа у складу са правилима Закона о судским таксама (зависи од нов-

чане висине захтева). 

 10. Имајући у виду да се захтев за убрзање поступка (контролни 

захтев) сматра притужбом и да одлука има карактер акта судске управе, и 

из практичних разлога жалба на одређивање рока ради завршетка предме-

та не задржава извршење решења. У погледу одређивања примерене на-

кнаде жалба има суспензивно дејство.  

 11. У случају успеха у поступку, странка има право на накнаду тро-

шкова у складу са правилима о накнади трошкова поступка (Глава ХII ЗПП). 

 12. Рок из члана 8б. Закона (три месеца) представља парициони 

рок и тече од дана подношења захтева странке за исплату на основу прав-

носнажне и извршне судске одлуке.  

 13. У случају када се захтева примерена новчана накнада због кр-

шења права на суђење у разумном року, суд је овлашћен да као сатисфак-

цију, уместо досуђивања новчане накнаде утврди да је дошло до повреде 

права на суђење у разумном року и објави одлуку на сајту Врховног каса-

ционог суда (пракса ЕСЉП и Уставног суда Србије), а то може учинити и 

сваки други суд из своје надлежности, на сајту свог суда. 

 14. Под појмом ''непосредно виши суд'' подразумева се суд из чла-

на 15. став 3. у вези чл. 23. и 24. Закона о уређењу судова – стварна надле-

жност вишег и апелационог суда.  

 15. У кривичним предметима активно легитимисани за подноше-

ње захтева за заштиту права на суђење у разумном року су: приватни ту-

жилац, оштећени као супсидијарни тужилац и окривљени, као и оштеће-

ни, уколико је у току поступка истакао имовинско-правни захтев.  

 Врховни касациони суд је својим ставовима покушао да установи 

правила поступка која се садрже у Закону о ванпарничном поступку а која 

су одговарајућа поступку по захтеву за заштиту права на суђење у разум-

ном року. Усвојени став под тачком 9. судије нису једногласно прихвати-

ле, један (мањински) део судија сматра да такса не треба уопште да се 

плаћа, јер се ради о средству за убрзање судског поступка који неразумно 

траје. Самим тим странка не сме да буде санкционисана плаћањем судске 

таксе, пошто је таксу платила подношењем иницијалног акта за покрета-

ње одговарајућег поступка. Да овај став треба преиспитати сведочи и по-

нуђено решење у члану 3. став 2. нацрта Закона о заштити права на суђе-
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ње у разумном року, који је припремило Министарство правде, а према 

коме странка не плаћа судску таксу у поступку по правним средствима 

којима се штити право на суђење у разумном року. 
 

Шта је разумни рок? 

 Грађани па и судије често постављају питање који временски период 

представља разумни рок. Чују се мишљења да је то у парници две године, у 

кривици једна година и томе слично, па су и из Министарства правде у рани-

јем периоду давана таква саопштења. Грађани су тиме практично дезинфор-

мисани. У најкраћем, могло би се рећи да је разумни рок онај временски 

период који је оптимално потребан да се отклони правна неизвесност о 

постојању неког права или да се отклони сумња о основаности оптужбе 

против неког лица. Дужина тог временског периода није иста у свим случа-

јевима, па чак и на око веома сличним, јер постоји више критеријума који су 

установљени у дугогодишњој пракси Европског суда за људска права за оце-

ну да ли је дужина одређеног – конкретног поступка била разумна. Не посто-

је стриктна и непроменљива правила која се односе на дужину судског по-

ступка али уколико суђење у првом степену траје дуже од три године, у дру-

гом степену дуже од две године и у трећем степену дуже од једне године то 

је обавезни аларм да треба испитати оправданост дужине трајања поступка у 

питању25. Међутим, ово не значи да је свака дужина трајања поступка краћа 

од наведене разумна, јер значај правног питања које се разматра, његова при-

рода или хитност, определиће дужину поступка и у знатно краћем времен-

ском периоду ако то околности случаја налажу. 

 Као што је наведено ратификацијом Европске конвенције 2003. го-

дине, она је постала саставни део нашег правног поретка и непосредно се 

примењује на основу члана 16. став 2. и члана 18. став 1. Устава, док члан 

18. став 3. Устава одређује оквир за тумачење одредаба о људским и ма-

њинским правима. Зато су пракса Европског суда за људска права и пре-

поруке Комитета министара Савета Европе26 пожељна и потребна литера-

тура за савладавање ове правне материје. 

                                                 
25 Наведено према презентацији судије Bert Maan-a из Апелационог суда у Амстердаму из-

ложеној у Београду на предавању судијама о применљивости члана 6. Европске конвен-

ције од 17. до 19. јуна 2014. године. 
26 Preporuka CM/Rec (2010) 3 Komiteta ministara zemljama –članicama o delotvornim pravnim 

lekovima za prekomernu dužinu postupka i Preporuka Rec (2006) 2 Komiteta ministara ze-
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 До 2000. године када је Европски суд пресудио у предмету Kudla 

против Пољске27 за оцену дужине трајања судског поступка разматран је 

само члан 6. тачка 1. Европске конвенције. У том предмету је установље-

на веза између члана 6. став 1. и члана 13. Европске конвенције, то јест, 

члан 6. Европске конвенције се мора тумачити у вези са чланом 13. 

Европске конвенције због његове делотворности, да би се гарантовали де-

лотворни правни лекови за заштиту права на суђење у разумном року. Тај 

став је више пута понављан у одлукама Европског суда за људска права28. 

Зато земље чланице Савета Европе морају да донесу законе и предузму 

друге мере да би се тај циљ остварио. У Србији је зато и уведено ново 

правно средство – захтев за заштиту права на суђење у разумном року. 

 Члан 13. Европске конвенције регулише делотворни правни 

лек и гласи: 

 Свако коме су повређена права и слободе у овој конвенцији има 

право на делотворни правни лек пред националним властима, без обзи-

ра јесу ли повреду извршила лица која су поступала у службеном положа-

ју и својству.  

 Садржина овог члана одговара садржини члана 36. став 2. Устава 

Републике Србије који предвиђа сваком лицу право на жалбу или друго 

правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву или 

обавези или на закону заснованом интересу. 

 Ако се има у виду установљена системска веза између члана 6. 

став 1. и члана 13. Европске конвенције изражена у предмету Kudla про-

тив Пољске, то исто таква веза мора да постоји у односу члана 36. став 2. 

и члана 32. став 1. Устава Републике Србије. 

 Када је у питању разумни рок овом пресудом се указује на неопход-

ност да у домаћем правном систему треба да постоји делотворни правни лек 

за заштиту сваког људског права па и права на суђење у разумном року као 

дела права на правично суђење. Отуда потреба да наша земља као чланица 

Савета Европе која је ратификовала Европску конвенцију, донесе посебан за-

                                                                                                                       
mljama –članicama o Evropskim zatvorskim pravilima. Обе преопруке усвојио је Комитет 

министара 24. фебруара 2010. године на 1077 састанку заменика министара 
27 Kudla V.Poland, Eur.ct.H.R., No. 30210/96, октобар 2000. године 
28 Изражен је на пример у предмету Лукенда против Словеније Eur.Ct.H.R 23032 oд 6. ок-

тобра 2005. године 
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кон који ту заштиту омогућава. Практично, члан 13. Европске конвенције 

захтева да високе стране уговорнице јемче постојање унутрашњег правног 

лека о коме ће одлучивати национални орган и који ће бити подобан (дело-

творан) да отклони повреду насталу прекомерном дужином судског поступ-

ка. При том свака држава има право да сама одабере начин на који ће то учи-

нити: утврђивањем повреде и налагањем окончања поступка, досуђивањем 

накнаде, јавним објављивањем одлуке или на било који други начин који је 

подобан да учињену повреду отклони. 

 Одређени број земаља се определио само за накнаду29, неке су се опре-

делиле за комбиновани систем30, као што је то учинила и Србија31. Србија се 

определила за комбиновано правно средство које предвиђа убрзање судског 

поступка уз могућност досуђивања накнаде, што је већ раније оцењено као ве-

ома добро решење у пресуди Европског суда Skordino против Италије32. 
 

Критеријуми за оцену дужине трајања поступка 

 Право на суђење у разумном року је аутономни појам који се ту-

мачи у сваком конкретном случају. Он је најчешће везан за члан 6. Европ-

ске конвенције али се мора тумачити у вези са чланом 13. Европске кон-

венције због његове делотворности, да би се гарантовали делотворни 

правни лекови за заштиту права на суђење у разумном року. У дугогоди-

шњој пракси Европског суда за људска права утврђени су критерију-

ми за оцену да ли су судски рокови разумни, а то су: 

 1. сложеност предмета, 

 2. понашање подносиоца представке, 

 3. понашање надлежних органа, 

 4. значај спора за подносиоца представке. 

 Поред наведених критеријума Европски суд врши и свеукупну оце-

ну околности конкретног случаја, што значи да суд може да утврди да је ра-

                                                 
29 Италија (Pinto zakon od 2001. godine)  
30 Словенија, Пољска, Аустрија, Хрватска, Шпанија 
31 Сви наведени примери узети су из презентације експерта Савета Европе Peter Pavlina из-

нете на семинару људска права и слободе – дужина судског поступка 17. до 19. јуна 

2014. године у Београду. 
32 Еур.ct.H.R., No. 36813/97 од 29.03.2006. године, став 186. 
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зумни рок прекорачен ако је укупно трајање неког поступка било преду-

го или је било дугих периода неактивности надлежних органа33 . 
 

1. Сложеност случаја 

 Сложеност случаја може бити чињенична или правна.  

 Чињенична сложеност ће постојати када постоји већи број лица на 

страни тужиоца или туженог, потреба за саслушањем већег броја сведока, 

њиховог проналажења и уручења позива, потреба за вештачењем ради утвр-

ђивања правно-релевантних чињеница, или потреба за више вештачења, ко-

ришћење судских тумача, превођење докумената, одсуство сведока у кривич-

ном предмету, проширење истраге, вештачење пословања међусобно повеза-

них предузећа ради откривања незаконитости у њиховом раду и слично.  

 Правна сложеност предмета настаје најчешће код промена закона, 

повезаности судског и управног поступка, прекида грађанског поступка до 

окончања кривичног поступка, присуства више оптужених и томе сличном. 

Неки поступци су по својој природи сложени, као што су ортачка градња, 

стицање у породичној заједници, финансијска кривична дела са међународ-

ним елементима, преваре, комасације, експропријације и томе слично. 

 Сложеност случаја сама по себи није довољна да би се дужина по-

ступка могла оправдати, већ се узима у обзир са осталим критеријумима 

након чега суд врши укупну оцену свих околности случаја. 
 

2. Понашање подносиоца представке 

 Да би се утврдило кршење разумног рока потребно је да постоји 

неактивност или спорост државног органа – суда. Ако је дужини поступка 

искључиво допринео подносилац представке и ако је он суштински 

узрочник кашњења, неће бити кршења разумног рока. Али, и када се 

подносиоцу представке може замерити извесна спорост у поступању код 

                                                 
33 У изради овог реферата у погледу критеријума за оцену дужине трајања судског поступ-

ка аутор се користио анализом судских рокова у државама чланицама Савета Европе на 

основу судске праксе Европског суда за људска права са стањем на дан 31.7.2011. годи-

не урађеном од стране Европске комисије за ефикасност правосуђа (CEPEJ) аутора го-

спође Francoise Calvez – судије из Француске. Извештај је усвојила CEPEJ на својој XX 

Пленарној седници (Стразбур). Главни извор на основу ког је овај извештај урађен био 

је сајт Hudoc на коме је вршено претраживање уношењем члана 6. $ 1 као и кључних ре-

чи "разумни рок". Аутор овог реферата се послужио готовим решењима из извештаја.  
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извођења доказа у првом степену, тиме се не може објаснити спорост у 

апелацији по правном леку34. Ипак, од странке у грађанском поступку се 

може очекивати ''нормална брзина у поступању'' док се у кривичним ства-

рима не захтева активна сарадња са правосудним органима али се не толе-

рише неблаговремено извршавање процесних радњи које се од окривље-

ног захтевају. У кривичном поступку од укупног трајања поступка се увек 

одузима период у коме је подносилац представке био незаконито у бек-

ству35. Не толерише се ни успоравање - одуговлачење поступка недоста-

вљањем потребне адресе надлежном органу и суду36. Кашњења која су ре-

зултат више силе не узимају се на терет подносиоца представке, као што 

је примера ради хоспитализација током поступка због лошег здравственог 

стања37. Чињеница што окривљени у судском поступку користи све мо-

гућности које му нуди домаће право, не може се узети на терет окривље-

ног као ни када окривљени више пута не присуствује суђењу због лошег 

здравственог стања. Подносилац представке је одговоран за кашњење у 

поступку само када се код њега утврди одсуство добре воље, или намера 

да се поступак одуговлачи. 

 У грађанској материји се подносиоцу представке мора ставити на 

терет чињеница да је више пута неоправдано тражио одлагање рочишта, јер 

је тиме допринео дужини трајања судског поступка, или изузеће свих суди-

ја, што је законом недопуштено али му се не може замерити што је употре-

био све понуђене правне лекове које му је домаће законодавство ставило на 

располагање, без обзира што су неки од њих били одбачени.38 Подносилац 

представке је одговоран за дужину трајања судског поступка и у случају ка-

да је подносио непрецизне и неосноване захтеве, неоправдано није долазио 

на рочиште, износио тврдње које су супротне тврдњама његовог пуномоћ-

ника ради одуговлачења поступка или неоправдано одбијао да се подвргне 

медицинском вештачењу уколико је то било потребно.  

 Можемо да закључимо цитатом из пресуде Европског суда Wiesin-

ger s.Autriche од 30. октобра 1991. године где се наводи да: "понашање 

                                                 
34 Случај Oberling против Француске од 11.04.2006. године – поступак је трајао више од 

шест година и два месеца у две инстанце 
35 Случај Sari против Турске  
36 Пресуда Mitev против Бугарске од 22.12.2004. године 
37 Пресуда Lavents против Летоније од 28.2.2003. године 
38 Erkner et Hofauer s.Autriche од 23. априла 1987. године  
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подносиоца представке представља објективан елемент, који се не може 

приписати туженој држави и који се узима у обзир да би се утврдило да 

ли је било или није било прекорачења разумног рока".  

 

3. Понашање надлежних органа  

 Европска конвенција налаже државама уговорницама да своје су-

дове организују тако да они могу да одговоре на захтеве из члана 6. став 

1. Европске конвенције када се ради о разумном року. Буџетска ограниче-

ња државе не могу је ослободити одговорности за неразумну дужину тра-

јања поступака39. 

 За пролазну преоптерећеност судова једне државе, држава не 

може бити одговорна ако благовремено предузима мере за превазила-

жење такве изузетне ситуације, али хронична преоптерећеност судова 

не ослобађа државу уговорницу одговорности јер је била дужна да уре-

ди свој правосудни систем тако да он одговара захтеву разумног рока40. 

Државе уговорнице су биле дужне да организују своје правосудне систе-

ме тако да њихови судови могу сваком да гарантују право на коначну пре-

суду за спорове у вези са његовим правима и обавезама у грађанским 

стварима, у разумном року. Периоди неактивности, било због хроничног 

преоптерећења суда или због очигледне недовољности правосудног осо-

бља, државу чине одговорном за дужину трајања поступка.  

 Према пракси Европског суда за људска права чак и кад је неки 

грађански поступак заснован на начелу диспозиције, у коме странке у 

спору имају иницијативу у предлагању извођења доказа, на држави је да 

свој правосудни систем организује тако да захтев за суђењем у разумном 

року буде поштован, па је судија дужан да обезбеди поштовање захтева из 

члана 6. у погледу разумног рока, тако што ће вршити овлашћења која су 

му законом стављена на располагање како би спречио понашање странака 

у циљу одуговлачења поступка41. Такође се наводи да судија увек мора да 

искористи сва овлашћења за издавање наредби које му стоје на располага-

њу, да би обезбедио суђење темпом који налаже њихова природа и поло-

                                                 
39 Burdov C. Russie од 15. јануара 2009. године 
40 Пресуда Dumont c.Belgiqve од 28. априла 2005. године 
41 Случајеви Poelmans c. Belgiqve i Leonardi s. Belgiqve од 3. фебруара 2009. године као и 

пресуда Kosta Ribeiro c.Portugal од 30. априла 2003. године 
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жај странака, да странкама одреди рокове за поступање у складу са захте-

вима из члана 6. став 1. Европске конвенције, да контролише њихову при-

мену и да евентуално санкционише непоштовање његових одлука. У јед-

ној од пресуда Европског суда за људска права се наводи да подносилац 

представке не може да трпи због кашњења до кога дође због повећаног 

прилива предмета након неке измене прописа42. У кривичном поступку 

суд посебно мора да води рачуна да оптужени не остане предуго у неизве-

сности о својој судбини када се налази у притвору, чиме се посебно апо-

строфира хитност поступка који се води против притвореника у вези са 

чланом 5. став 3. Европске конвенције. 
 

4. Значај спора за подносиоца представке 

 Значај спора за подносиоца представке оцењује се у сваком кон-

кретном случају. Европски суд за људска права издваја као приоритет-

не: радне спорове, накнаду штете жртвама несрећних случајева, притвор-

ске предмете, полицијско насиље, здравствено стање и старосно доба под-

носиоца представке. Питања на која посебно треба обратити пажњу су пи-

тања која се тичу слободе, приватног живота, дома, породичних односа, 

безбедности, здравља, старосне доби и рањивости особе – подносиоца 

представке. 

 Поступци у области радних спорова морају се решавати са посеб-

ном експедитивношћу јер се односе на професионалну ситуацију подно-

сиоца представке или његову егзистенцијалну угроженост. Накнада штете 

жртвама несрећних случајева захтева хитност у поступању, да би жртва 

од себе отклонила штету или да у случају њене смрти лица која она издр-

жава не буду лишена своје финансијске подршке. У кривичним стварима 

суђење у разумном року има за циљ да се избегне ситуација да неко окри-

вљено лице остане предуго у неизвесности о својој судбини, посебно ако 

се налази у притвору. Здравствено стање и угроженост живота подносио-

ца представке захтевају посебну хитност 43 јер неизлечива болест скраћује 

животни век. Од државних органа се захтева посебна експедитивност кад 

је подносилац представке оболео од тешке и неизлечиве болести и кад се 

                                                 
42 Случај Desrues C.France od 21.јула 2005. године 
43 Случај X против Француске од 31.марта 1992. године у коме је подносилац представке који 

је примио трансфузију преминуо од сиде током трајања суђења пред Европским судом 



ОКРУГЛИ СТО 

 

 32 

његово здравствено стање убрзано погоршава44. Животно доба подносио-

ца оправдава вођење поступка експедитивно, нарочито ако се ради о 

остварењу права на пензију коју је затражило лице које је примера ради 

већ старо 80 година45. Очување породичних веза, одлучивање о старању о 

детету, вршењу родитељског права, досуђивању алиментације у поступку 

развода брака захтевају да суд поступа брзо 46. 

 Када се размотри сваки од ових критеријума појединачно, пре-

ма пракси Европског суда за људска права код оцене дужине трајања суд-

ског поступка, суд врши свеукупну оцену околности конкретног слу-

чаја, тако да може да утврди да је разумни рок прекорачен ако је укупно 

трајање неког поступка било предуго или је било дугих периода неактив-

ности надлежних органа, посебно суда. 

 Тако се може догодити да у свакој од понуђених инстанци су-

ђење буде одвијано у разумном року, али да свеукупна дужина траја-

ња судског поступка превазилази оквире разумног рока, и да буде 

констатовано кршење права на суђење у разумном року. 
 

Рачунање рока 

 Пре свега треба истаћи да период који се узима у обзир за израчу-

навање разумног рока почиње да тече од датума ступања на снагу Кон-

венције у држави која је ратификовала, имајући у виду стање поступка на 

дан ступања на снагу конвенције47. 

 У кривичним стварима рок почиње да тече од првог службеног са-

општења лицу – подносиоцу представке од стране надлежног органа о 

учињеном кривичном делу, то јест првог саслушања подносиоца пред-

ставке у својству осумњиченог. Тако у предмету MC Farlane C.Irlande од 

10. септембра 2010. године суд подсећа да у кривичним стварима разумни 

рок из члана 6. тачка 1 почиње да тече од тренутка када неко лице буде 

оптужено. Оптужба у смислу члана 6. став 1. може се дефинисати као слу-

жбено саопштење од стране надлежног органа о учињеном кривичном де-

лу, која дефиниција одговара појму наступања значајних последица по си-

                                                 
44 Случај Georgi против Румуније од 15.јуна 2007. године 
45 Панталеон против Грчке од 10. маја 2007. године. 
46 Пресуда Hokanen против Финске од 23. септембра 1994. године 
47 Пресуда Кајић и други против Хрватске од 17. јула 2008. године 
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туацију осумњиченог. Суд сматра да је у том случају подносилац пред-

ставке претрпео значајне реперкусије од тренутка хапшења, јер је у том 

тренутку први пут био информисан од стране полиције о оптужбама које 

му се стављају на терет. 

 У грађанским стварима разумни рок почиње да тече од датума 

подношења тужбе надлежном суду или иницијалног акта другом органу 

уколико се ради о поступку који претходи судском и везан је са њим.  

 У погледу управне материје разумни рок почиње да тече и пре 

подношења тужбе Управном суду уколико томе претходи обавезно обра-

ћање одговарајућој инстанци ван суда, без обзира о ком органу се ради, 

било да је то неко министарство, комисија којој се мора обратити, управ-

ни орган, социјални савет, уколико се ради о обавезном претходном обра-

ћању тој институцији. 

 Фазе преговарања пре било каквог обраћања суду између будућих 

странака у спору око износа тражених накнада, не узимају се у обзир као 

временски период који се рачуна у разумни рок јер ни један од преговара-

ча не може оном другом да наметне споразум, а преговарање може да пре-

стане у сваком тренутку вољом преговарача. 

 Посебно је питање када се завршава разумни рок односно где је 

крај рока. Према пракси Европског суда за људска права у кривичним 

стварима крај рока одговара датуму када је донета правноснажна ослоба-

ђајућа или осуђујућа пресуда или одлука јавног тужилаштва да обуставља 

гоњење, или пресуда којом се констатује застарелост дела. 

 У грађанским стварима правноснажна и извршна пресуда не мора 

да значи завршетак разумног рока, јер према становишту Европског суда 

за људска права појам пресуђене ствари обухвата и фазу извршења. 

 У поступцима у којима се комбинују правосудне и управне надле-

жности као што је поступак експропријације, поступак се разматра у це-

лини почев од поступка који се води пред управним органом до окончања 

судског поступка за одлучивање о накнади48. 

 Да се у израчунавање разумног рока укључује и извршни поступак 

сведочи пресуда Европског суда у којој се наводи: право на суђење у ра-

                                                 
48 Пресуда Европског суда за људска права Guilemin против Француске од 21. фебруара 

1997. године. 
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зумном року било би илузорно кад би домаћи правни систем неке државе 

омогућавао да нека коначна и обавезујућа судска одлука остане неизвр-

шена на штету једне стране49. 

 У једном италијанском предмету суд је оценио да је извршни по-

ступак требало да се сматра другом фазом иницијалног поступка, па буду-

ћи да државни органи нису у разумном року поступили у складу са конач-

ном пресудом, дошло је до кршења члана 6. став 1. Конвенције. 

 

Поступање суда по захтеву за заштиту права 

на суђење у разумном року 

 Видели смо ставове и стандарде изражене у пракси Европског су-

да за људска права, које је у великој мери прихватио и на њих се позива и 

Уставни суд. Сада треба укратко објаснити поступак пред домаћим судо-

вима поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року. 

 Усвојени ставови на седницама Грађанског и Кривичног одељења 

Врховног касационог суда, помоћи ће судијама да отклоне неке дилеме и 

недоумице око битних правила којима ће се руководити приликом одлу-

чивања по захтеву странке за заштиту права на суђење у разумном року. 

 Убрзање поступка је легитимни захтев странке. Свака странка у 

поступку било да се ради о физичком или правном лицу са приватно-

правним или јавно-правним елементима, има право и правни интерес да 

од суда захтева ефикасно поступање – суђење у разумном року. По захте-

ву странке суд ће ценити да ли је укупна дужина трајања поступка до под-

ношења захтева разумна или није. При том ће имати у виду укупно траја-

ње поступка од подношења иницијалног акта којим се поступак покреће 

па до правноснажности судске одлуке или до пријема одлуке суда. У 

укупни период трајања поступка мора се урачунати и период пре ратифи-

кације Европске конвенције, јер се поступак мора посматрати као целина 

од подношења иницијалног акта до одлуке по правном средству. Ако се 

повреда права на суђење у разумном року односи на поступак извршења 

или стечаја после правноснажног пресуђења, те поступке је могуће одво-

јено посматрати, што није случај када странка својим захтевом тражи 

                                                 
49 Пресуда Hornsby против Грчке од 19. марта 1997. године 
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утврђење неразумне дужине поступка само у жалбеном поступку. У том 

случају се мора имати у виду дужина укупног трајања поступка.  

 Када суд прими захтев за заштиту права на суђење у разумном ро-

ку провериће његову допуштеност и уредност, и оценити да ли је он над-

лежан за поступање по том захтеву, или се ради о надлежности неког дру-

гог суда50. 

 Уколико закључи да се ради о уредном, допуштеном и потпуном 

захтеву за заштиту права на суђење у разумном року суд ће затражити на 

увид списе на које се тај захтев односи. По пријему списа извршиће де-

таљни увид у списе од подношења иницијалног акта па до тренутка под-

ношења захтева за заштиту права на суђење у разумном року и сачинити 

исцрпну службену белешку у којој ће забележити све важне фазе поступ-

ка, поступање суда и странака.  

 У поступцима у којима на страни тужиоца или туженог постоји 

више лица, право на заштиту права на суђење у разумном року има свако 

од њих појединачно и ничије право није условљено правом другог. Они 

захтев не морају поднети истовремено а захтев не мора бити основан у од-

носу на сваког од њих. Да ли ће захтев у односу на једног бити основан, а 

у односу на другог не, зависи од свих околности случаја, а посебно од по-

нашања подносиоца захтева у току текућег поступка. Понашање друге 

стране у поступку које би се могло сматрати неадекватним, или обрнуто 

не може утицати на основаност захтева странке која је захтев поднела, 

осим ако је суд уважавањем предлога друге стране који су били срачунати 

на одуговлачење поступка и сам допринео дужини трајања поступка. Али, 

ти пропусти ће се ставити на терет поступању суда и водиће основаности 

захтева странке која је тражила заштиту. Тако се може догодити да је зах-

тев једне странке у поступку основан а друге није, иако се ради о истој ду-

жини поступка и истом предмету. Као логична последица оваквог става 

јесте и закључак Врховног касационог суда да је овај поступак једностра-

начки и да се одржава без заказивања рочишта. Самим тим није потребно 

ни обавештавање друге стране о њеном покретању и току.  

                                                 
50 Закон о изменама и допунама о уређењу судова регулише питање надлежности, али до-

ста непрецизно, тако да остаје велики број отворених питања као што су питања надле-

жности за поступање у предметима који се тичу извршног поступка или који се односе 

на поступак пред нижестепеним судовима, ако је томе претходио поступак пред инста-

ционо вишим или највишим судом у држави, па је било укидања одлука. 
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 У службеној белешци коју ће суд сачинити посебно ће се навести 

да ли је суд поступао у складу са законом прописаним роковима прили-

ком заказивања рочишта, достављања поднесака, израде одлука, одлучи-

вања о доказним предлозима, одлагању рочишта и томе слично. Затим ће 

се констатовати хронолошки читав ток поступка, уз такође посебно нагла-

шавање пропуста странака у поступању, њихових захтева за одлагање ро-

чишта који нису оправдани, захтева за изузеће свих судија што је законом 

недозвољено, преиначења тужбеног захтева пред само закључење распра-

ве, иако је то могло бити учињено много раније, слањем неразумљивих 

поднесака и томе слично. Водиће се рачуна о томе да ли је нека странка 

својим поступањима вршила злоупотребу права, да ли је суд те злоупо-

требе санкционисао. У случају када вештак није благовремено доставио 

налаз констатоваће се разлог непоступања вештака, и понашање суда у 

односу на такво поступање. Пре тога, водиће се рачуна да ли је задатак 

вештаку прецизно и јасно дат и опредељен у складу са законом, као и да 

ли су странке благовремено уплатиле накнаду за вештачење.   

 Начело диспозиције странака у парничном поступку од странака 

захтева да допринесу убрзању а не одуговлачењу поступка, у ком смислу 

су стимулисане одредбе Закона о парничном поступку, па се доследна 

примена процесних одредаба мора проверити и констатовати у службеној 

белешци. Посебно ће се констатовати да ли је другостепени суд неоправ-

дано враћао предмет првостепеном суду ради провере околности које ни-

су од битног утицаја, као и да ли је било вишекратних укидања одлука су-

протно законској одредби. 

 Службену белешку суд је дужан да сачини у најкраћем могућем 

року и да предмет који му је достављен ради увида одмах врати поступа-

јућем суду, да би он наставио поступак. Суд који одлучује о захтеву неће 

чекати израду одлуке по захтеву за заштиту права на суђење у разумном 

року да би вратио предмет, већ ће предмет одмах вратити а одлуку по зах-

теву донети у што краћем року обзиром на начело хитности у поступању. 

 Одлука о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року до-

носи се у облику решења којим се захтев усваја или одбија. Одлука се доно-

си након оцене свих критеријума који су исказани и у пракси Европског су-

да за људска права и пракси Уставног суда а који су од утицаја на дужину 

поступка и оправданост трајања поступка. Одлука – решење мора бити 

образложено у односу на сваки од конкретних критеријума, као што су сло-
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женост предмета, чињенична и правна, понашање подносиоца захтева, по-

нашање суда, дужина трајања поступка и свеукупне околности случаја51. 

 Главни захтев је захтев за утврђење повреде права на суђење у ра-

зумном року и о њему суд мора донети одлуку његовим усвајањем или 

одбијањем. Ако усвоји захтев којим утврђује повреду права на суђење у 

разумном року, суд ће даље одлучивати о осталим постављеним захтеви-

ма као што су захтев за убрзање поступка који је неминовно везан са зах-

тевом за утврђење повреде права на суђење у разумном року а затим и о 

захтеву за примерену накнаду.  

 У погледу захтева за предузимање мера за убрзање поступка, суд ће 

према околностима случаја или одредити тачан временски период у коме 

поступак треба да буде довршен, или ће то учинити на начин да се преду-

зму све мере да се поступак што пре оконча. Када се ради о захтеву за за-

штиту права на суђење у разумном року за поступак пред апелационим су-

дом односно жалбеним судом, зависно од околности случаја, остављени 

рок за окончање поступка односно доношење одлуке може бити временски 

одређен, док када се ради о поступку пред првостепеним судом, такво одре-

ђивање временског оквира је често непримерено. Извођење одређених до-

каза захтева одређено време, па је временско одређење са великом преци-

зношћу немогуће. Стога ће суд наложити да се поступак спроведе у што 

краћем року и без одуговлачења. Остављање тачног временског периода 

као времена потребног за завршетак првостепеног поступка као и одређива-

ње које доказе суд тачно треба да изведе, могло би представљати и наруша-

вање начела независности судије. Али то истовремено не значи да незави-

сност судије представља његову независност од закона и свих стандарда 

који се тичу разумне дужине трајања поступка. Судија када добије налог за 

што хитнији завршетак предмета, такав налог мора схватити као озбиљно 

упозорење на предузимање свих потребних мера за што брже пресуђење. 

 У погледу досуђивања новчане накнаде због повреде права на су-

ђење у разумном року, суд ће на основу свих околности случаја оценити 

                                                 
51 Одлука Уставног суда Уж 1579/2009 од 22.12.2010. године управо указује на наведено, 

јер Уставни суд наводи да је неделотворно поступање судова у предметној правној ства-

ри превасходно довело до тога да управни спор у коме није било сложених чињеничних 

и правних питања, а који је био од егзистенцијалног значаја за подносиоца, траје три го-

дине и шест месеци, чиме је подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у ра-

зумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава. 
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да ли је захтев за досуђивање накнаде основан или није. Ако је подноси-

лац захтева у највећој мери допринео дужини трајања поступка, његов 

захтев за досуђивање накнаде биће одбијен. Ако је поступање суда искљу-

чиво или у највећој мери допринело дужини трајања поступка због неак-

тивности суда или његовог поступања супротно процесним одредбама, 

накнада ће се увек досудити. Висина накнаде се може умањити у складу 

са доприносом самог подносиоца захтева дужини трајања поступка али и 

увећати у посебном случају када је због неоправдане дужине трајања по-

ступка подносилац захтева осујећен на остварење судске заштите или му 

је њено остварење значајно отежано. За оцену основаности овог захтева 

није од значаја чињеница да ли је подносилац захтева странка која ће ус-

пети или неће успети у спору.  

 Досуђивање новчане накнаде везано је за постојање опредељеног 

захтева за накнаду у самом захтеву за заштиту права на суђење у разумном 

року52. Ако одлучи да је захтев подносиоца за новчану накнаду основан, суд 

ће му накнаду и досудити, у образложењу навести разлоге за своју одлуку а 

изреком решења одредити рок за исплату досуђене накнаде на начин како је 

одређено одредбом члана 8б став 2. Закона о уређењу судова. Досуђена нов-

чана накнада мора бити одређена према критеријумима из праксе Европског 

суда за људска права, али може бити и мања од ње, с тим да не сме предста-

вљати минорни износ у односу на установљену праксу Европског суда за 

људска права, јер ће у том случају Европски суд за људска права санкциони-

сати такво поступање и закључити да је овај правни лек неделотворан53. 

Правна лица која су под контролом државе као што су (држава, покрајина, 

локална самоуправа, јавна предузећа, државна предузећа, друштвена преду-

зећа) сагласно тачки 3. усвојених ставова Грађанског и Кривичног одељења 

Врховног касационог суда, не могу остварити право на накнаду, иако могу 

поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року којим могу тра-

жити утврђење повреде права и убрзање поступка а никако и новчану накна-

ду као сатисфакцију. Тиме ће се и њима омогућити коришћење делотворног 

правног средства – захтева за заштиту права на суђење у разумном року ради 

                                                 
52 Закон о ванпарничном поступку упућује на сходну примену Закона о парничном поступ-

ку а у Закону о парничном поступку је предвиђено да суд одлучује по тачно опредеље-

ном захтеву странке. 
53 Pinto zakon прописивао је новчану накнаду, али због практичне примене досуђивањем 

прениске накнаде поставило се питање његове делотворности 
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убрзања и ефикасног окончања поступка, али не и као начин за досуђивање 

новчане накнаде. Они могу тражити и објављивање одлуке на сајту суда, као 

сатисфакцију. 

 Према одредби члана 8б Закона о уређењу судова против решења 

о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року може се поднети 

жалба Врховном касационом суду у року од 15 дана. У погледу жалбе на 

одлуку Врховног касационог суда поводом захтева за заштиту права на 

суђење у разумном року, Врховни касациони суд је на II седници одеље-

ња за заштиту права на суђење у разумном року усвојио правни став по 

коме жалба на такву одлуку није дозвољена. 

 Министарство правде Републике Србије припремило је Нацрт Закона 

о заштити права на суђење у разумном року који је био предмет јавне распра-

ве, о коме се дискутовало на другој седници одељења на заштиту права на 

суђење у разумном року Врховног касационог суда од 2.7.2014. године, на 

којој је констатовано да предложени нацрт не испуњава услов делотворно-

сти, да се на основу њега не може брзо и једноставно остварити заштита пра-

ва на суђење у разумном року пред националним судом, чиме може бити до-

ведено у питање постигнути стандард делотворности уставне жалбе у по-

ступку пред Уставним судом. После пресуде Винчић против Србије утврђено 

је да је уставна жалба делотворно правно средство54. У октобру 2013. године 

донета је одлука Европског суда, у којој је исказан стандард да је уставна 

жалба када су у питању извршни предмети делотворно правно средство55. 

Нацрт садржи комбинацију неколико врста правних лекова који у различи-

тим нивоима треба да буду задовољени а продужиће поступак заштите права 

на суђење у разумном року, вођењем парнице ради накнаде штете. Према на-

                                                 
54 У предмету Винчић против Србије у пасусу 51 одлуке Европског суда се наводи да је 

"суд мишљења да уставну жалбу треба, у начелу, сматрати делотворним домаћим сред-

ством у смислу значења члана 35. став 1. Конвенције у вези са свим представкама под-

нетим почев од 7. августа 2008. године, као датума када су прве мериторне одлуке 

Уставног суда о основаности наведених жалби објављене у "Службеном листу Србије" 
55 Одлука Европског суда за људска права у предмету ДКД Унион ДОО против Србије и 

Зарков против Србије у којима је суд обавезао државу да из сопствених средстава и у 

року од три месеца исплати износе одређене решењем о извршењу од 11. марта 2003. 

године. У пресуди Зарков ради се о потраживањима из радног односа ПК Јумко АДД, 

"друштвеном / државном предузећу" из Врања и неизвршењу правноснажних пресуда 

Општинског суда у Босилеграду. Суд је сматрао да држава треба да исплати предметна 

дуговања из сопствених средстава по основу пресуда ДКД Унион и пресуда Зарков. 
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црту тог закона, закон треба да се донесе и ступи на снагу од 1.1.2015. годи-

не. Пошто овај закон још увек није донет, судови ће бити у ситуацији да по-

ступају по одредбама Закона о уређењу судова 8а, 8б. и 8в. руководећи се 

критеријумима и стандардима исказаним кроз пресуде Европског суда за 

људска права и Уставног суда. 
 

Закључак 

 У циљу убрзања судских поступака и остварења права на заштиту 

у разумном року држава Србија је предузела мере које су биле нужне, 

установљавањем новог правног средства за заштиту права на суђење у ра-

зумном року, судови су почели да поступају по том правном средству, 

иако оно није довољно прецизно одређено, процесно уобличено, у чему је 

велику улогу имао Врховни касациони суд. Већ су донете одлуке у којима 

је утврђена повреда права на суђење у разумном року56, досуђена накнада, 

наложено убрзање поступка, а и неке одлуке у којима је захтев одбијен57. 

Поједине од тих одлука објављене су на сајту Врховног касационог суда. 

Доношење новог процесног закона о заштити права на суђење у разумном 

року трасираће даљи пут, па ће време пред нама показати да ли ће ово 

правно средство бити делотворно или не. 

 На крају, ваља додати и став изражен у пресуди Европског суда за 

људска права према коме: "врло кратки рокови нису увек гаранција добре 

правде. Неки експедитивни поступци који се воде без поштовања права на 

одбрану, опасно претежу вагу на страну брзине, али на штету квалитета 

правде. А Суд58 је увек тврдио да начело доброг вршења правде има већи 

домет од начела разумног рока и да може оправдати избор мање брзих 

али праведнијих поступака"59. 

 Судија треба пажљиво да одмери и оцени све разлоге за и против и 

када донесе одлуку да буде сигуран да је поступао брзо, али законито и 

правично. 

                                                 
56 Одлука Врховног касационог суда Р4 р 12/2014 у којој је цењена укупна дужина трајања 

поступка који се у два наврата налазио пред апелационим судом 
57 Предмет Врховног касационог суда Р4 г 14/2014 у којој је наведено да је главни узрок 

дужине трајања поступка понашање подносиоца захтева 
58 Европски суд за људска права 
59 Пресуде Intiba c. Turquie од 24. маја 2005. године и пресуда Boddaert c. Belgique од 12. 

октобра 1992. године, обе наведене у цитираном извештају CEPEJ 
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Весна Поповић 

судија Врховног касационог суда 

 
 

СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРАВНА СХВАТАЊА 

ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА  

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 
 

Увод 

 Врховни касациони суд има законску обавезу1 да обезбеди једин-

ствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима. 

 Неуједначена и недоследна судска пракса представља повреду права 

на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције о људским пра-

вима, коју санкционишу Европски суд за људска права и Уставни суд, обаве-

зујући државу на исплату накнаде на име правичног задовољења. 

 Судска пракса Грађанског одељења Врховног касационог суда је 

своју активност усмерила на извршавање законске обавезе обезбеђивања 

јединствене судске примене права, праћењем и проучавањем праксе дома-

ћих судова и међународних институција, обавештавањем судова и судија 

о усвојеним правним схватањима, ставовима и правним закључцима. 

 И ове године судска пракса Грађанског одељења Врховног касаци-

оног суда у складу са традицијом и добром праксом својих претходника, 

писаним рефератом упознаје учеснике Годишњег саветовања судија Репу-

блике Србије и ширу правничку јавност са својим активностима између 

два саветовања. 

 У реферату ће бити приказане активности Грађанског одељења Вр-

ховног касационог суда на седницама одељења, заједничким састанцима са 

представницима грађанских одељења и одељења за радне спорове апелацио-

них судова, заузети правни ставови у поступцима решавања спорног правног 

питања и ставови изражени у одлукама донетим о ванредним правним сред-

ствима који су од значаја за уједначавање судске праксе. 

                                                 
1 Члан 31. став 1. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 110/2008...101/2013) 
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 Грађанско одељење Врховног касационог суда је у току 2013. го-

дине одржало 14 седница, а у првој половини 2014. године седам седница 

на којима су разматрана бројна спорна питања обрађена рефератима суди-

ја у поступцима решавања спорног правног питања, питања везана за 

функционисање и рад одељења, извештај о раду суда, усвојен је и одређен 

број правних ставова и закључака, разматрана су правна схватања апела-

ционих судова и праћен рад нижестепених судова. 
 

Усвојена правна схватања и правни закључци грађанског одељења 

Врховног касационог суда 

I 

 На седници Грађанског одељења одржаној 13.5.2014. године усво-

јен је правни став о принудном остваривању накнаде за кашњење у испу-

њавању новчане обавезе прописане Законом о роковима измирења новча-

них обавеза у комерцијалним трансакцијама2 који гласи: 

 Извршни поверилац у предлогу за извршење неизмирене нов-

чане обавезе у року има право да захтева и накнаду за кашњење у ис-

пуњавању новчане обавезе у висини од 20.000,00 динара према Закону 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакци-

јама без прилагања посебне извршне или веродостојне исправе у вези 

обавезе дужника за исплату ове накнаде. 

 Ово спорно правно питање поставио је Привредни суд у Крагујев-

цу покретањем поступка ради решавања спорног правног питања у складу 

са одредбама чл. 180. и 181. Закона о парничном поступку, а у вези са чла-

ном 12. Закона о извршењу и обезбеђењу.  

 Разматрајући спорно правно питање Грађанско одељење Врховног 

касационог суда је закључило да су испуњени услови за заузимање правног 

става о спорном правном питању, а у образложењу правног става између 

осталог је наведено, да је чланом 12. Закона о извршењу и обезбеђењу пропи-

сано да се извршење одређује на основу извршне и веродостојне исправе, док 

је чланом 1. одређена садржина закона, као и законом уређени поступак при-

нудног остваривања потраживања на основу домаће или стране извршне или 

веродостојне исправе, ако посебним законом није другачије одређено. 

                                                 
2 СПП 34/13 
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 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама3 који се сагласно члану 17. примењује од 31. марта 2013. 

године, чланом 1. став 1. прописује да се тим законом уређују рокови из-

мирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног 

сектора и привредних субјеката, односно између привредних субјеката, а 

у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у року. Из садржине 

норме произилази закључак да је сврха и циљ закона да се поспеши и оја-

ча финансијска дисциплина у смислу благовременог испуњавања новча-

них обавеза између субјеката на које се закон односи и то: јавног сектора 

који обухвата општи ниво државе као и јавна предузећа, с једне стране и 

привредних субјеката под којима се подразумева привредно друштво и 

предузетник основан у складу са законом, као и задруга и регистрованих 

пољопривредних газдинстава и осталих правних лица основаних у складу 

са посебним законом, с друге стране, као и самих привредних субјеката. 

 Под новчаном обавезом у сврху примене закона сматра се износ 

уговорене накнаде за испоруку добара, односно пружање услуга наведе-

них у уговору, фактури или другом одговарајућем захтеву за исплату, 

укључујући директне трошкове набавке (члан 2. став 1. тачка 4. Закона). 

 У чл. 3. и 4. прописани су максимални рокови за испуњење новча-

них обавеза.  

 Међутим, овим законом уводи се посебно субјективно право пове-

риоца имовинске природе - право на накнаду за кашњење у испуњавању 

новчаних обавеза у року, тако што се чланом 5. Закона прописује: 

 "Поверилац има право да од дужника захтева накнаду за кашње-

ње у испуњавању новчане обавезе у износу од 20.000,00 динара за случај 

да новчана обавеза није измирена у роковима утврђеним одредбама чл. 3. 

и 4. Закона.  

 Право на накнаду за кашњење у испуњавању новчаних обавеза у 

року не искључује право на накнаду трошкова које поверилац има да по-

тражује на основу уговора или других прописа. 

 Накнада за неисплаћене новчане обавезе у року не обухвата тро-

шкове извршења у складу са законом којим се уређује извршни поступак. 

                                                 
3 ''Службени гласник РС'' 119/2012  
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 Право повериоца из става 1. члана престаје да важи у року од 

три године од дана истека рока доспелости новчане обавезе" 

 Полазећи од циља који се законом жели постићи (одређен у члану 

1. закона), Грађанско одељење Врховног касационог суда је закључило да 

је овим чланом закона прописана посебна новчана накнада у износу од 

20.000,00 динара на коју поверилац има право за случај да дужник не ис-

пуни своју новчану обавезу у року, независно од других трошкова па и 

трошкова извршења. 

 Овакво прописивање посебне накнаде, чему је изложен извршни 

дужник, представља по својој правној природи једну врсту новчане казне 

за извршног дужника, с тим што је право повериоца да се користи својим 

правом да захтева исплату ове накнаде ограничен на рок од три године од 

дана истека рока доспелости за исплату новчане обавезе, која и даље пре-

ставља основну обавезу извршног дужника према свом повериоцу.  

 На основу изложеног, закључено је да накнада која је прописана у 

члану 5. Закона, као право поверилаца и обавеза дужника, има свој основ 

у самом закону јер су њима одређени и поверилац и дужник и врста, а и 

висина обавезе. Ова накнада доспева падањем у доцњу извршног дужника 

са испуњењем новчане обавезе према извршном повериоцу (члан 2. став 

1. тачка 7. Закона). 

 Чланом 10. став 3. Закона је прописано, да извршни поверилац у 

предлогу за извршење има право да захтева накнаду за кашњење у испу-

њавању новчане обавезе у износу прописаном чланом 5. Закона.  

 Имајући у виду све што је изложено Грађанско одељење Врховног 

касационог суда је закључило да извршни поверилац на основу самог, по-

себног, закона у предлогу за извршење може ставити захтев за накнаду 

услед кашњења у испуњавању новчане обавезе у износу прописаном чла-

ном 5. Закона (20.000,00 динара), услед чега извршном повериоцу за овај 

захтев није потребна посебна извршна исправа из члана 13. нити пак по-

себна веродостојна исправа из члана 18. Закона о извршењу и обезбеђењу. 
 

II 

 У пракси основних-извршних судова поставило се као спорно 

правно питање, на који начин суд треба да поступа у започетим поступци-

ма извршења на основу веродостојне исправе ради намирења потражива-
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ња по основу комуналних и сличних услуга након почетка примене одре-

даба чл. 251 – 256. Закона о извршењу и обезбеђењу, односно да ли суд у 

поступцима започетим после 17.5.2012. године задржава надлежност и ка-

да је од стране извршног дужника изјављен приговор стварне ненадле-

жности, у ситуацији када на територији коју покрива основни суд нема 

изабраног-именованог извршитеља. 

 Грађанско одељење Врховног касационог суда је закључило да и о 

овом спорном правном питању постоји потреба да се заузме правни став, 

па је на седници одељења која је одржана дана 10.6.2014. године усвојен 

правни став4: 

 1. У поступцима извршења на основу веродостојне исправе ради 

намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга, у којима 

је предлог за извршење поднет после 1.6.2012. године, односно после од-

почињања рада извршитеља, искључиво је надлежан изршитељ; 

 2. Суд одбацује као недозвољен предлог за извршење на основу 

веродостојне исправе ради намирења потраживања по основу комуналних 

и сличних услуга после 1.6.2012. године. 

 У образложењу овог правног става између осталог је наведено да 

је правним схватањем усвојеним на седници Грађанског одељења Врхов-

ног касационог суда од 25.9.2012. године5 одређено да у поступцима извр-

шења на основу веродостојне исправе ради намирења потраживања по 

основу комуналних и сличних услуга пред судом где је предлог за извршење 

поднет пре 1.6.2012. године, тј. пре одпочињања рада извршитеља, суд 

задржава надлежност, као и да суд не може обуставити извршење и 

укинути спроведене извршне радње по предлогу извршног повериоца који 

предлаже да извршење спроведе извршитељ иако се тиме не дира у сте-

чена права трећих лица, у поступцима започетим пре 1.6.2012. године.  

 Различито тумачење нижестепених судова о надлежности суда ве-

зано за ово правно схватање, а после 1.6.2012. године, као дана одпочиња-

ња са радом извршитеља у поступцима извршења ради намирења новча-

них потраживања по основу комуналних и сличних услуга, је определило 

Грађанско одељење за усвајање овог правног става. 

                                                 
4 СПП 53/2014 
5 СПП 8/12 
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 У образложењу је даље наведено да су комуналне делатности де-

финисане чланом 2. Закона о комуналним делатностима6. 

 Закон о извршењу и обезбеђењу у V делу садржи одредбе о посеб-

ном поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних 

услуга у одредбама чл. 251 – 256. Намера законодавца је била да овај по-

ступак буде брз, ефикасан и да се судови растерете великог броја извр-

шних предмета који се односе на намирење потраживања по основу кому-

налних и сличних услуга. Из одредаба чл. 251 – 256. произилази да је по-

сле отпочињања са радом извршитеља њихова надлежност за наплату по-

траживања по основу комуналних и сличних услуга искључива. На то 

упућује и стилизација одредбе члана 251. став 1 – да се предлог за извр-

шење подноси извршитељу (заповедни начин), као и цео поступак у од-

редбама чл. 252 – 256. Закона, које садрже специфичности и одступања од 

редовног поступка извршења (месна надлежност, одлука о предлогу, раз-

лози за приговор, несуспензивност приговора, нацрт одлуке о приговору). 

Предлог за извршење који би био поднет суду после тог датума суд би 

требало као недозвољен да одбаци. 

 На започете поступке извршења пре 1.6.2012. године примењује се 

правни став Врховног касационог суда СПП 8/12 од 25.9.2012. године. 

 На закључак да је искључиво надлежан извршитељ у поступку на-

мирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга после 

1.6.2012. године као дана када су извршитељи почели са радом, упућује и 

одредба члана 325. Закона која се односи на овлашћење и дужности извр-

шитеља, а којом је ставом 1. тачка 2. прописано да у предметима изврше-

ња и обезбеђења потраживања у складу са одредбама и ограничењима 

                                                 
6 ''Службени гласник РС'' 88/11 Делатности које су од значаја за остварење животних по-

треба физичких и правних лица, код којих је јединица локалне самоуправе дужна да 

створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима доступности и континуите-

та, као и надзор над њиховим вршењем (као што су снабдевање водом за пиће, пречи-

шћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција то-

плотне енергије, управљање комуналним отпадом, градски и приградски превоз путни-

ка, управљање гробљима и погребне услуге, управљање јавним паркиралиштима, обез-

беђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржава-

ње чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димни-

чарске услуге, делатности хигијене), а јединице локалне самоуправе могу одредити и 

друге делатности као комуналне, док су сличне комуналним услугама оне које се врше у 

општем интересу на територији локалне самоуправе 
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прописаним законом, извршитељ поступа по предлогу за извршење на 

основу веродостојне исправе, ради остварења новчаног потраживања по 

основу извршених комуналних и сличних услуга.  

 Одговор на питање да ли суд задржава надлежност и када је од 

стране извршног дужника изјављен приговор стварне ненадлежности су-

да, у ситуацији када на територији коју покрива основни суд нема изабра-

ног-именованог извршитеља, даје Закон о изменама Закона о извршењу и 

обезбеђењу7, који у члану 3. прописује да извршитеље именује министар 

за подручје вишег суда и члана 4. да извршитељи који су именовани до 

дана ступања на снагу закона настављају да обављају делатност за под-

ручје вишег суда на коме се налази седиште основног суда за чије подруч-

је су именовани. 

 На овом месту налазимо за потребно да укажемо на поступање од-

ређеног броја судова у поступцима за решавање спорног правног питања 

по одредбама чл. 180 – 185. ЗПП. Тако је велики број захтева Другог 

основног суда у Београду, судска јединица у Лазаревцу, за решавање 

спорног правног питања о праву накнаде за топли оброк и регрес одба-

чен8, јер нису били испуњени услови за одлучивање по одредбама чл. 180 

– 185. Закона о парничном поступку. Тај суд (сада Основни суд у Лазарев-

цу) наставио је и у 2014. години са праксом да идентичне захтеве за реша-

вање спорног правног питања доставља овоме суду, што представља сво-

јеврсну злоупотребу овог института, јер Врховни касациони суд одлучује 

на начин како је то чинио у цитираним одлукама9. 
 

III 

 На седници Грађанског одељења одржаној 4.3.2014. године разма-

трани су правни ставови апелационих судова и прихваћени су ови: 

 1. Запослени на пословима возача санитетског возила у здравственој 

установи није здравствени радник ни здравствени сарадник у смислу Закона 

о здравственој заштити10, због чега нема право на коефицијент од 13,58 и 

да му се применом коефицијента за обрачун плата здравственим радницима 

                                                 
7 ''Службени гласник РС'' 55/2014 
8 СПП 25/2013, 26/2013, 27/2013, 28/2013, 29/2013, 30/2013, 32/2013... 
9 СПП 3/2014 до 29/2014, 32/2014, 33/2014, 34/2014 
10 ''Службени гласник РС'' 107/05...45/13 



ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

 

 52 

који је утврђен Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата за-

послених у јавним службама обрачуна плата11. 

 Није ништава одредба уговора о раду, односно његовог анекса, 

којом је зa запосленог на пословима возача санитетског возила утврђен 

коефицијент за обрачун плате у складу са чланом 2. тачка 13. Уредбе. 

 2. По тужби запосленог поднетој по Закону о спречавању злоста-

вљања на раду12 искључиво је пасивно легитимисан послодавац. 
 

IV 

 У судској пракси појавило се као спорно значење члана 150. став 

2. ЗПП, који гласи: "парнични трошкови обухватају и накнаду за рад адво-

ката и других лица којима закон признаје право на накнаду, те са тим у 

вези и питање да ли странка има право на парничне трошкове када се у 

поступку пред судом јавља адвокатски приправник (или приправник јав-

ног правобранилаштва).  

 У вези овога Грађанско одељење је на седници одржаној 4.3.2014. 

године донело правни закључак: 

 Странка има право на трошкове парничног поступка обрачу-

нате по Адвокатској тарифи и када пуномоћника – адвоката (или јав-

ног правобраниоца) на рочишту замењује приправник. 

 У образложењу закључка је наведено да је у једном делу судске 

праксе изражено становиште да адвокатски приправник нема право на на-

кнаду парничних трошкова по Адвокатској тарифи, па аналогно ни при-

правнику уколико је замењивао јавног правобраниоца, не припадају тро-

шкови према тој тарифи13. Према другом, већинском схватању, право на 

трошкове имају странке у поступку. Како адвоката може да замени адво-

катски приправник запослен у његовој канцеларији, то странка има право 

на трошкове обрачунате по Адвокатској тарифи и за заступање на рочи-

штима на којима је уместо адвоката расправи присуствовао адвокатски 

приправник. 

                                                 
11 ''Службени гласник РС'' 44/01....11/12 
12 ''Службени гласник РС'' 36/2010 
13 Решење Апелационог суда у Крагујевцу Гж 1612/13 
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 Грађанско одељење је прихватило ово друго схватање. Право на 

трошкове припада странкама у складу са критеријумом успеха у спору 

(члан 153. ЗПП), кривице у проузроковању (члан 155. ЗПП) и опредеље-

ног захтева (члан 163. ЗПП). Структура и висина трошкова зависе од тога 

да ли су били потребни за вођење парнице, с тим да ако је прописана та-

рифа за награде адвоката или за друге трошкове одмериће се према тој та-

рифи (члан 154. ЗПП). 

 Иако процесни закон (ЗПП) изричито не помиње право странке на 

трошкове за заменичка заступања, право странке на ове трошкове произи-

лази из језичког и логичког тумачења правила садржаних у Закону о пар-

ничном поступку и Закону о адвокатури. Наиме, по члану 88. ЗПП пуно-

моћника који адвокат може заменити адвокатски приправник који је код 

њега запослен, ако је странка тако одредила у пуномоћју, осим у поступку 

по правним лековима. Адвоката може заменити само адвокатски приправ-

ник запослен у његовој канцеларији или други адвокат непосредно или 

посредством свог адвокатског приправника у складу са законом (члан 22. 

Закона о адвокатури). 

 Из изложеног произилази да пуномоћник који је адвокат има пра-

во на накнаду трошкова у складу са Адвокатском тарифом од странке коју 

заступа, па самим тим странка има право на трошкове који настану у 

складу са изложеним правилима ЗПП (успех у спору, опредељених тро-

шкова и друго). С обзиром да пуномоћника – адвоката може заменити 

адвокатски приправник, то се његово присуство на рочиштима у парнич-

ном поступку изједначава са присуством адвоката, па странка има право и 

на накнаду трошкова за она рочишта на којима је присуствовао адвокат-

ски приправник по заменичном пуномоћју. 

 Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о пар-

ничном поступку14, као спорно поставило се питање примене одредбе чла-

на 404. ЗПП (изузетна ревизија), односно да ли Врховни касациони суд 

може изузетно дозволити ревизију и када она није дозвољена по посебном 

пропису или по Закону о парничном поступку. 

 То спорно питање разрешено је усвајањем правног закључка од 

23.6.2014. године: 

                                                 
14 ''Службени гласник РС'' 55/2014 од 23.5.2014. године 
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 Врховни касациони суд може изузетно дозволити ревизију и 

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

ничном поступку. 

 Још једно спорно питање које се поставило ступањем на снагу За-

кона о изменама и допунама ЗПП, а односи се на дозвољеност ревизије, 

разрешено је правним ставом од 11.6.2014. године: 

 Дозвољеност ревизије изјављене против правноснажне пресу-

де донете у другом степену после 31.5.2014. године, цени се по члану 

23. став 3. и члану 14. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о 

парничном поступку и одлуци Уставног суда Уз 2/201015. 
 

V 

 Врховни касациони суд је прихватањем одлучивања о ревизијама 

као изузетно дозвољеним по члану 395. раније важећег, односно 404. сада 

важећег Закона о парничном поступку разрешио спорно правно питање и 

неједнако поступање нижестепених судова у тзв. масовним споровима за 

накнаду штете због незаконитог или неправилног рада државног органа 

(усклађивање војних пензија)16. 

 На седницама Грађанског одељења разматрана су бројна спорна 

питања на основу реферата, али до сачињавања овог реферата нису заузе-

ти правни ставови, односно правна схватања или закључци, па је тако у 

предмету СПП 39/14 на седници одељења одржаној 10.6.2014. године до-

нета одлука да се покреће поступак за решавање спорног правног питања 

о искључивој месној надлежности Привредног суда у Београду за посту-

пање у споровима о интелектуалним правима по тужбама поднетим оста-

лим привредним судовима у Републици Србији пре 1. јануара 2014. годи-

не по захтеву Привредног суда у Београду. 
 

Уједначавање судске праксе 

 Вршећи своју законску обавезу обезбеђивања јединствене судске 

примене права и уједначавања судске праксе, а на основу закључка Коле-

гијума Врховног касационог суда од 22. јануара 2014. године одржани су 

                                                 
15 ''Службени гласник РС'' 53/2013 од 18.6.2013. године 
16 Рев 1170/2013 од 31.10.2013. године, Рев 1210/2013 од 11.12.2013. године, Рев 58/2014 од 

10.4.2014. године, Рев 223/2014 од 10.4.2014. године.... 
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састанци са представницима апелационих судова и Привредног апелацио-

ног суда, ради разрешења тзв. масовних спорова и проблема решавања 

старих предмета. 

 Дана 7.2.2014. године одржан је први заједнички састанак пред-

ставника Грађанског одељења Врховног касационог суда са представни-

цима апелационих судова и Привредног апелационог суда, чији је циљ 

био евидентирање проблема везаних за уједначавање судске праксе и при-

мену права, као и сачињавања оквирног плана за 2014. годину у погледу 

динамике одржавања састанака и разговора превасходно о старим предме-

тима, благовременој изради одлука, евиценцијама достављеним Врховном 

касационом суду у циљу разрешења проблема старих предмета, као и раз-

матрања Предлога упутства о начину усаглашавања судске праксе апела-

ционих судова и Привредног апелационог суда који је сачињен од стране 

Апелационог суда у Крагујевцу. На овом састанку разматрана су бројна 

спорна питања и евидентирано неколико група спорних питања која се 

односе на тзв. масовне спорове и неуједначено поступање апелационих 

судова на територији Републике Србије. 

 На овом састанку је констатовано да постоје четири групе спор-

них предмета: 

 1) У вези предмета по тужбама запослених против Јавног предузе-

ћа "Железнице Србије" о накнади за сменски и прековремени рад,  

 2) Предмети по тужбама војних пензионера за ванредно усклађи-

вање пензија од 11,06 %; 

 3) Предмети по захтевима запослених у МУП-у (накнада за преко-

времени рад, сменски рад, накнада за годишњи одмор, одвојен живот, 

трошкови путовања); 

 4) Камата на трошкове парничног поступка (супротстављени ста-

вови апелационих судова и Привредног апелационог суда). 

 Закључено је да се доставе супротстављени реферати (они који да-

ју разлоге за одбијање, а други за усвајање тужбеног захтева). Апелацио-

ни судови су доставили реферате, али се до сачињавања овог реферата 

Грађанско одељење о њима није изјаснило. 
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 Заједнички састанак Одељења за радне спорове Апелационих су-

дова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду одржан је 11.4.2014. го-

дине у Новом Саду са дневним редом: 

 Спорна правна питања која се односе на: 

 - остваривање права судија на накнаду нематеријалне штете због 

неизбора, 

 - накнаду штете за уплаћене трошкове за упис у именик адвоката; 

 - процедуру приликом премештаја запослених на друге послове.  

 На овом састанку активно учешће узеле су судије Грађанског оде-

љења Врховног касационог суда, а спорна питања разматрана су на осно-

ву писаних реферата судија апелационих судова и закључено да се нацрти 

правних ставова доставе Грађанском одељењу Врховног касационог суда. 

 Дана 14.5.2014. године судије Грађанског одељења Врховног каса-

ционог суда учествовале су на заједничком састанку судија грађанских 

одељења и одељења за радне спорове Апелационих судова у Нишу на ко-

ме су разматрана спорна правна питања на основу достављених писаних 

реферата и то:  

 - право на накнаду штете чланова уже породице возача моторног вози-

ла који је настрадао у саобраћајној незгоди, а који је искључиво одговоран за 

штету са изложеним супротстављеним ставовима апелационих судова; 

 - пасивна легитимација града, односно општине у поступцима ради на-

кнаде штете због неостварених прихода по основу одборничког паушала; 

 - право на накнаду трошкова поступка подносиоца захтева за рехаби-

литацију који је усвојен у једностраначком или двостраначком поступку; 

 - доспелост регресних потраживања осигуравача;  

 - трошкови парничног поступка ако је захтев за наплату таксе за-

старео; 

 - основица за обрачун и исплату отпремнине због остваривања 

права на пензију. 

 И на овом састанку је закључено да се предлози правних ставова 

са образложењем доставе Врховном касационом суду. 
 

 



Реферати Врховног касационог суда 

 57 

Заштита права на суђење у разумном року 

 У оквиру припрема за примену одредаба 8а, 8в и 8б Закона о уре-

ђењу судова о заштити права на суђење у разумном року одржани су са-

станци са представницима Управног, Привредног апелационог, Прекршај-

ног апелационог, aпелационих и виших судова са територије Републике 

Србије 27.3, 24.4. и 25.6.2014. године уз техничку подршку USАID - SPP 

на којима су активно учешће узеле судије Грађанског одељења Врховног 

касационог суда. На овим састанцима разматрана су спорна питања у при-

мени недоречених одредаба Закона о уређењу судова, организациона пи-

тања у вези са спровођењем суђења у разумном року, спорна правна пита-

ња, обавезе и одговорности Врховног касационог суда у погледу уједнача-

вања судске праксе, донети закључци са предлозима мера. 

 Судије нижестепених судова су упознате са правним ставовимар 

Грађанског одељења Врховног касационог суда утврђеним на седницама 

одељења одржаним 13.5. и 20.5.2014. године, а који се односе на примену 

одредаба члана 8а, 8б и 8в Закона о уређењу судова:17 

 1) Поступак за заштиту права на суђење у разумном року је једно-

страначки, 

 2) Странка у такозваном "живом предмету" може истаћи два зах-

тева: први је захтев за убрзање поступка и други за примерену накнаду 

(нематеријална штета у новцу или други вид сатисфакције који може бити 

усвојен, ако је захтев за убрзање основан); 

                                                 
17 Члан 8а: странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у 

разумном року може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђе-

ње у разумном року. Захтевом из члана 1. овог члана може се тражити накнада за повре-

ду права на суђење у разумном року. Ако се захтев односи на поступак који је у току 

пред Привредним апелационим судом, Прекршајним судом или Управним судом, о зах-

теву ће одлучити Врховни касациони суд. Поступак одлучивања о захтеву из става 1. 

овог члана је хитан; 

 Члан 8в: ако непосредно виши суд утврди да је захтев подносиоца основан одредиће рок у 

коме ће суд пред којим се води поступак одлучити о захтеву и може одредити примерену на-

кнаду за повреду права на суђење у разумном року. Накнада из става 1. овог члана исплаћује 

се из буџетских средстава Републике Србије у року од три месеца од дана подношења захте-

ва странке за исплату. Против решења о захтеву за заштиту права на суђење у разумном ро-

ку може се поднети жалба Врховном касационом суду у року од 15 дана; 

 Члан 8в: на поступак за заштиту права на суђење у разумном року и накнаде за повреду 

права на суђење у разумном року сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 

ванпарнични поступак. 
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 3) У погледу активне легитимације раздвајају се правна лица која 

и поред успеха у погледу првог захтева не могу остварити право на накна-

ду (држава, покрајина, локална самоуправа, јавна предузећа, државна 

предузећа, друштвена предузећа); 

 4) Пред судом првостепене заштите права на суђење у разумном 

року рочиште се не одржава; 

 5) У првом степену суди појединац. Врховни касациони суд суди у 

зборном саставу; 

 6) Одлука мора бити образложена; 

 7) Све одлуке у овом поступку се доносе у облику решења; 

 8) Поступак је хитан. Не примењују се правила о застоју, прекиду, 

упућивању на парницу; 

 9) На захев на заштиту права на суђење у разумном року, одлуку и 

жалбу, такса се не плаћа ако се само захтева одеђивање разумног рока за 

завршавање предмета. Ако се одвојено или заједно са првим захтевом тра-

жи и накнада нематеријалне штете у новцу (примерене накнаде), такса се 

плаћа у складу са правилима Закона о судским таксама (зависи од новчане 

висине захтева); 

 10) Имајући у виду да се захтев за убрзање поступка (контролни 

захтев) сматра притужбом и да одлука има карактер акта судске управе из 

практичних разлога жалба на одређивање рока ради завршетка предмета 

не задржава извршење решења. У погледу одређивања примерене накнаде 

жалба има суспензивно дејство; 

 11) У случају успеха у поступку странка има право на накнаду тро-

шкова у складу са правилима о накнади трошкова поступка (глава 12 ЗПП); 

 12) Рок из члана 8б Закона (три месеца) представља парициони 

рок и тече од дана подношења захтева странке за исплату на основу прав-

носнажне и извршне судске одлуке; 

 13) У случају када се захтева примерена новчана накнада због крше-

ња права на суђење у разумном року, суд је овлашћен да као сатисфакцију 

уместо досуђивања новчане накнаде утврди да је дошло до повреде права на 

суђење у разумном року и објави одлуку на сајту Врховног касационог суда 

(пракса Европског суда за људска права и Уставног суда Србије); 
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 14) Под појмом "непосредно виши суд" подразумева се суд из чла-

на 15. став 3. у вези чл. 23. и 24. Закона о уређењу судова – старна надле-

жност вишег и апелационог суда. 

 После формирања Одељења за суђење у разумном року у Врхов-

ном касационом суду, које чине све судије Врховног касационог суда из 

Грађанског и Кривичног одељења, а у складу са Пословником о уређењу 

и раду Врховног касационог суда, ово одељење је донело закључке на пр-

вој седници одржаној 30.5.2014. године, који се односи на организациона 

питања за поступање по захтевима за суђење у разумном року, као и по-

ступање судске писарнице. 

 На седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 

која је одржана 2.6.2014. године, на предлог судија Грађанског одељења 

донета су још два правна става: 

 1) Против решења Врховног касационог суда када одлучује у пр-

вом степену није дозвољена жалба Врховном касационом суду; 

 2) Накнада (примерена) у новцу мора бити опредељена, а ако није 

опредељена, не досуђује се. 

 

Сукоб стварне надлежности 

између основних и привредних судова 

 Један од начина уједначавања судске праксе је и решавање сукоба 

надлежности између судова опште и посебне надлежности, односно изме-

ђу основних и привредних судова. 

 Рефератом Врховног касационог суда о спорним правним питањи-

ма и правним схватањима Грађанског одељења Врховног касационог суда 

за годишње саветовање судија Републике Србије у 2013. години18 обухва-

ћена су правна схватања и ставови о сукобу стварне надлежности између 

основних и привредних судова у примени Закона о приватизацији19 у по-

гледу услова и поступка промене власништва друштвеног, односно др-

жавног капитала (приватизација), у споровима за заштиту права из радног 

односа запослених код послодавца који је у поступку реструктурирања. 

                                                 
18 Билтен Врховног касационог суда 3/2011  
19 ''Службени гласник РС'' 38/2001...93/2012, 119/2012 
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 Врховни касациони суд је кроз више одлука решавао сукоб ствар-

не надлежности између привредних и основних судова, у споровима ту-

жилаца запослених против туженог послодавца који је у поступку ре-

структурирања. Према изграђеној судској пракси за суђење тих спорова у 

смислу одредбе члана 22. став 3. Закона о уређењу судова стварно је над-

лежан основни суд. 

 После овога више није било спорних питања стварне надлежности 

између основних и привредних судова који би били обрађени у овом ре-

ферату. 

 Одредбом члана 25. став 4. Закона о уређењу судова која се при-

мењује од 1.1.2014. године, прописано је да привредни суд у првом степе-

ну суди у споровима о страним улагањима, о бродовима и ваздухоплови-

ма, пловидби на мору и унутрашњим водама и споровима у којима се при-

мењује пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу пут-

ника, о заштити фирме, поводом уписа у судски регистар, поводом реор-

ганизације, судске и добровољне ликвидације и стечаја, осим спорова за 

утврђење постојања, заснивања и престанка радног односа, који су покре-

нути пре отварања стечаја. 

 Судска пракса Врховног касационог суда, да привредни суд суди 

спорове поводом реорганизације и добровољне ликвидације је прихваћена 

и сада уређена законом. 
 

Сукоб надлежности између Вишег суда у Београду  

и других виших судова у Републици Србији 

 Одредбама члана 4. ст. 2. и 3. Закона о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава20 прописана је надлежност Вишег суда у Бе-

ограду за целу територију Републике Србије у првом степену за одређене 

спорове из медијског, ауторског и права индустријске својине. На основу 

одредбе члана 19. Закон се примењује од 1.1.2014. године. 

 Према одредби члана 31. став 1. Закона о изменама и допунама За-

кона о уређењу судова (''Службени гласник РС'' 101/2013) виши судови 

настављају да суде у првом степену у предметима примљеним до 

1.1.2014. године, а на основу става 2. тог члана ако одлука у предметима 

                                                 
20 (''Службени гласник РС'' 101/2013)  
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из става 1. тог члана буде укинута после 1.1.2014. године надлежан је Ви-

ши суд у Београду.  

 Иако се ради о јасним одредбама Врховном касационом суду до-

стављено је више предмета ради решавања сукоба надлежности између 

Вишег суда у Београду и осталих виших судова.  

 Решавајући сукобе надлежности Врховни касациони суд је одлу-

чио да судови који су предмете примили пре 1.1.2014. године настављају 

поступак21. Ако је одлуку вишег суда укинуо апелациони суд релевантан 

је моменат доношења другостепене одлуке. Само ако је одлука укинута 

после 1.1.2014. године надлежан је Виши суд у Београду22. 
 

Закључак 

 Уједначавање судске праксе је дуг и мукотрпан поступак, који 

захтева велико ангажовање и континуирани рад више генерација судија.  

 У овом периоду Грађанско одељење Врховног касационог суда је 

усвајањем правних ставова у поступку решавања спорног правног пита-

ња, правних ставова и закључака, ставовима израженим у одлукама о ван-

редним правним средствима и о сукобима надлежности, разрешило одре-

ђени број спорних питања од значаја за уједначавање судске праксе. То је 

учињено у циљу постизања ефикасности и смањења великог броја нере-

шених предмета пред судовима у Републици Србији, а у остварењу закон-

ске обавезе обезбеђивања јединствене судске примене права и једнакости 

странака у судским поступцима. 

 Остаје и даље отворено питање обавезности правних ставова Вр-

ховног касационог суда, али изражавамо уверење да ће усвојена правна 

схватања, ставови и закључци деловати снагом аргумената изнетим у њи-

ма и ауторитетом Врховног касационог суда. 

                                                 
21 Р1 80/2014, 87/2014, 109/2014, 179/2014, 199/2014 и 205/2014 
22 Р1 204/2014 и Р1 245/2014 
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Лидија Ђукић 

судија Врховног касационог суда  

 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ОТКАЗНИ РАЗЛОЗИ  

ПРЕМА ЗАКОНУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О РАДУ 
 

Увод 

Народна скупштина Републике Србије је 18.7.2014. године донела 

Закон о изменама и допунама Закона о раду1 (Измене и допуне ЗОР), који 

је ступио на снагу 29.7.2014. године. Његовим доношењем значајно је из-

мењен и допуњен Закон о раду2 (ЗОР) и прекинута вишемесечна расправа 

о појединим предложеним решењима и изменама у целини, која се често 

сводила на питање коме погодују намераване промене: запосленима или 

послодавцима. С обзиром на усвојени текст Измена и допуна ЗОР, а не 

упуштајући се у генералну оцену у смислу наведеног питања, може се за-

кључити да су одређена усвојена решења занимљива на различите начине, 

нпр. унете су одредбе процесноправне природе (терет доказивања)3, изу-

зетна новина у корист запослених је одредба да обрачун зараде предста-

вља извршну исправу4, верификован је став судске праксе о законитости 

                                                 
1  "Службени гласник РС" 75/2014 
2  "Службени гласник РС" 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 
3  Чланом 5. став 2. Измена и допуна ЗОР додат је став 2. члану 23. ЗОР тако што је пропи-

сано: "Ако је у току поступка тужилац учинио вероватним да је извршена дискримина-

ција у смислу овог закона, терет доказивања да није било понашања које представља 

дискриминацију је на туженом". Такође, чланом 83. Измена и допуна ЗОР измењен је 

члан 188. ЗОР, па сада став 2. овог члана гласи: "Терет доказивања да отказ уговора о 

раду или стављање у неповољан положај запосленог није последица статуса или актив-

ности из става 1. овог члана је на послодавцу". 
4  Чланом 54. Измена и допуна ЗОР додат је став 6. члану 121. ЗОР тако што је прописано: 

"Обрачун зараде и накнаде које је дужан да исплати послодавац у складу са законом 

представља извршну исправу". У смислу прелазне одредбе члана 119. цитирана одредба 

биће у примени по истеку 30 дана од дана ступања на снагу закона, а у смислу прелазне 

одредбе члана 113. министар је дужан да донесе образац обрачуна у том року, јер према 

допуњеном члану 121. став 8. садржај обрачуна прописује министар. 
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решења о отказу због одбијања закључења анекса уговора о раду5. Међу-

тим, у фокусу овог рада биће измењени члан 179. ЗОР и нови члан 179а за 

које би се условно могло рећи да су повратак у прошлост, као и измењени 

члан 191. ЗОР, а нарочито додати став 7. који је несумњиво на штету за-

послених. 
 

Дисциплински отказни разлози  

(измењени члан 179. став 2. и 3. ЗОР) 

 Чланом 175. ЗОР прописани су општи основи (разлози) за престанак 

радног односа, поред осталог, тачком 4. је прописано да је разлог за престанак 

радног односа отказ уговора о раду од стране послодавца или запосленог.  

 Отказ од стране послодавца у ЗОР тј. отказни разлози које је по-

слодавац могао употребити да откаже уговор о раду запосленом били су 

прописани чланом 179. и било их је девет, без посебног означавања који 

се односе на радну способност или понашање запосленог, а који на потре-

бе послодавца.  

 Чланом 75. Измена и допуна ЗОР измењен је члан 179. ЗОР, тако 

да сада гласи:  

 "Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то 

постоји оправдан разлог који се односи на радну способност запосленог и 

његово понашање и то: 

1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и спо-

собности за обављање послова на којима ради; 

2) ако је правоснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са 

радом; 

3) ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана 

истека рока мировања радног односа из члана 79. овог закона, од-

носно неплаћеног одсуства из члана 100. овог закона (став 1). 

                                                 
5 Чланом 71. Измена и допуна ЗОР измењен је члан 172. ЗОР тако што је ставом 3. овог 

члана прописано: "Запослени који одбије понуду анекса уговора у остављеном року, за-

држава право да у судском поступку поводом отказа уговора о раду у смислу члана 179. 

став 5. тачка 2. овог закона, оспорава законитост анекса уговора." Ово је сагласно за-

кључку усвојеном на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда од 

4.10.2010. године (измена уговорених услова рада и правна заштита). 
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Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом 

кривицом учини повреду радне обавезе, и то: 

1) ако несавесно и немарно извршава радне обавезе; 

2) ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; 

3) ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада; 

4) ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или 

опрему за личну заштиту на раду; 

5) ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, 

односно уговором о раду (став 2). 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не по-

штује радну дисциплину, и то: 

1) ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге по-

слодавца у складу са законом; 

2) ако не достави потврду о привременој спречености за рад у сми-

слу члана 103. овог закона; 

3) ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености 

за рад; 

4) због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних 

средстава, односно употребе алкохола или других опојних сред-

става у току радног времена, које има или може да има утицај на 

обављање посла; 

5) ако његово понашање представља радњу извршења кривичног де-

ла учињеног на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је 

против запосленог покренут кривични поступак за кривично дело; 

6) ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање 

радног односа; 

7) ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, на ко-

јима је као посебан услов за рад утврђена посебна здравствена спо-

собност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности; 

8) ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, 

односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад 

код послодавца (став 3). 

Послодавац може запосленог да упути на одговарајућу анализу у овла-

шћену здравствену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради 

утврђивања околности из става 3. тач. 3) и 4) овог члана или да утврди постоја-
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ње наведених околности на други начин у складу са општим актом. Одбијање 

запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се не-

поштовањем радне дисциплине у смислу става 3. овог члана (став 4). 

Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји 

оправдан разлог који се односи на потребе послодавца и то: 

1) ако услед технолошких, економских или организационих промена 

престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до сма-

њења обима посла; 

2) ако одбије закључење анекса уговора у смислу члана 171. став 1. 

тач. 1-5) овог закона" (став 5). 

У поређењу са претходном одредбом члана 179. ЗОР, ова измење-

на је знатно дужа и има другачију систематику: груписани су отказни раз-

лози који се односе на радну способност и понашање запосленог, затим на 

потребе послодавца, а задржана је издвојеност отказних разлога који се 

односе на повреду радне обавезе и непоштовање радне дисциплине. Као и 

до сада заједничка карактеристика свих отказних разлога је факултатив-

ност њихове примене: послодавац их може, али не мора применити (упо-

требити). Ни у овој, као ни у било којој одредби Измена и допуна ЗОР не-

ма речи "дисциплина" или "дисциплински", иако је из измењене одредбе 

члана 179, затим из додатог члана 179а који има наслов: "Мере за непо-

штовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза", као и из 

наредног измењеног члана 180. са насловом "Поступак пре престанка рад-

ног односа или изрицања друге мере", очигледно да се шире уређује упра-

во дисциплинска одговорност, као посебна врста правне одговорности за-

посленог за вршење обавеза на раду или у вези са радом, односно за пона-

шање на раду или у вези са радом. У Закону о радним односима6 који се 

примењивао до 21.12.2001. године, када је ступио на снагу претходни За-

кон о раду7, одговорност запослених за вршење радних обавеза била је 

потпуно уређена (биле су прописане повреде радне обавезе, дисциплинске 

мере, дисциплински органи, дисциплински поступак, правна заштита). 

Сада су Изменама и допунама ЗОР поново прописане повреде радне оба-

                                                 
6 "Службени гласник РС" 55/1996, 28/2001, 43/2001, 70/2001 
7 "Службени гласник РС" 70/2001, 73/2001 
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везе8 и дисциплинске мере, мада не на исти начин, али и први пут се бли-

же уређује питање непоштовања радне дисциплине.  

Основне обавезе запослених дефинисане су чланом 15. ЗОР9 и 

право је послодавца да санкционише понашање запослених који их не ис-

пуњавају, а један од начина је санкционисање непоштовања радне дисци-

плине. Измењени члан 179. у ставу 3. садржи седам дефинисаних случаје-

ва (радњи) непоштовања радне дисциплине,10 поред осталих, злоупотребу 

права на одсуство због привремене спречености за рад (тачка 3) и долазак 

на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно упо-

треба алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које 

има или може да има утицај на обављање посла (тачка 4), што захтева по-

себан осврт због разматрања нове одредбе става 4. члана 179. ЗОР. 

Злоупотреба права на одсуство због привремене спречености за рад 

је била самостални отказни разлог прописан чланом 179. тачка 6. ЗОР, одно-

сно чланом 101. став 1. тачка 7. претходног ЗОР, а чланом 101. став 1. тачка 

7. Закона о радним односима била је прописана као повреда радне обавезе за 

коју се обавезно изриче мера престанка радног односа. Ово значи да се суд-

ска пракса у дужем периоду бавила питањем злоупотребе боловања и о томе 

изградила одређене правне стандарде изражене кроз одлуке.  

"Забрана злоупотребе права на одсуствовање због привремене 

спречености за рад односи се на сваку радњу којом се ово право користи 

супротно разлозима због којих је установљено."11 Такође, "Боловање се 

може злоупотребити тако што се исто одобрава или користи без постоја-

                                                 
8  Четири повреде радне обавезе су потпуно одређене (дефинисане) у тачкама 1-4. става 2, 

док садржина тачке 5. истог става одговара ранијем самосталном отказном разлогу из 

тачке 2. члана 179. ЗОР. 
9  Чланом 15. ЗОР прописано је да је запослени дужан: 1) да савесно и одговорно обавља 

послове на којима ради; 2) да поштује организацију рада и пословања код послодавца, 

као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза 

из радног односа; 3) да обавести послодавца о битним околностима које утичу на оба-

вљање послова утврђених уговором о раду; 4) да обавести послодавца о свакој врсти по-

тенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете. 
10 Садржина тачке 8. става 3. члана 179. одговара ранијем самосталном отказном разлогу 

из тачке 3. члана 179. ЗОР. 
11 Пресуда Врховног касационог суда Рев2 52/10 од 18.3.2010. године 
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ња оправданих медицинских разлога или пак када се оправдано одобрено 

боловање користи супротно разлозима и циљу због којих је одобрено"12. 

Долазак на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, 

односно употреба алкохола или других опојних средстава у току радног вре-

мена је најчешће, општим актом или уговором о раду, било прописано као 

повреда радне обавезе, али и као непоштовање радне дисциплине, с тим што 

је често био прописан и начин утврђивања ових околности и у поступцима 

пред судом расправљало се о томе као о чињеничним питањима.  

Изменама и допунама ЗОР члан 179. допуњен је ставом 4. који да-

је овлашћење послодавцу да запосленог упути на одговарајућу анализу у 

овлашћену здравствену установу по свом избору, ради утврђивања окол-

ности да ли је запослени злоупотребио право на боловање, односно да ли 

је под дејством алкохола или других опојних средстава које има или може 

да има утицај на обављање посла.  

Кад је у питању злоупотреба права на боловање нејасан је однос ове 

нове одредбе са одредбом члана 103. ЗОР (непромењен), којом је прописана 

обавеза запосленог да достави послодавцу обавештење о привременој спре-

чености за рад у случају отварања боловања, с тим што је ставом 5. прописа-

но да ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са ра-

да, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања 

здравствене способности запосленог, у складу са законом.  

Законом о здравственом осигурању13 прописано је да првостепена 

лекарска комисија даје оцену по приговору осигураника или послодавца 

на оцену изабраног лекара о привременој спречености за рад осигураника 

(члан 155. став 1. тачка 2), затим другостепена лекарска комисија даје 

оцену по приговору осигураника, односно послодавца на оцену, односно 

чињенично стање које је првостепена лекарска комисија утврдила и увек 

може да врши ревизију свих права о којима је одлучивао изабрани лекар 

односно првостепена лекарска комисија по захтеву, поред осталих, посло-

давца (члан 157. став 1. тачка 1. и став 2). С обзиром на цитиране одредбе 

произлази да постоји механизам и начин да послодавац путем надлежних 

здравствених органа, како је и прописано, преиспита оправданост разлога 

за боловање. Стога није јасно на какву "одговарајућу анализу" би посло-

                                                 
12 Пресуда Врховног суда Србије Рев II 29/03 од 5.6.2003. године 
13 "Службени гласник РС" 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 
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давац могао да упути запосленог и која би то била "овлашћена здравстве-

на установа" коју би он (послодавац) одредио. Нема доступних података 

да ли су, и колико, послодавци користили могућност преиспитивања 

оправданости боловања запослених на изложени начин (члан 103. став 5. 

ЗОР), да би се евентуално извео закључак о његовој неделотворности. 

Осим тога, ако је у смислу Закона о здравственој заштити,14 осигураном 

лицу (запослени) дато право на слободан избор здравствене установе и 

слободан избор лекара (члан 141. став 3) и ако у смислу Закона о безбед-

ности и здрављу на раду,15 за обављање послова заштите здравља запосле-

них на раду послодавац ангажује службу медицине рада (члан 41. став 1) 

која води рачуна (и) о поверљивости личних података прикупљених ле-

карским прегледима запослених (члан 42), поставља се питање зашто се 

све то занемарује прописаним ставом 4. члана 179. и запослени доводи у 

ситуацију или да се повинује захтеву послодавца или да га одбије и тиме 

учини непоштовање радне дисциплине.  
 

Дисциплинске мере 

Чланом 76. Измена и допуна ЗОР додат је члан 179а према којем 

послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање 

радне дисциплине у смислу члана 179. став 2. и 3. овог закона да, ако сма-

тра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, од-

носно непоштовање радне дисциплине, није такве природе да запосленом 

треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне јед-

ну од следећих мера: 

1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од јед-

ног до 15 радних дана; 

2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за ме-

сец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која 

се извршава обуставом од зараде, на основу решења послодавца о 

изреченој мери; 

3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запо-

сленом отказати уговор о раду без поновног упозорења из члана 

180. овог закона, ако у наредном року од шест месеци учини исту 

повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине. 

                                                 
14 "Службени гласник РС" 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 
15 "Службени гласник РС" 101/2005 
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Цитирана одредба представља поновно увођење дисциплинских ме-

ра у закон који уређује општи режим радних односа, од којих је мера привре-

мено удаљење била прописана чланом 170. ЗОР који је у целини брисан Из-

менама и допунама ЗОР, јер се показало да је потпуно неделотворна мера, за-

то што је било прописано да се изриче у трајању од једног до три радна дана, 

и у пракси готово да је није било, а сада је до 15 дана, па остаје да време по-

каже да ли ће послодавци посезати за овом мером. Новчана казна је класична 

санкција за повреду радних обавеза и непоштовање радне дисциплине, у ши-

рокој употреби када је била део радног законодавства, па је основано очеки-

вати да ће бити основна замена за отказ уговора о раду. Трећа дисциплинска 

мера је опомена са најавом отказа и представља трансформисано упозорење 

из става 4. члана 180. ЗОР које у овом измењеном члану више не постоји, а 

овде треба приметити да опомена важи наредних шест месеци и то за исту 

повреду повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине: исту у 

смислу исте квалификације, а не истог чињеничног описа. Осим тога, наведе-

не дисциплинске мере су једнаког значаја и ствар је аутономије послодавца 

коју ће изабрати уместо отказа уговора о раду. 
 

Упозорење  

 Примена отказних разлога из ст. 2. и 3. члана 179. ЗОР, условљена 

је радњом послодавца која је прописана чланом 180. ЗОР, која има циљ да 

запосленом омогући одбрану од ових отказних разлога.  

  Конвенција Међународне организације рада број 158 о престанку рад-

ног односа на иницијативу послодавца, која је усвојена 22. јуна 1983. године и 

коју је наша земља ратификовала16, чланом 7. прописује да радни однос радни-

ка неће престати због разлога везаних за понашање радника или његов рад пре 

него што му се омогући да се брани од изнетих навода, осим ако се с разлогом 

не може очекивати од послодавца да му пружи ту могућност. 

 За разлику од претходног члана 180. ЗОР када је упозорење било 

потребно за шест отказних разлога, овом измењеном одредбом послода-

вац је дужан да пре отказа уговора о раду (само) у случају повреде радне 

обавезе и непоштовања радне дисциплине, запосленог писаним путем 

упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду, с тим што је рок за 

изјашњење сада дужи: осам дана (уместо пет), док садржина није проме-

                                                 
16 "Службени лист СФРЈ" - међународни уговори број 4/1984 
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њена, мора да се наведе основ за давање отказа, чињенице и докази који 

указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на 

упозорење. Послодавци више немају обавезу да упозорење достављају 

синдикату чији је запослени члан, јер је члан 181. ЗОР измењен на начин 

да је остављено запосленом да уз изјашњење достави мишљење синдиката 

које је послодавац дужан да размотри. 

Када послодавац региструје одређено понашање запосленог, било да 

нађе да је почињена повреда радне обавезе или да је реч о непоштовању рад-

не дисциплине, и одлучи да то понашање санкционише он мора да достави 

упозорење запосленом у смислу измењеног члана 180. ЗОР. Не постоји мо-

гућност ни давања отказа, ни изрицања било које мере из члана 179а. без 

упозорења. Ово из разлога што се једном од три дисциплинске мере супсти-

туише отказ, тако да је след догађаја: радња запосленог, упозорење, изјашње-

ње запосленог или протек рока од осам дана, а затим отказ уговора о раду 

или уместо отказа једна од три дисциплинске мере, ако послодавац сматра да 

постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно непо-

штовање радне дисциплине, није такве природе да запосленом треба да пре-

стане радни однос. Стога је одговор на питање да ли је потребно посебно 

упозорење за санкције из члана 179а одречан, јер не постоји могућност за да-

вање упозорења у којем би нпр. послодавац навео да су се стекли услови за 

изрицање новчане казне (или друге две мере), дакле, упозорење се увек одно-

си на постојање разлога за отказ уговора о раду. 

Осим о упозорењу, да би отказни разлози из ст. 2. и 3. члана 179. 

ЗОР били правилно примењени, послодавац мора да води рачуна о роко-

вима за давање отказа који су прописани чланом 184. ЗОР, који је изме-

њен тако да су рокови продужени, па је субјективни рок шест месеци и 

почиње да тече од дана сазнања за чињенице које су основ за давање отка-

за, а објективни је годину дана и почиње да тече од дана наступања чиње-

ница које су основ за давање отказа, а за истек оба рока меродаван је дан 

доношења решења о отказу.  
 

Правне последице незаконитог престанка радног односа 

(измењени члан 191. ЗОР) 

У случају незаконитог отказа (поништај решења о отказу или пре-

станку радног односа) послодавац мора да отклони последице те незако-

нитости у поступку реинтеграције запосленог. Реинтеграција запосленог 
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подразумева не само поновно укључивање запосленог у процес рада и ус-

постављање прекинутог радног односа, већ и друга његова права и с тим у 

вези обавезе послодавца чија садржина је одређена чланом 191. Закона о 

раду. Изменама и допунама ЗОР овај члан је измењен тако да сада има де-

вет ставова, уместо шест, промењен је и наслов и сада гласи: Правне по-

следице незаконитог престанка радног односа, мада у самој одредби нема 

речи "незаконит престанак радног односа" већ се користи одредница "пре-

стао радни однос без правног основа".  

Измењеном одредбом члана 191. ЗОР је прописано да ако суд у 

току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног 

основа, на захтев запосленог, одлучиће да се запослени врати на рад, да 

му се исплати накнада штете и уплате припадајући доприноси за обавезно 

социјално осигурање за период у коме запослени није радио (став 1). 

Накнада штете из става 1. овог члана утврђује се у висини изгу-

бљене зараде која у себи садржи припадајући порез и доприносе у складу 

са законом, у коју не улази накнада за исхрану у току рада, регрес за кори-

шћење годишњег одмора, бонуси, награде и друга примања по основу до-

приноса пословном успеху послодавца (став 2). 

Накнада штете из става 1. овог члана исплаћује се запосленом у 

висини изгубљене зараде, која је умањена за износ пореза и доприноса ко-

ји се обрачунавају по основу зараде у складу са законом (став 3). 

Порез и допринос за обавезно социјално осигурање за период у 

коме запослени није радио обрачунава се и плаћа на утврђени месечни из-

нос изгубљене зараде из става 2. овог члана (став 4). 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни 

однос без правног основа, а запослени не захтева да се врати на рад, суд 

ће, на захтев запосленог, обавезати послодавца да запосленом исплати на-

кнаду штете у износу од највише 18 зарада запосленог, у зависности од 

времена проведеног у радном у радном односу код послодавца, година 

живота запосленог и броја издржаваних чланова породице (став 5). 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни од-

нос без правног основа, али у току поступка послодавац докаже да постоје 

околности које оправдано указују да наставак радног односа, уз уважавање 

свих околности и интереса обе стране у спору, није могућ, суд ће одбити зах-
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тев запосленог да се врати на рад и досудиће му накнаду штете у двоструком 

износу од износа утврђеног у складу са ставом 5. овог члана (став 6). 

Ако суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак 

радног односа, али да је послодавац поступио супротно одредбама закона 

којима је прописан поступак за престанак радног односа, суд ће одбити 

захтев запосленог за враћање на рад, а на име накнаде штете досудиће за-

посленом износ до шест зарада запосленог (став 7). 

Под зарадом из ст. 5. и 7. овог члана сматра се зарада коју је запо-

слени остварио у месецу који претходи месецу у коме му је престао радни 

однос (став 8). 

Накнада из ст. 1, 5, 6. и 7. овог члана умањује се за износ прихода ко-

је је запослени остварио по основу рада, по престанку радног односа (став 9). 

 Из наведене одредбе произлази да нема промена у погледу основ-

них права запосленог за случај незаконитог престанка радног односа (вра-

ћање на рад, накнада штете и уплата доприноса), прецизирано је шта са-

држи изгубљена зарада, подржан је став судске праксе да запосленом не 

припада накнада за исхрану у току рада, али и супротно судској пракси да 

не припада регрес за годишњи одмор, прецизирано је плаћање пореза и 

доприноса, у суштини непромењен је део супституције (замене) враћања 

на рад накнадом штете, по захтеву запосленог, критеријуми су исти с тим 

што се рачуна само време проведено код послодавца, док је ова замена по 

захтеву послодавца промењена на начин да послодавац не мора да истак-

не тај захтев у било којој процесној форми, већ ће у поступку доказивати 

да враћање запосленог није могуће, па ће суд одбити захтев за враћање на 

рад и досудити штету у двоструком износу, одређено је шта је зарада кад 

се врши замена и остала је одредба о умањењу штете за износ остварених 

прихода по основу рада, с тим што нема одредбе о постављању ових зах-

тева до закључења главне расправе, али да је то и даље тако види се из ис-

каза "ако суд у току поступка утврди". 

 Међутим, постоји новина у измењеном члану 191. ЗОР, која захте-

ва посебан коментар, а то је прописано ставом 7. када ће суд одбити зах-

тев за враћање на рад и на име накнаде штете досудити запосленом до 

шест зарада, ако је постојао основ за престанак радног односа, али посло-

давац је поступио супротно одредбама закона којима је прописан посту-

пак за престанак радног односа.  
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У контексту разматраних отказних разлога из ст. 2. и 3. члана 179. 

ЗОР, произлази да би "постојао основ за престанак радног односа" ако би 

било утврђено да је почињена повреда радне обавезе или непоштовање 

радне дисциплине, па, ако би било утврђено поступање послодавца "су-

протно одредбама закона којима је прописан поступак за престанак рад-

ног односа", нпр. није дато упозорење или је отказ дат по протеку рокова 

за застарелост давања отказа, запослени не би остварио право на враћање 

на рад, нити на потпуну накнаду штете, већ само на максимално шест за-

рада. Ова одредба је на штету запослених, а привилегује послодавце тако 

што их сам закон ослобађа од одговорности за кршење одредаба закона 

које се тичу поступка за престанак радног односа. Закон о раду је матери-

јалноправни пропис, па и одредбе које се тичу поступка (процедуре) у 

случају престанка радног односа су материјалноправне природе. У прав-

ном односу који успостављају запослени и послодавац уговором о раду, 

несумњиво јача страна је послодавац и та неједнакост је део правне при-

роде тог уговорног односа. Стога се не налазе разлози који би оправдали 

изнето законско решење.  

 Форма даје суштину ствари (Forma dat esse rei) је латинска посло-

вица које се морамо подсетити, ради одбране става да су одредбе измење-

ног члана 180. (упозорење) и 184. (застарелост давања отказа) имплемен-

тиране у Закон о раду да би се обезбедило право запосленог на одбрану од 

отказног разлога, што је конвенцијско право, односно да би се поштовало 

начело правне сигурности, као једно од основних правних начела. Пошто 

је прва одредба у пододељку који има наслов: Поступак пре престанка 

радног односа или изрицања друге мере, а друга у одељку са насловом: 

Поступак у случају отказа, произлази према ставу 7. члана 191. ЗОР, да 

кршење ових одредаба од стране послодавца потире (ублажава, релативи-

зује) околност да је запослени починио повреду радне обавезе или непо-

штовање радне дисциплине.  

 Европски радни стандарди, сходно пракси Европског комитета за 

социјална права, заснованој на Измењеној Европској социјалној повељи, 

предвиђају да санкција у случају незаконитог отказа треба да буде довољ-

но компензирајућа са становишта запосленог, и довољно одвраћајућа са 

становишта послодавца17. 

                                                 
17 Др Бранко Лубарда, Закон о раду и европски радни стандарди, Билтен Врховног суда 

Србије бр. 3/2006 
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 С обзиром на наведено, прописано одредбом става 7. члана 179. 

ЗОР сигурно није довољно компензирајуће за запосленог коме је нпр. дат 

отказ после две године од учињеног нпр. непоштовања радне дисциплине 

које је запослени починио и заборавио, али је послодавац одлучио да то 

санкционише у једном временском моменту, јер санкција за њега за непри-

државање правила поступка, односно за неупотребу отказног разлога у про-

писаном року, није нимало одвраћајућа, најгоре што може да га задеси је 

плаћање запосленом шест зарада (према заради коју је запослени остварио 

у месецу који претходи месецу у коме му је престао радни однос). 

 "Решење о отказу уговора о раду не чини ништавим то што изрека 

решења садржи само уопштено навођење повреда радних обавеза, ако 

образложење решења садржи детаљан опис тих повреда"18. 

 Наведена сентенца илуструје став судске праксе који није био 

строг према послодавцима у погледу форме решења о отказу чија закони-

тост је преиспитивана, као што није санкционисано поништајем нпр. ако 

решење о отказу није садржало образложење и поуку о правном леку са-

гласно одредби члана 185. став 1. ЗОР, ако је могао да се идентификује 

чињенични опис и примењени отказни разлог. 

 Међутим, судска пракса је била јединствена у ставу да кршење од-

редбе о упозорењу (члан 180) или застарелости давања отказа (члан 184) 

увек води закључку о незаконитости отказа и поништају решења.  

 "Oспорено решење није законито због тога што упозорење није до-

стављено тужиоцу, па није остварена сврха упозорења која се састоји у то-

ме да се запосленом стави до знања да је својом радњом, односно поступ-

ком изазвао настанак отказног разлога како би се изјаснио о свему што му 

се ставља на терет, што у конкретном случају није учињено, чиме је тужио-

цу било ускраћено право на одбрану. Како је чланом 180. Закона о раду 

прописана обавеза послодавца да пре отказа уговора о раду запосленог пи-

саним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му 

остави рок од најмање пет радних дана за изјашњење, па у случају да по-

слодавац прекрши ову одредбу решење о отказу није законито"19. 

                                                 
18 Пресуда Врховног суда Србије Рев II 125/08 od 21.5.2008. године 
19 Пресуда Врховног касационог суда Рев2 389/2013 од 27.6.2013. године 
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"Рокови из члана 184. став 1. Закона о раду су преклузивни роко-

ви, материјалноправног карактера, чијим протеком послодавац губи право 

да због насталог отказног разлога откаже уговор о раду запосленом"20. 

У вези са разматраним питањем процедуре је и члан 192. ЗОР, ко-

ји је измењен тако што је додата могућност за послодавца да о правима, 

обавезама и одговорностима из радног односа одлучује и лице које овла-

сти надлежни орган у правном лицу, односно које овласти предузетник, а 

које не мора да буде запослени код тог послодавца, тако да то може да бу-

де и адвокат и било које друго лице (члан 89. ЗОО). Према образложењу 

Предлога Закона о изменама и допунама Закона о раду ова измена је била 

нужна, јер је досадашње решење стварало проблеме у пракси које је тре-

бало отклонити.  

Према досадашњем ставу судске праксе решење о отказу или пре-

станку радног односа донето од неовлашћеног лица било је незаконито. 

"У овом случају председник Управног одбора није био овлашћен 

да самостално доноси решење о отказу уговора о раду, што и тако донето 

решење чини незаконитим"21. 

Да ли ће сада доношење решења о отказу или престанку радног 

односа од неовлашћеног лица представљати повреду процедуре у смислу 

става 7. члана 179. ЗОР или не, остаје да разреши иста судска пракса, као 

уосталом и све друге дилеме изнете у овом раду у погледу појединих но-

вих законских решења, а по ставу ауторке и то је незаконит отказ, одно-

сно престанак радног односа без правног основа. 

 

                                                 
20 Пресуда Врховног касационог суда Рев2 126/2014 од 4.6.2014. године 
21 Пресуда Врховног касационог суда Рев2 1239/2013 од 7.5.2014. године 
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Јелена Вилдовић Живковић 

судија Привредног апелационог суда 

 
 

СПЕЦИФИЧНОСТ ИНСТИТУТА ПРИНУДНОГ  

ОТКУПА АКЦИЈА 
 

Појам и основ прописивања института 

 Право на принудни откуп акција је право које припада већинском 

акционару акционарског друштва, који поседује одређени проценат капи-

тал учешћа, односно проценат броја акција са правом гласа тог акционар-

ског друштва. Већински акционар, на основу овог института, има право 

на куповину акција преосталих мањинских акционара, мимо њихове воље 

за продају, под прописаним условима. Најчешћа дефиниција је да је то 

право већинског акционара да принуди мањинске акционаре да му прода-

ју своје акције, чиме их истискује из друштва.  

 Специфичност овог института је у основу због кога је предвиђен, 

обзиром да је на први поглед нејасно зашто је потребно омогућити већин-

ском акционару да купи акције преосталих акционара, што представља по-

себно право овог акционара, када већински акционар већ има сва права која 

му припадају као имаоцу већинског пакета акција тог акционарског дру-

штва. Поред тога, интенција савременог компанијског законодавства је да 

што потпуније регулише права и заштиту мањинских, а не већинског акци-

онара. Прописивање принудног откупа акција није у економском интересу 

већинског акционара, јер акционар који поседује 90% или 95% акција са 

правом гласа нема економски интерес да купи преостале акције мањинских 

акционара, нити мањински акционари на било који начин могу да утичу на 

управљање и доношење одлука од стране друштва, па се не ради ни о праву 

из домена корпоративног управљања. Принудни откуп акција омогућава ве-

ћинском акционару да, у случају процене ефикаснијег вођења друштва без 

мањинских акционара или услед евентуалне злоупотребе права мањинских 

акционара, купи њихове акције по правичној цени, након чега мањински 

акционари престају да буду акционари тог друштва. Већински акционар на 

тај начин постаје једини власник друштва, па нема више обавезу да води 

рачуна о правима мањинских акционара, почев од права на информисање, 

на приступ актима друштва, он једини чини скупштину друштва, без обаве-
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зе да на исту позива преостале акционаре, да поштује прописани поступак 

сазивања скупштине, више не постоји могућност побијања одлука скуп-

штине или покретања поступка пред судом због повреде одредаба о распо-

лагању имовином велике вредности, па на даље, што утиче на све чешћу 

примену овог института, уочену у пракси. 

 Друга специфичност је што је то првобитно био институт компа-

нијског, али и берзанског права, односно права тржишта капитала, у делу 

који се односи на преузимање акционарских друштава, јер је био везан за 

понуду за преузимање акционарских друштава. И сада је изузетак од на-

чина утврђивања цене код принудног откупа везан за институт преузима-

ња акционарских друштава. Зато његова примена није могућа само на 

основу прописа и начела компанијског права, већ се он примењује и на 

основу норми из домена регулативе преузимања акционарских друштава. 

У нашем правном систему је и преузимање акционарских друштава прво 

било регулисано системским законом из области тржишта капитала, Зако-

ном о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмена-

та, одредбама од чл. 67-83, које су престале да важе ступањем на снагу За-

кона о преузимању акционарских друштава 10.6.2006. године. 

 Институт принудног откупа акција је у европском законодавству 

први пут био предвиђен у Директиви Европског парламента и Савета о 

понуди за преузимање (Directive 2004/25/ec од 21.4.2004. године). Ова Ди-

ректива се често назива Тринаеста директива, мада њен званични назив не 

садржи редни број, сматра се директивом из домена компанијског права, 

али се велики број њених одредби односи и на право тржишта капитала. 

Обзиром на материју коју регулише, Директива прописује наведени ин-

ститут искључиво у материји преузимања јавних акционарских друштава, 

путем обавезне или добровољне јавне понуде.  

 Директива обавезује државе чланице да уведу право на принудну 

продају када понудилац поседује хартије од вредности које представљају 

не мање од 90% капитала који даје гласачка права, као и 90% гласачких 

права у циљном друштву, или када после прихвата понуде стекне или се 

чврсто обавеже да стекне хартије од вредности које представљају не мање 

од 90% капитала циљног друштва, као и 90% гласачких права обухваће-

них понудом. Државама чланицама је препуштено да се определе за праг 

стицања капитал учешћа, уз одређивање распона од 90% до 95%, а тачком 

24. је предвиђено да би државе чланице требало да предузму неопходне 
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мере да омогуће понуђачу, који је по понуди за преузимање стекао одре-

ђени проценат хартија од вредности друштва са правом гласа, куповину 

хартија од вредности од преосталих имаоца, али само под условима из по-

нуде за преузимање. 
 

Раније законско решење 

 Институт принудног откупа акција је у наш правни систем уведен на 

основу наведене Директиве. У раније важећем Закону о привредним дру-

штвима ("Службени гласник РС" 125/04) ово право већинског акционара де-

финисано је на сличан начин као у Директиви, у члану 447. Закона, под нази-

вом принудна продаја. Закон о привредним друштвима је принудну продају 

"squeeze-out" везао само за поступак преузимања отворених акционарских 

друштава по јавној понуди за преузимање, а не као опште право већинског 

акционара са одређеним цензусом учешћа у основном капиталу друштва. 

Према члану 447. Закона, када преузималац по јавној понуди за преузимање 

стекне 95% акција циљног друштва, има право да у прописаном року откупи 

акције преосталих (несагласних) акционара, под условима из јавне понуде. 

Интересантно је приметити да је принудна продаја као институт била регули-

сана и Законом о преузимању акционарских друштава, у члану 34, само уз 

детаљније прописивање начина спровођења принудне продаје код Централ-

ног регистра. Овај члан је брисан изменама и допунама Закона о преузимању 

акционарских друштава, које су ступиле на снагу 3.1.2012. године. 

 Обзиром на такво законско решење, једина судска заштита неса-

гласних акционара је била прописана у члану 449. Закона о привредним 

друштвима, и то само за ситуацију куповине акција од стране преузимао-

ца под условима неповољнијим од услова из јавне понуде за преузимање. 

Надлежни суд је у ванпарничном поступку, решавајући по захтеву неса-

гласног акционара поднетом по цитираном члану, био овлашћен да у та-

квом случају забрани понудиоцу из јавне понуде за преузимање куповину 

акција под условима који су различити од услова из јавне понуде. 

 У судским поступцима, вођеним по члану 449. Закона, уочено је да 

су преузимаоци поступали у складу са начином принудне продаје прописа-

ним у члану 447. Закона, али да су преостали мањински акционари били не-

сагласни са ценом акција из јавне понуде за преузимање и да су се зато обра-

ћали суду. У одлукама, донетим у овим поступцима, је изражен став да се 

правна заштита због мале цене акција и обезвређености акција не може 
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остварити у поступку по члану 449. Закона, већ евентуално кроз оспоравање 

поступка преузимања циљног друштва (Решење ПАС Пвж.141/10 од 

18.3.2010. године). 

 Након ступања на снагу овог Закона, удружења мањинских акциона-

ра су изнела примедбе на законско решење о праву већинског акционара на 

принудну продају- откуп акција, сматрајући да им је тиме повређено право 

својине и право стечено по основу улагања капитала по основу закона. 

 Уставном суду РС су зато биле поднете иницијативе за покретање 

поступка за оцену уставности члана 447. Закона о привредним друштви-

ма, као и несагласности са чланом 1. Протокола I уз Европску конвенцију 

за заштиту људских права и основних слобода. Уставни суд РС је донео 

Одлуку IУ.292/05 од 25.3.2009. године (објављена у "Службеном гласнику 

РС" 47/09) да се не прихватају иницијативе за покретање поступка за 

утврђивање неуставности одредбе члана 447. Закона о привредним дру-

штвима и за оцену сагласности одредаба овог члана са чланом 1. Прото-

кола I уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних сло-

бода. У наведеној Одлуци Уставног суда је изражен став да је оспореном 

одредбом предвиђено да се акције мањинских акционара могу купити је-

дино по цени из јавне понуде, на који начин је установљена и заштита ма-

њинских акционара од оних одлука друштва, односно већинског акциона-

ра, којима би се евентуално умањила вредност њихових акција, чиме се 

обезбеђује успостављање равнотеже у остваривању међусобно супротста-

вљених интереса већинског и мањинских акционара и оптимално функци-

онисање ове правне форме привредног друштва, због чега је оспорени на-

чин уређивања ових односа сагласан Уставу. Такође је изнето мишљење, 

уз ослањање на праксу Европског суда за заштиту људских права у при-

мени члана 1. Протокола I уз Европску конвенцију о заштити људских 

права и основних слобода, да оспорена одредба не потпада под правило о 

"лишењу имовине", да су истом утврђени услови под којима се могу при-

нудно откупити акције несагласних акционара, као и судска заштита у 

члану 449, па одредбом члана 447. Закона нису повређена права, зајемче-

на наведеним чланом 1. Протокола I уз Европску конвенцију. 
 

Садашње законско решење 

 У Закону о привредним друштвима ("Службени гласник РС" 

36/2011 и 99/2011), који је у примени од 1.2.2012. године, напуштен је 
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концепт везивања права на принудни откуп акција само за институт преу-

зимања акционарских друштава, већ је ово право прописано као опште 

право већинског акционара на принудни откуп акција, под условима пред-

виђеним чланом 515. Закона.  

 За разлику од права на продају акција из члана 522. Закона, који 

прописује обавезу контролног акционара да купи акције преосталих акци-

онара на њихов писани захтев, право на принудни откуп акција није веза-

но за својство контролног акционара, већ је већински акционар одређен 

као акционар који има акције које представљају најмање 90% основног 

капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који 

поседују обичне акције, Закон га даље назива откупилац. Приликом 

остварења права на принудни откуп акција већински акционар зато не мо-

же да кумулира своје акције као контролни акционар, рецимо са гласови-

ма по основу уговора о контроли и управљању, већ само може да их куму-

лира са акцијама које поседују са њим повезана лица, и то под условом да 

су та лица повезана са откупиоцем у периоду од најмање годину дана пре 

доношења одлуке о принудном откупу. Ко се сматра повезаним лицем ре-

гулише члан 62. Закона о привредним друштвима, и то посебно у односу 

на одређено физичко лице и у односу на одређено правно лице.  

 Сада важећи Закон о привредним друштвима (у даљем тексту За-

кон) је цензус капитал учешћа, у односу на претходни закон, смањио са 

95% на 90%, прописујући и да друштво Статутом може предвидети да при-

нудни откуп није допуштен, или већи проценат учешћа откупиоца у основ-

ном капиталу друштва, као услов за принудни откуп, из чега произилази да 

се Статутом друштва не може предвидети мањи проценат учешћа откупио-

ца од законом прописаног од 90% у основном капиталу друштва. 

 На предлог већинског акционара, који поседује наведено капитал 

учешће, скупштина доноси одлуку о принудном откупу акција преосталих 

акционара друштва, Закон их више не назива несагласним акционарима, 

уз исплату цене која се одређује сходном применом одредби о исплати не-

сагласних акционара. 

 Законом је даље предвиђен начин утврђивања и исплате цене, у 

члану 516, шта садрже материјали за седницу скупштине на којој се доно-

си одлука о принудном откупу, у члану 517, начин гласања о одлуци о 

принудном откупу и регистрација те одлуке у чл. 518. и 519. Одлука о 

принудном откупу се, као и свака друга одлука скупштине акционара, мо-
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же побијати из разлога прописаних чланом 376. Закона, али у краћем 

објективном року, који је 30 дана од дана доношења те одлуке, према чла-

ну 520. став 1. Закона. Ова одлука се не може побијати због непримерено-

сти цене за акције које су предмет принудног откупа, у смислу става 2. 

цитираног члана 520. Закона. Ово је добро решење, обзиром да је испити-

вање примерености цене од стране суда прописано у члану 521. Закона, па 

акционар, на кога се односи одлука скупштине о принудном откупу, нема 

ни правни интерес да побија одлуку скупштине због непримерености це-

не, када из тог разлога може водити други судски поступак, предвиђен 

као вид заштите у тој ситуацији.  

 Према члану 521. Закона, сваки акционар друштва, чије су акције 

предмет принудног откупа, који сматра да цена коју је утврдило друштво 

на начин предвиђен чланом 516, није утврђена у складу са Законом, може 

у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу тра-

жити да суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција. Како 

члан 516. Закона упућује на примену члана 475. код утврђивања вредно-

сти акција, то значи да ће се акционар обратити суду када сматра да у од-

луци о принудном откупу није наведена највиша цена од претходно утвр-

ђене књиговодствене, тржишне и процењене вредности акција друштва, 

или када сматра да друштво није правилно утврдило неку од ових вредно-

сти акција, односно да је утврдило мању вредност од стварне вредности, 

супротно законским одредбама Закона о начину утврђивања тржишне и 

процењене вредности акција. 

 Ако је вредност утврђена одлуком суда виша од цене коју је утвр-

дило друштво, откупилац је у обавези да разлику, са припадајућом закон-

ском затезном каматом обрачунатом од дана доношења одлуке о принуд-

ном откупу, депонује на рачун у року од 30 дана од дана правоснажности 

одлуке суда. Ако откупилац не изврши ову обавезу, друштво постаје нео-

граничено солидарно одговорно за исплату те разлике. У ставу 6. овог 

члана је прописано да захтев акционара, чије су акције биле предмет при-

нудног откупа, за исплату разлике, застарева у року од три године од дана 

правоснажности одлуке суда о утврђеној вредности акција. 

 Како друштво утврђује цену акција, које треба да буду предмет 

принудног откупа, у року од 30 дана од дана доношења одлуке скупштине 

о принудном откупу, након чега откупилац депонује средства на посебан 

рачун код Централног регистра за исплату цене акција, а Централни реги-
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стар даље акционарима исплаћује цену за акције из депонованих средста-

ва, према члану 516. Закона, то по исплати цене акционари престају да бу-

ду акционари друштва, јер власник њихових акција постаје откупилац. За-

то је њихов захтев за испитивање примерености цене од стране суда по 

својој природи само захтев за утврђење висине правичне накнаде за про-

дате акције, односно захтев за утврђење висине њиховог новчаног потра-

живања према већинском акционару – откупиоцу акција. Мањински акци-

онар више није у могућности да поново постане власник својих откупље-

них акција, чак и када суд утврди непримереност исплаћене цене, јер тада 

постаје поверилац новчаног потраживања, прво према већинском акцио-

нару, а ако он не исплати утврђену разлику у цени, и према друштву, као 

солидарном дужнику. 

 Није јасно зашто се законодавац определио за ванпарнични посту-

пак за испитивање примерености цене, без могућности суда да у том по-

ступку наложи исплату разлике у цени, у случају да утврди да је вредност 

акција виша од цене утврђене од стране друштва, јер се таквом регулати-

вом приморавају акционари да воде нови судски, сада парнични поступак, 

за исплату разлике у вредности акција, уколико им већински акционар до-

бровољно не исплати ту разлику, и то против већинског акционара или са-

мог друштва. 
 

Посебно по члану 523. Закона о привредним друштвима 

 Изузетак у погледу начина утврђивања цене акција код принудног 

откупа је предвиђен у случају понуде за преузимање, у члану 523. Закона. 

Према овом члану, откупилац који је путем понуде за преузимање испу-

нио услов из члана 515. став 1. Закона, а то је услов у погледу прописаног 

цензуса капитала, има право да у року од три месеца од дана истека пону-

де за преузимање спроведе принудни откуп акција по условима из понуде 

за преузимање, што значи да се тада цена акција не утврђује на начин, ре-

гулисан чланом 516. Закона. Закон је овај изузетак предвидео у две ситуа-

ције, везујући их за закон којим се уређује преузимање акционарских дру-

штава. Право на принудни откуп по ценама из понуде за преузимање при-

пада откупиоцу који је искључиво путем добровољне понуде за преузима-

ње, упућене свим преосталим акционарима за све њихове акције, стекао 

најмање 90% акција, које су биле предмет те понуде, или је ту понуду за 

преузимање спровео као обавезну. 
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 Закон је у овом члану даље предвидео да то право не припада са-

мо откупиоцу, већ и преостали акционари имају право на продају својих 

акција по условима из понуде у истом року, у складу са чланом 522. Зако-

на, који регулише право на продају акција, што је предвиђено као право 

мањинских акционара, у случају да већински акционар – откупилац не 

жели да искористи прописану могућност за принудни откуп акција по 

условима из понуде. 
 

Релевантне одредбе Закона о преузимању акционарских друштава  

за примену члана 523. Закона о привредним друштвима 

 Обзиром да наведена норма упућује на закон којим се уређује пре-

узимање акционарских друштава, код предвиђених изузетака, ову норму 

није могуће применити самостално, без примене одредби Закона о преу-

зимању акционарских друштава, које регулишу основне појмове, као и 

шта је добровољна, а шта обавезна понуда за преузимање. Као што је горе 

наведено, Закон о преузимању акционарских друштава (у даљем тексту 

Закон о преузимању ад) је објављен у "Служеном гласнику РС" 46/06, сту-

пио је на снагу 10.6.2006. године, а измене и допуне су објављене у "Слу-

жбеном гласнику РС" бр.107/09 и 99/11. 

 Преузимање акционарског друштва је начин на који преузималац 

стиче владајуће учешће у капиталу и управљању циљног друштва. Циљно 

друштво је акционарско друштво, које по члану 2. Закона о преузимању 

ад мора да испуњава један од два прописана услова, а то је да се његовим 

акцијама тргује на регулисаном тржишту, у смислу закона којим се уређу-

је тржиште капитала, или које има више од 100 акционара сваког послед-

њег дана у три узастопна месеца, као и укупан износ капитала од најмање 

три милиона евра у динарској противвредности. Дати појам понуде за 

преузимање у овом члану је да је то јавна понуда, упућена свим акциона-

рима циљног друштва за куповину свих акција које су издате са правом 

гласа, уз услове и на начин одређен тим законом. 

 Обавеза објављивања понуде за преузимање је прописана у члану 

6. Закона о преузимању ад, тако што је предвиђено да је лице обавезно да 

објави понуду за преузимање, када непосредно или посредно, самостално 

или заједнички делујући, стекне акције са правом гласа циљног друштва, 

тако да заједно са акцијама које је већ стекло, пређе праг од 25% акција с 

правом гласа циљног друштва (контролни праг). Ову обавезу има и лице 
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које је на основу понуде за преузимање стекло мање од 75% акција с пра-

вом гласа, у случају даљег стицања акција, као и лице које је на основу 

понуде за преузимање стекло 75% и више акција с правом гласа, ако на-

кон понуде за преузимање стекне најмање додатних 5% акција с правом 

гласа циљног друштва, или ако у току 18 узастопних месеци стекне најма-

ње 3% додатних акција с правом гласа истог циљног друштва.  

 Закон о преузимању ад је у ставу 2. наведеног члана дао дефини-

цију шта се сматра посредним стицањем акција, да је то стицање контроле 

из члана 4. ст. 4. и 5. Закона, којим је регулисано да се сматра да физичко 

или правно лице контролише правно лице ако има 25% и веће учешће у 

основном капиталу правног лица, или 25% и више гласачких права на 

скупштини акционара правног лица, право управљања, односно вођења 

пословне и финансијске политике правног лица на основу овлашћења из 

статута, споразума или уговора, или посредно или непосредно преовлађу-

јући утицај на вођење послова и доношење одлука. У правној теорији се 

даје другачији појам непосредног и посредног начина преузимања, тако 

што непосредно преузимање постоји када преузималац стекне владајуће 

учешће на основу уговора који је закључио непосредно са постојећим до-

тадашњим владаоцем у циљном друштву, а посредно (заобилазно) преузи-

мање постоји када преузималац стекне учешће у циљном друштву купо-

вином акција од малих акционара, које превазилази учешће дотадашњег 

владаоца, на који начин је у стицању заобишао постојећег владаоца. 

 Такође је прописано шта је заједничко деловање, начин заједнич-

ког деловања и утврђивање броја и процента акција са правом гласа код 

заједничког деловања, у чл. 4, 5. и 5а Закона о преузимању ад. Овим од-

редбама се установљава фикција да се лица која заједнички делују сматра-

ју једним преузимаоцем ("сложна браћа" - чланови групе за преузимање), 

да би се спречило изигравање прописа о преузимању на штету циљног 

друштва и његових акционара, због чега се њихова појединачна учешћа у 

циљном друштву сабирају, а ако пређу законом прописани праг за обавезу 

објављивања понуде за преузимање, дужни су да ту понуду објаве. 

 Изузеци од објављивања понуде за преузимање су предвиђени у 

члану 8. Закона о преузимању ад, и ти изузеци се односе на лица која су 

прописани праг учешћа прешла стицањем по сили закона (деоба брачне 

тековине, наслеђивање, промена правне форме и сл, као и држава као сти-

цалац), без намере да тим стицањем стекну владајуће учешће у друштву. 
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 Што се тиче добровољне понуде за преузимање, дефиниција је по-

средно дата у члану 2, за појам понуђача, да је понуђач физичко или прав-

но лице које је, под условима из тог закона, обавезно да објави понуду за 

преузимање (обавезна понуда), или намерава да изврши преузимање и у 

том циљу објави понуду за преузимање, иако то није обавезно да учини 

по одредбама закона (добровољна понуда). Добровољна понуда за преузи-

мање је посебно предвиђена у члану 9. Закона о преузимању ад. Према 

овом члану, лице које није стекло преко 25% акција циљног друштва с 

правом гласа, није обавезно да објави понуду за преузимање, а ако ипак 

намерава да објави понуду, може је објавити само под условима и на на-

чин одређен тим законом. У том случају, понуђач је обавезан да објави 

обавештење о намери за преузимање, од ког момента за понуђача настаје 

обавеза објављивања понуде за преузимање, под условима и на начин од-

ређен тим законом. То значи да и добровољна понуда за преузимање, на-

кон објављивања обавештења, мора да буде јавно упућена свим акциона-

рима циљног друштва под истим условима. За разлику од обавезне пону-

де за преузимање, добровољна понуда може бити условна, према члану 

11. Закона о преузимању ад, усмерена на стицање одређеног броја или 

процента акција са правом гласа циљног друштва. 

 Начин одређивања цене у понуди за преузимање је прописан чла-

ном 22. Закона о преузимању ад, без прављења разлике између обавезне и 

добровољне понуде за преузимање, јер овај члан регулише минималну по-

нуђену цену акција циљног друштва, па и у добровољној понуди за преу-

зимање понуђена цена акција циљног друштва не може бити нижа од тако 

утврђене минималне цене.  

 Контролу законитости поступка преузимања врши Комисија за 

хартије од вредности, према чл. 41, 41а, 41б и 43. Закона о преузимању ад, 

чији акти су коначни и против аката Комисије незадовољна страна може 

покренути управни спор. 
 

Спорна питања у примени члана 523. Закона  

о привредним друштвима 

 У реферату судије Бранка Станића, који је објављен у Билтену 

судске праксе Врховног касационог суда 3/2013, су обрађена нека од 

спорних питања, која су се до тада појавила у судској пракси у примени 

члана 523, у судским поступцима вођеним ради испитивања примерено-
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сти цене од стране суда, по захтевима акционара, чије су акције биле 

предмет принудног откупа. 

 Подсећања ради, на спорно питање да ли понуђач, који је путем 

понуде за преузимање стекао више од 90% акција циљног друштва пре 

1.2.2012. године, има право да спроведе принудни откуп под условима из 

понуде за преузимање, ако је рок из понуде истекао након тог датума, дат 

је одговор да има право на принудни откуп, кроз приказ судске праксе 

Привредног апелационог суда. На исти начин је дат одговор и на спорно 

питање да ли акционари могу оспоравати цену акција, утврђену у поступ-

ку преузимања и да се она не може оспоравати у поступку, који се води 

по члану 521. Закона о привредним друштвима. 

 У пракси Привредног апелационог суда је након тога уочено да 

постоји још актуелних спорних питања, везаних за примену наведеног 

члана, која ће зато бити даље обрађена у овом реферату. 

 Прво спорно питање је да ли је суд у ванпарничном поступку, који 

се води ради испитивања примерености цене акција по члану 521. Закона 

о привредним друштвима, дужан да цени да ли се примењује изузетак у 

погледу цене акција у случају понуде за преузимање, прописан чланом 

523. Закона, или не.  

 Поједини првостепени судови су кроз донете одлуке исказали сво-

је мишљење да је суд само дужан да утврди вредност акција, по поднетом 

захтеву акционара за испитивање примерености цене утврђене од стране 

друштва, и да не треба да се упушта у оцену постојања изузетка у погледу 

цене акција, јер се ради о посебној врсти ванпарничног поступка, у коме 

суд поступа само у оквиру поднетог захтева акционара, без расправљања 

спорних питања. 

 Међутим, како је и у ванпарничном поступку суд овлашћен да ре-

ши спорно питање, ако се исто појави као претходно питање да ли постоји 

неко право или правни однос, према члану 22. Закона о ванпарничном по-

ступку, кроз одлуке Привредног апелационог суда је изражен став да је у 

ванпарничним поступцима, који се воде по члану 521. Закона о привред-

ним друштвима, суд дужан да цени да ли је правилно примењен или не 

изузетак код утврђивања цене акција од стране друштва, приликом доно-

шења одлуке о принудном откупу. Од наведене чињенице зависи примена 

материјалног права, да ли ће суд одбити захтев акционара за испитивање 
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примерености цене, када нађе да је друштво правилно утврдило цену на 

основу прописаног изузетка, или ће по захтеву испитивати примереност 

цене, ако нађе да нису били испуњени услови за примену изузетка, прили-

ком утврђивања цене акција од стране друштва. 

 Друго спорно питање је шта је добровољна понуда по Закону о 

преузимању акционарских друштава, ради примене изузетка из члана 523. 

став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима. 

 Напред је речено да је Закон о преузимању акционарских друшта-

ва у члану 9. дефинисао као добровољну понуду за преузимање ону пону-

ду коју даје лице, које није стекло преко 25% акција циљног друштва, а 

истовремено је у члану 6. као обавезну понуду предвидео понуду лица ко-

је стицањем пређе одређене прагове броја акција са правом гласа циљног 

друштва, што оставља празнину за тумачење каква је природа понуде за 

преузимање лица, чији број акција са правом гласа није обухваћен ни јед-

ним, ни другим чланом. 

 Наведеном дефиницијом добровољне понуде законодавац је зато 

створио проблем у пракси, да ли је добровољна понуда само понуда пону-

ђача који нема преко 25% акција циљног друштва, или је добровољна по-

нуда и она понуда коју даје лице, које није у обавези да објави понуду за 

преузимање по члану 6. Закона, рецимо лице које има 77% акција са пра-

вом гласа циљног друштва (има више од 75%, али није прешао праг про-

писан ставом 5. цитираног члана). 

 О овом питању је чак исказано различито мишљење и кроз одлуке 

Привредног апелационог суда. У једној од одлука је наведено:  

 - "Дакле, законодавац изричито даје дефиницију добровољне по-

нуде само у ситуацији када лице поседује акције испод 25% циљног дру-

штва, што не значи да се добровољне понуде не могу истицати уколико 

стицалац поседује и преко 25% акција, па и преко 75% акција циљног дру-

штва, што је неспорно између самих странака у поступку..." (Пвж.220/14); 

  - док је у другој од одлука изнет другачији став: "Садржина пону-

де указује да је предмет понуде намера понуђача да откупи све преостале 

акције циљног друштва, из чега произилази да понуда понуђача није 

условна понуда, и као таква по својој природи добровољна. Имајући у ви-

ду да је понуђач и лице са којим понуђач заједнички делује пре објављи-

вања понуде поседовао 86,...% од укупног броја акција циљног друштва, 
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јасно се намеће закључак да се у конкретном случају не ради о добровољ-

ној понуди за преузимање акција циљног друштва, будући да је законски 

услов за исту да је понуђач лице које није стекло преко 25% акција циљ-

ног друштва с правом гласа" (Пвж.150/14). 

 Анализом приказаних одлука, намеће се закључак да се члан 9 За-

кона о преузимању акционарских друштава ипак не може тумачити само-

стално, без односа корелације, повезивања са чланом 6. тог Закона. Ако је 

законодавац изричито прописао шта је обавезна понуда за преузимање, 

онда је добровољна понуда свака понуда за преузимање коју даје лице, 

које по члану 6. Закона о преузимању акционарских друштава није у оба-

вези да објави понуду за преузимање, па и лице које није обухваћено де-

финицијом добровољне понуде у члану 9. овог Закона. 

 Везано за оцену да ли се ради о добровољној или обавезној пону-

ди за преузимање, поводом примене изузетка из члана 523. Закона о при-

вредним друштвима у одлуци о принудном откупу акција, поставило се и 

питање да ли откупилац, који је предложио доношење одлуке о принуд-

ном откупу и исплату цене по члану 523. став 1. тачка 1. закона, може у 

судском поступку за испитивање примерености цене акција оспоравати 

правилност тако донете одлуке, истицањем да се није радило о добровољ-

ној понуди за преузимање, већ о обавезној понуди за преузимање. 

 Поводом овог питања, кроз једну од одлука Привредног апелацио-

ног суда, је изражено следеће мишљење: "У конкретном случају основно 

спорно питање јесте да ли је претходна понуда откупиоца била добровољ-

на или обавезна. Суд је из одлуке о принудном откупу акција утврдио да 

је то била добровољна понуда, а жалбом се такво утврђење означава као 

апсурдно (погрешно). Привредни апелациони суд такође закључује да је 

реч о добровољној понуди, на исти начин као и првостепени суд. Не ради 

се о сложеном тумачењу или утврђивању бројних чињеница у примени 

посебних прописа, већ само о читању одлуке о принудном откупу акција, 

коју није донео ни првостепени, ни другостепени суд, ни предлагачи, од-

носно мали акционари, већ је ту одлуку донео жалилац, његова скупшти-

на (формално), односно откупилац као акционар са преко 90% акција (су-

штински). Па када су се они у доношењу одлуке, њеном тексту и образло-

жењу, позвали на члан 523. став 1. тачка 1. Закона о привредним дру-

штвима (добровољна понуда за преузимање), не види се разлог да се то 

оспорава. Неспорно је да том понудом откупилац није стекао 90% акција 
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из понуде, већ 1,..% акција, тако да нису били испуњени услови за приме-

ну члана 523. Закона о привредним друштвима. Стога је било потребно да 

се утврде три цене акција, према члану 475. Закона о привредним дру-

штвима. У противном би, иначе, настала ситуација да они исти акционари 

који, по Закону, већ једном нису хтели да продају своје акције по цени из 

понуде, у већини од 98%, сада принудно остају без својих акција, које 

претходно нису хтели да отуђе" (Пвж.212/13). 

 Такође је кроз одлуке исказан и став о правном путу за заштиту 

акционара, који није сагласан са одлуком Комисије за хартије од вредно-

сти о одобрењу објављивања обавезне понуде за преузимање, а самим тим 

ни са применом изузетка у погледу цене акција из члана 523. став 1. тачка 

2. Закона о привредним друштвима у одлуци о принудном откупу: "Наи-

ме, на основу одлуке о принудном откупу акција, којом је усвојен захтев 

већинског акционара са 91,..% свих акција за принудни откуп од преоста-

лих акционара, по цени по акцији, утврђеној према условима из обавезне 

понуде за преузимање, одобреној од стране Комисије за хартије од вред-

ности коначним решењем, већински акционар је од преосталих акионара 

откупио и исплатио преостале акције емитента. У таквој ситуацији, ако је 

предлагач сматрао да се нису стекли законски услови за објављивање оба-

везне понуде за преузимање, имао је могућност да у управном спору напа-

да коначно решење Комисије за хартије од вредности. Надаље, ако је 

предлагач сматрао да је одлука о принудном откупу акција скупштине 

циљног друштва супротна Закону о привредним друштвима у погледу од-

ређивања цене акција под условима из понуде за преузимање, имао је мо-

гућност да, на основу члана 520. став 1. тог закона, поднесе тужбу за по-

бијање одлуке скупштине о принудном откупу. Неосновано се позива 

предлагач да у конкретном случају није имао могућност да побија тужбом 

наведену одлуку, указивањем на одредбу става 2. цитираног члана, према 

коме се одлука о принудном откупу не може побијати због непримерено-

сти цене акција које су предмет принудног откупа, будући да се у овој си-

туацији очигледно не ради о непримерености утврђене цене за откуп ак-

ција, већ, према наводима самог предлагача, о непостојању законских 

претпоставки за примену одредбе члана 523. став 1. тачка 2. Закона о при-

вредним друштвима у поступку принудног откупа акција" (Пвж.354/13). 

 Овакав закључак, да је у таквој ситуацији релевантно мишљење 

Комисије за хартије од вредности о природи понуде за преузимање, је из-
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нет и на следећи начин: "И према становишту другостепеног суда, у кон-

кретном случају је релевантно мишљење Комисије за хартије од вредно-

сти, везано за обавезу објављивања понуде за преузимање већинског ак-

ционара противника предлагача. Предметна понуда је одобрена ...2012. 

године, а према мишљењу Комисије за хартије од вредности, понуда по-

нуђача – већинског акционара овде противника предлагача се сматрала 

обавезујућом, у смислу члана 6. ст. 1. и 2. Закона о преузимању акционар-

ских друштава. ... Како је претходна понуда спроведена као обавезна, а не 

добровољна, цена акције се утврђује према цени наведеној у понуди, по 

решењу Комисије за хартије од вредности. У вези с тим, откупилац је сте-

као право да спроведе принудни откуп акција по условима из понуде за 

преузимање, у року од три месеца од дана истека понуде, у складу са чла-

ном 523. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, те није било 

места утврђењу вредности акција, сходно одредбама члана 515. и члана 

475. Закона. Зато је првостепени суд правилно одбио предлог за утврђење 

вредности акција..." (Пвж.81/14). 

 На крају, спорно је било и тумачење члана 523. став 1. тачка 1. За-

кона о привредним друштвима, да ли се прописани изузетак у погледу це-

не акција у случају добровољне понуде за преузимање односи на акциона-

ра који је путем добровољне понуде за преузимање стекао мање од 90% 

акција са правом гласа, али са акцијама које је раније стекао поседује пре-

ко 90% акција са правом гласа циљног друштва или се ова одредба односи 

само на откупиоца, који је путем добровољне понуде у том поступку пре-

узимања стекао најмање 90% акција. 

 Из законске формулације, да право на принудни откуп акција по 

цени из понуде за преузимање има откупилац који је искључиво путем до-

бровољне понуде за преузимање, упућене свим преосталим акционарима 

за све њихове акције, стекао најмање 90% акција које су биле предмет те 

понуде, произилази да то право има само откупилац који је у том поступ-

ку преузимања стекао 90% акција преосталих акционара, јер су то акције 

које су биле предмет те понуде (рецимо, ако циљно друштво има емитова-

них 100 акција са правом гласа, понуђач поседује 80 акција и путем до-

бровољне понуде хоће да стекне преосталих 20 акција, мора у поступку 

преузимања да стекне 18 акција, да би преостале две акције могао да отку-

пи по цени из добровољне понуде за преузимање, према цитираном чла-

ну). Други услов који мора да испуни такав откупилац је да је, са акцијама 
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које је стекао у том поступку преузимања, и са акцијама које је раније сте-

као, прешао прописани праг из члана 515. став 1. Закона, да има акције 

које представљају најмање 90% основног капитала друштва и 90% гласова 

свих акционара који поседују обичне акције. 
 

Уместо закључка 

 Изнета спорна питања у примени члана 523. Закона о привредним 

друштвима, и у вези са овим чланом и у примени релевантних одредби За-

кона о преузимању акционарских друштава, указују да законска регулати-

ва није довољно јасна и прецизна, што је довело до проблема у пракси, у 

поступању привредних судова у поступцима за испитивање примерености 

цене акција. Обзиром на специфичност института принудног откупа акци-

ја, из приказаних одлука се може уочити и недовољно разумевање овог 

института, посебно од стране подносилаца захтева суду, и то у погледу 

претходно спроведеног поступка преузимања, контроле законитости тог 

поступка од стране Комисије за хартије од вредности, и даљег поступка за 

утврђивање цене акција од стране самог друштва и од стране суда. 

 Зато је циљ овог реферата био да објасни основ увођења институ-

та принудног откупа акција у наш правни систем, када се везује за преузи-

мање акционарских друштава, ради бољег разумевања и лакше и једнаке 

примене у пракси цитираних спорних одредби и Закона о привредним 

друштвима, и Закона о преузимању акционарских друштава. 

 

Коришћена литература: 

• "Компанијско право Европске уније" аутори проф. др Мирко Васиљевић, доц. др Вук 

Радовић и др Татјана Јевремовић Петровић 

• "Берзанско право" др Небојша Јовановић, 

• "Водич за читање Закона о привредним друштвима" проф. др Мирко Васиљевић, 

• "Коментар Закона о привредним друштвима" проф. др Златко Стефановић и мр Бојан 

Станивук. 
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Марина Говедарица 

судија Апелационог суда у Београду* 
 

 

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА 
 

I - Да ли у вези издржавања детета постоји међусобни  

правни однос родитеља? 

Увод 

 После дужег времена појавило се у судској пракси као спорно да 

ли родитељ који је извесно време сам издржавао заједничко дете има пра-

во да потражује од другог родитеља део трошкова које је дао за издржава-

ње детета. Повод за расправу о овом питању у Апелационом суду у Бео-

граду била је одлука Гж2.1197/12 од 6.12.2012. године која се за Одељење 

судске праксе показала као спорна јер је била супротна ставу који је у јед-

наким случајевима заузео Врховни касациони суд.  

 Наиме, пресудом Гж2.1197/12 преиначена је пресуда Основног су-

да у Зајечару П2.117/12 од 21.5.2012. године и усвојен је тужбени захтев 

тужиоца – родитеља који је годину дана сам, искључиво од својих сред-

става, издржавао заједничку децу и обавезао тужену јер у периоду 

1.9.2009-1.9.2010. године ни на који начин није учествовала у њиховом 

издржавању да тужиоцу накнади део трошкова које је имао поводом издр-

жавања деце. Одељење судске праксе је, у смислу члана 17 став 1 Судског 

пословника, предмет изнело на седницу Грађанског одељења, указујући 

на пресуду Врховног касационог суда Рев.857/10 од 15.9.2010. године у 

којој је наведено: "Одредбом члана 165. став 1. Породичног закона, лице 

које је фактички давало издржавање, а није имало правну обавезу, има 

право на накнаду од лица које је по овом закону било дужно да даје издр-

жавање. Имајући наведено у виду, правилно су нижестепени судови одби-

ли евентуални тужбени захтев тужиље да јој тужени на име регреса за 

издржавање њихове заједничке деце исплати тражени износ. Стога што 

је тужиља, као родитељ, имала законску обавезу да доприноси издржа-

вању заједничке малолетне деце странака, па зато нема право на накна-

ду датих средстава за издржавање од лица које је по закону такође ду-

жно да даје издржавање." 

                                                 
* У Међувремену изабрана за судију ВКС 
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 Исти став је исказан и у другим пресудама Врховног касационог 

суда, нпр. Рев.90/12 од 8.2.2012. године. 

 Веће Апелационог суда је донело своју одлуку (Гж2.1197/12) ру-

ководећи се следећим: 

 На првом месту имало је у виду материјално право које је уредило 

обавезе родитеља у вези са издржавањем заједничког детета (Устав Репу-

блике Србије1, Породични закон, Конвенцију о правима детета2 и Кривич-

ни законик Републике Србије3) из којих се види значај који држава прида-

је праву детета на издржавање од родитеља, односно дужности родитеља 

да издржавају дете и извршавању те обавезе родитеља. 

                                                 
1  Члан 65. 

 Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу, и у 

томе су равноправни.  
2  Члан 27. 

 Државе чланице признају право сваког детета на животни стандард примерен физичком, 

менталном, духовном, моралном и друштвеном развоју детета (став 1) 

 Родитељ(и) или друга лица одговорна за дете имају првенствено одговорност да, у окви-

ру својих способности и финансијских могућности, обезбеде животне услове потребне 

за развој детета (став 2) 

 Државе чланице предузимају све одговарајуће мере како би обезбедиле да дете добија 

издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за дете, како у 

оквиру државе чланице тако и из иностранства (став 4) 
3  Недавање издржавања 

 Члан 195. 

 Ко не даје издржавање за лице које је по закону дужан да издржава, а та дужност је 

утврђена извршном судском одлуком или извршним поравнањем пред судом или дру-

гим надлежним органом, у износу и на начин како је то одлуком, односно поравнањем 

утврђено, казниће се новчаном казном или затвором до једне године (став 1) 

 Ако су услед дела из става један овог члана наступиле тешке последице за издржавано 

лице, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године (став 3) 

 Кршење породичних обавеза 

 Члан 196. 

 Ко је кршењем законом утврђених породичних обавеза оставио у тешком положају чла-

на породице који није у стању да се сам о себи стара, казниће се затвором од три месеца 

до три године (став 1) 

 Ако је услед дела из става један овог члана наступило тешко нарушавање здравља члана 

породице, учинилац ће се казнити затвором од 1-5 година (став 2) 

 Ако је услед дела из става један овог члана наступила смрт члана породице, учинилац 

ће се казнити затвором од 1-8 година (став 3) 



Реферати Апелационог суда у Београду  

 99 

 Да се издржавање детета установљава као дужност оба родитеља, 

те да су они обавезни да се истовремено старају о издржавању детета, 

произилази како из уставног начела, одредбе Конвенције и одредбе члана 

73. Породичног закона према којој родитељи имају право и дужност да 

издржавају дете под условима одређеним овим Законом, тако и из следе-

ћих одредаба Породичног закона: 

 Родитељско право припада мајци и оцу заједно (члан 7. став 1); 

 Родитељи су равноправни у вршењу родитељског права (члан 7. 

став 2); 

 Родитељи имају право и дужност да се старају о детету (члан 68. 

став 1); 

 Старање о детету обухвата: чување, подизање, васпитавање, обра-

зовање, заступање, издржавање, те управљање и располагање имо-

вином детета (члан 68. став 2); 

 Малолетно дете има право на издржавање од родитеља (члан 154. 

став 1); 

 Пунолетно дете које је неспособно за рад, а нема довољно сред-

става за издржавање, има право на издржавање од родитеља све 

док такво стање траје (члан 155. став 1); 

 Пунолетно дете које се редовно школује има право на издржавање 

од родитеља сразмерно њиховим могућностима, а најкасније до 

навршене 26. године живота (члан 155. став 2); 

 Ако је више лица истовремено било дужно да даје издржавање, 

њихова обавеза је солидарна (члан 165. став 2). 

 Дакле, оба родитеља одговарају за издржавање детета и они су ду-

жници издржавања према детету а дете је поверилац издржавања према 

родитељима. Издржавање деце од стране родитеља је основна обавеза оба 

родитеља и уско је повезана са њиховим правом и дужношћу да децу чу-

вају, подижу, васпитавају и образују. Основна претпоставка за извршава-

ње свих других обавеза родитеља према деци је да родитељи издржавају 

децу. Једини начин престанка обавезе родитеља да издржавају дете, поред 

смрти детета или родитеља (члан 167. став 1. тачка 2. Породичног закона) 

је да дете постане пунолетно, с тим што стицање пунолетства детета само 

по себи није довољно за аутоматски престанак обавезе родитеља да издр-

жава дете већ, сходно члану 155. ст. 1. и 2. Породичног закона потребно је 

и да је дете способно за рад или ако је неспособно да има довољно сред-
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става за издржавање, а ако се редовно школује да је навршило 26. година 

живота. Према малолетном детету обавеза издржавања од стране родите-

ља не може престати чак ни у ситуацији када дете као поверилац издржа-

вања стекне довољно средстава за издржавање, односно када родитељ као 

дужник издржавања изгуби могућност за давање издржавања или давање 

издржавања постане за њега очигледно неправично (члан 167. став 2. По-

родичног закона). Закон предвиђа да малолетно дете може делимично да 

подмирује потребе свог издржавања од сопствене зараде или имовине али 

је та његова дужност супсидијарна у односу на дужност родитеља и крв-

них сродника (члан 154. став 3. Породичног закона).  

 Потом је веће имало у виду и најбољи интерес детета који је као 

правни стандард увела још Женевска декларација о правима детета из 

1924. године а разрађен је у Декларацији о правима детета из 1959. године 

која у члану 2, предвиђа да дете треба да ужива посебну заштиту и да нај-

бољи интереси детета треба да имају предност.  

 Према образложењу које је сачинио предлагач – Министарство ра-

да и социјалне заштите Републике Србије, један од разлога за доношење 

Породичног закона је био тај да се домаћи прописи којима су уређени по-

родични односи ускладе са важним међународним документима који су 

током последњих деценија XX века усвојени од стране Уједињених наци-

ја и Савета Европе и којима су успостављени нови стандарди у породич-

ном законодавству и пракси а које је Република Србија ратификовала и 

тиме и формално преузела обавезу да их угради у домаће законодавство. 

У том циљу Породични закон је посебну пажњу посветио праву детета на 

обезбеђивање најбољих могућих животних и здравствених услова за пра-

вилан и потпун развој и утврђивању механизама за ефикасну реализацију 

права детета проистеклих из до сада ратификованих конвенција. У том 

циљу одредбом члана 6. ст. 1. и 3. је прописано да је свако дужан да се ру-

ководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу де-

тета а да држава има обавезу да поштује, штити и унапређује права детета 

док је одредбама чланова 266. став 1. и 268. став 2. прописано да је у спо-

ру за заштиту права детета суд увек дужан да се руководи најбољим инте-

ресом детета као и да су то дужни да чине органи који воде друге поступ-

ке који се односе на права детета. 

 Даље је приликом одлучивања веће имало у виду и правила имо-

винског права, односно опште правило о враћању. Наиме, када једну оба-
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везу према повериоцу истовремено имају два дужника и испуни је само 

један од њих онда после испуњења обавезе настаје правни однос између 

дужника који је регулисан правилима о враћању. Ако се ради о солидар-

ној обавези дужника, према општем правилу (члан 414. став 1. и члан 423. 

став 1. Закона о облигационим односима), дужник који је повериоцу испу-

нио солидарну обавезу, има право да захтева од садужника да му накнади 

део обавезе који пада на њега према правилима њиховог међусобног од-

носа – тзв. право регреса, јер је дужник који је испунио цео дуг, дужан да 

у крајњем исходу, сноси само онај део који њега оптерећује, а чија вели-

чина се одређује према конкретном правном односу који постоји између 

солидарних дужника4; а ако се ради о заједничкој дељивој обавези дужни-

ка онда, сходно члану 412. ст. 1. и 2. у вези члана 218. Закона о облигаци-

оним односима, дужник који је према повериоцу испунио целу обавезу 

има право да захтева накнаду од садужника. Према томе, ако је обавезу 

издржавања према детету (повериоцу издржавања) испунио само један 

родитељ (дужник издржавања) онда обавеза престаје и однос између по-

вериоца и дужника се гаси и оба дужника се ослобађају обавезе. Међутим, 

родитељ који је према детету испунио обавезу има право да захтева од са-

дужника (другог родитеља) да му накнади део обавезе који пада на њега, 

па тако између родитеља настаје међусобни однос у коме је родитељ који 

је испунио обавезу издржавања према детету поверилац у односу на дру-

гог родитеља који није испунио своју обавезу према детету.  
 

2. Ставови правних стручњака и судска пракса 

 Већина аутора заступа став да родитељ који је сам издржавао дете 

има право да захтева накнаду (дела) тих трошкова од другог родитеља 

(нпр. др Андрија Гамс и др Љиљана М. Ђуровић5; др Војислав Бакић6; 

                                                 
4  Коментар Закона о облигационим односима, редактори проф. др Слободан Перовић и 

проф. др Драгољуб Стојановић, издавачи: Културни центар – Горњи Милановац и Прав-

ни факултет – Крагујевац, књига прва, страна 980 и 

 Облигационо право, аутор др Слободан Перовић, издавач Новинска установа "Службе-

ни лист СФРЈ'', страна 73, исто и у Коментару Закона о облигационим односима – друга 

књига, аутор др Борис Визнер, Загреб, 1978. година, страна 1416. 
5  Брачно и породично имовинско право, аутори др Андрија Гамс и др Љиљана М. Ђуро-

вић, Београд, 1985. година, издавач "Савремена администрација'', страна 204-205.  
6  Породично право СФРЈ, аутор др Војислав Бакић, (друго измењено и допуњено издање, 

издавач "Савремена администрација'', 1965. година, Београд, страна 272.). 
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Милка Јанковић7 и проф. др Марија Драшкић)8; супротни ставови у тео-

рији нису познати. Да је обавеза родитеља солидарна сматрају др Андрија 

Гамс, др Војислав Бакић и проф. др Марија Драшкић9. 

 На истом становишту, да треба пружити судску заштиту родитељу 

који је извесно време сам, искључиво својим средствима издржавао зајед-

ничко дете, у односу на другог родитеља који је своју обавезу издржавања 

према детету занемарио, била је више деценија и судска пракса10.  

 У доступној судској пракси (а односи се на период пре поменуте 

пресуде Врховног касационог суда Рев.857/10 од 15.9.2010. године), није 

пронађен став да родитељ који је искључиво издржавао дете или је то чи-

нио већим износом но што је био обавезан, нема права регреса према дру-

гом родитељу, односно да је његов тужбени захтев неоснован из разлога 

што је плаћајући издржавање тај родитељ извршавао своју законску оба-

везу. У судској пракси постоје одлуке којима је одбијен као неоснован ре-

гресни захтев родитеља за враћање датог на име издржавања, када је ту-

жба поднета против другог родитеља који није учествовао у издржавању, 

и то у три следеће ситуације: 

 1) Када је утврђено да је родитељ који потражује део износа утро-

шеног за издржавање детета претходно противправно и против воље дру-

гог родитеља задржао дете код себе, односно одбио да дете преда другом 

родитељу, те сада за тај период од другог родитеља тражи накнаду тро-

шкова издржавања детета11.  

                                                 
7  Коментар Закона о браку и породичним односима, аутор Милка Јанковић, издавач: ИРО 

"Привредна штампа'', Београд, 1981. година, страна 228-229.  
8  Види Прилог II уз овај рад 
9  Види фусноте 4-8 
10  Сакупљени примери илуструју став судске праксе у периоду од 1954. године па до 

14.11.2012. године (одштампани као I прилог уз овај рад).  
11 Као разлог одбијања захтева суд је навео да је регресни захтев поставио родитељ који је 

противправно и против воље другог родитеља задржао децу, која су правноснажном 

пресудом суда поверена на чување и васпитање другом родитељу који је користио сва 

правна средства да преузме децу, па зато родитељ који је противправно задржао децу 

код себе, нема право на накнаду издатака за издржавање деце за период противправног 

задржавања. Овај став је исказан у пресуди Врховног суда Србије, Рев.101/81. 
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 2) Исто тако, не може се тражити накнада трошкова издржавања 

ни ако су трошкови учињени да би били поклон12. 

 3) Трећи случај се односио на ситуацију када је један родитељ сам из-

државао дете и није захтевао од другог родитеља допринос и са његове стра-

не издржавању детета, при том је издржавање сносио од својих редовних 

прихода па је суд резоновао да је тај родитељ у могућности да издржава дете 

и да није потребан допринос другог родитеља, те да зато нема права ни да 

тражи од другог родитеља да му овај ма шта накнади на име свог доприноса 

за издржавање. Међутим, ако би се родитељ који сам издржава дете задужио 

ради тог издржавања онда има право да захтева од другог родитеља да му на-

кнади сразмеран део свог дуга. Код овог трећег случаја треба напоменути и 

да је овај став коментарисан у литератури као неправилан јер без обзира ко-

лико прихода има један родитељ издржавању заједничког детета мора да до-

приноси и други родитељ према својим могућностима13.  
 

3. Анализа права родитеља на регрес 

 Заговорници става да родитељ који је издржавао дете нема право 

регреса према другом родитељу зато што је извршавао своју законску оба-

везу издржавања, на седницама одељења као један од разлога, чини се нај-

важнији, истицали су да се вишедеценијска судска пракса односи на пери-

од пре ступања на снагу Породичног закона, да је Породични закон у по-

гледу предметног спорног питања донео велике промене и да се, имајући 

у виду садржину одредбе члана 165. став 1. тог Закона, родитељ који није 

учествовао у издржавању заједничког детета не може обавезати на испла-

ту накнаде другом родитељу јер се одредба члана 165. став 1. односи на 

лице које је фактички давало издржавање, а није имало правну обавезу, 

док је родитељ који је давао издржавање лице које је имало правну обаве-

зу давања издржавања.  

                                                 
12 Став је наведен у пресуди Врховног суда БиХ, Гж.769/70, с тим што су оба става преузе-

та из Коментара Закона о браку и породичним односима аутора мр Светислава Вукови-

ћа, страна 227-228. 
13 Став исказан у одлуци ВСС, Рев.259/58 (слична одлука ВСС, Гж.3939/57), објављен је у 

поменутој књизи Брачно и породично имовинско право, аутора др Андрије Гамса и др 

Љиљане М. Ђуровић, на страни 210-211, уз коментар аутора: "Одлука је сасвим непра-

вилна. Без обзира колико прихода има један родитељ, мора да доприноси и други роди-

тељ издржавању заједничког детета према својим могућностима. Није од правног знача-

ја да ли се један родитељ у ту сврху задужио или није''. 
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 По схватању већа ово резоновање није правилно. Породични за-

кон није укинуо право родитеља који је сам издржавао заједничко дете да 

потражује део трошкова датих за издржавање заједничког детета од дру-

гог родитеља који је у том истом периоду своју обавезу издржавања дете-

та потпуно занемарио. Апелациони суд у Београду затражио је од Народ-

не скупштине Републике Србије аутентично тумачење одредбе члана 165. 

Породичног закона, али је добио одговор да Народна скупштина није над-

лежна за давање аутентичног тумачења закона. Зато је веће Апелационог 

суда у Београду које је донело пресуду Гж.2.бр.1197/12 затражило од 

проф. др Марије Драшкић, редовне професорке Правног факултета Уни-

верзитата у Београду и судије Уставног суда, тумачење одредбе члана 

165. Породичног закона, чији је текст она написала. Мишљење проф. др 

Марије Драшкић, дато 23.6.2013. године (које је као II прилог штампано 

уз овај рад) је, између осталог да нема никакве разлике у одредбама рани-

јег Закона о браку и породичним односима (члан 319. став 2. и члан 336. 

став 2) и садашњег Породичног закона у овој ствари (праву родитеља који 

је сам издржавао дете на регресни захтев према другом родитељу); да је 

тачно да родитељ има обавезу да издржава своје дете али да није дужан да 

то сам чини, односно не у пуном обиму који захтева издржавање детета, 

јер је то обавеза која терети потпуно једнако оба родитеља; да се зато и на 

родитеља који је сам плаћао издржавање детета, неспорно односи језичко 

значење норме из члана 165. став 1. Породичног закона у том смислу да 

"лице које је фактички давало издржавање, а није имало правну обавезу" 

свакако обухвата и оног који је плаћао више него што је био дужан. При-

том Породични закон изричито предвиђа да ако је више лица и истовре-

мено било дужно да даје издржавање, њихова обавеза је солидарна (члан 

165. став 2) као и да за обавезе преузете ради подмирења потреба зајед-

ничког живота у браку, као и за обавезе које по закону терете оба супру-

жника, одговарају супружници солидарно својом заједничком и посебном 

имовином (члан 187. став 1). Идентично мишљење су изнеле и проф. др 

Невена Петрушић и проф. др Слободанка Константиновић Вилић14. У 

свом раду "Остваривање права на законско издржавање пред правосуд-

ним органима у Врању, Бујановцу и Босилеграду".  

                                                 
14 Остваривање права на законско издржавање пред правосудним органима у Врању, Буја-

новцу и Босилеграду, проф. др Невена Петрушић и проф. др Слободанка Константиновић 

Вилић, Народни универзитет Врање и ОЦД Одбор за људска права, Врање, 2012. године.  
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 Да ни целокупна судска пракса није сматрала да је Породични за-

кон одредбом члана 165. став 2, променио дотадашње законско решење у 

погледу права на регрес родитеља који је одређени временски период сам 

издржавао заједничко дете од другог родитеља, сведоче и неке од одлука 

донетих после ступања на снагу Породичног закона, односно после почет-

ка примене тог Закона15 (такве одлуке су, нпр. решење Врховног суда Ср-

бије у Београду Рев.2996/05 од 22.12.2005. године; пресуде Апелационог 

суда у Београду Гж2.325/10 од 21.4.2010. године и Гж2.658/10 од 

24.9.2010. године; пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж2.196/11 од 

28.3.2011. године. Посебно је интересантно указати на одлуку Врховног 

суда Србије у Београду Рев.2996/05 од 22.12.2005. године, у којој је наве-

дено: "Дужност родитеља да издржавају своју малолетну децу прописа-

на је чланом 154. став 1. важећег Породичног закона. Право на подноше-

ње тужбе за исплату накнаде пружених трошкова издржавања неког 

лица из члана 319. став 1. раније важећег Закона о браку и породичним 

односима (сада члан 165. став 1. Породичног закона – право на регрес), 

није резервисано само за трећа физичка лица, већ и за родитеља, који 

своју законску обавезу издржавања није извршавао. У том смислу не мо-

же се прихватити становиште другостепеног суда да се ова одредба од-

носи само на трећа лица, а не и на родитеља, који своју родитељску ду-

жност издржавања није вршио". 

 Иначе, одлука из пресуде Гж2.1197/12 заснована је на одредби 

члана 218. Закона о облигационим односима, а не на одредби члана 165. 

Породичног закона, јер је веће сматрало да та одредба регулише положај 

трећег лица (треће лице у односу на обавезу издржавања детета) према 

дужнику, односно дужницима обавезе издржавања и да се она не односи 

на међусобни однос родитеља као дужника обавезе издржавања. Веће је 

било мишљења да је Законодавац, поступајући у интересу повериоца из-

државања, значи и детета, као социјално слабије стране, унео у Породич-

ни закон, као специјални закон, одредбу која даје право трећем лицу да се 

регресира од дужника издржавања, односно да је уредио однос треће лице 

– дужник обавезе издржавања, да се прописујући одредбу члана 165. став 

                                                 
15 Породични закон је објављен у "Службеном гласнику РС" 18 од 24.2.2005. године и, 

према одредби члана 363, ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања, а приме-

њује се од 1. јула 2005. године, осим одредаба чланова 203. ст. 2. и 3. који се примењују 

од 1. јула 2006. године. 
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1. руководио интересом повериоца издржавања (детета) и да је циљ који 

је тим законским решењем хтео да постигне тај да се подстакну и лица ко-

ја немају обавезу издржавања према неком лицу, значи и детету, да уче-

ствују у издржавању тог лица, у ситуацији када ту обавезу занемарују ду-

жници издржавања (уколико се ради о детету пре свега родитељи, а потом 

и други сродници) на којима је обавеза издржавања. Ово све, како би се 

обезбедило редовно и континуирано издржавање детета, а ради подмири-

вања како основних дневних потреба (храна, одећа, обућа, здравствена за-

штита) тако и задовољавање потреба детета за образовањем, разонодом, 

културом и другим социјалним потребама. Без одредбе члана 165. став 1. 

треће лице не би могло да наплати оно што је дало за издржавање детета, 

односно повериоца издржавања, јер према општим правилима имовин-

ског права не би имало право на враћање датог (члан 211. Закона о обли-

гационим односима прописује да ко изврши исплату знајући да није ду-

жан платити, нема право да захтева враћање, изузев ако је задржао право 

да тражи враћање, или ако је платио да би избегао принуду). Како је инте-

рес друштва да се обезбеди несметано, уредно и континуирано издржава-

ње сваког повериоца издржавања, то је Законодавац нашао да је потребно 

да реагује тако што ће у специјални закон – Породични закон, унети од-

редбу која је у супротности са општим правилима о враћању предвиђеним 

Законом о облигационим односима. Према томе одредба члана 165 став 1 

Породичног закона је изузетак од општег правила (члана 211. Закона о 

облигационим односима) и направљен је у интересу повериоца издржава-

ња као слабије стране у односу поверилац издржавања – дужник издржа-

вања, чија егзистенција може бити угрожена у случају да дужник занема-

ри своју обавезу издржавања. У таквој ситуацији Законодавац позива тре-

ће лице које нема правну обавезу према повериоцу, али може да помогне 

у његовом издржавању, да то и учини и да учествује у издржавању детета, 

односно другог лица које се јавља као поверилац издржавања, обећавају-

ћи му да ће моћи тужбом против дужника издржавања да поврати оно што 

је дао за издржавање, а што је била обавеза дужника издржавања и што 

без ове законске одредбе треће лице не би успело да учини. Породични 

закон као ни ранији прописи који су уређивали породичне односе почев 

од 1947. године16 није уредио међусобне односе родитеља као дужника 

                                                 
16 Издржавање деце било је уређено Основним Законом о односима родитеља и деце - 

"Службени лист ФНРЈ" 104/47, 45/49, 53/56 и "Службени лист СФРЈ" 10/65; Законом о 
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обавезе издржавања детета, што не значи да су побројани закони у том 

погледу имали правну празнину, већ значи да се на тај однос примењују 

општа правила имовинског права, па их из тог разлога не треба регулиса-

ти посебним, односно специјалним законом. 

 Ставу да се одредбом члана 165. став 1. Породичног закона не уређу-

је међусобни однос родитеља као дужника издржавања иде у прилог чињени-

ца да је у преднацрту Грађанског Законика Републике Србије – трећа књига – 

Породични односи, чланом 190. предложена допуна члана 165. Породичног 

закона тако што би били додати нови ставови, који гласе:  

 "I варијанта:  

 Лице које је фактички давало издржавање, а имало је обавезу да 

то чини, има право на накнаду трошкова за издржавање дато у прошло-

сти од лица које је било дужно да даје издржавање, али не за период ду-

жи од три године од момента подношења захтева.  

 Потраживање издржавања не застарева, већ само поједини оброци.  

 II варијанта: 

 Став 3 Варијанте I мења се тако да гласи:  

 Лице које је фактички давало издржавање а имало је обавезу да 

то чини, нема право на накнаду трошкова за издржавање дато у про-

шлости од лица које је било дужно да даје издржавање". 

 Заговорници схватања супротног оном исказаном у пресуди 

Гж2.1197/12 наводили су и да је правни пут за обезбеђење издржавања де-

тета од стране родитеља који своју обавезу не извршава - подношење ту-

жбе од стране детета против тог родитеља. Тачно је да је редован, уобича-

јен и законом предвиђен пут за обезбеђење издржавања детета од стране 

родитеља који своју обавезу не извршава, или је не извршава уредно – ре-

довно и у целости, подношење тужбе од стране детета као повериоца из-

државања против несавесног родитеља, као дужника издржавања. Законо-

давац је одредбом члана 204. Породичног закона прописао и хитност та-

квог поступка, али, веома често, спорови ради издржавања деце не завр-

шавају се у законом предвиђеном року (понекад трају више месеци па и 

                                                                                                                       
односима родитеља и деце - "Службени лист СРС" 52/74; Законом о браку и породич-

ним односима - "Службени гласник РС" 22/80 и 11/88 и "Службени гласник РС" 22/93, 

25/93, 35/94, 46/95 и 29/01. 
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година), као и да се време од подношења предлога за одређивање привре-

мене мере до доношења решења којим се привремена мера одређује, че-

шће мери месецима но данима.  
 

4. Правни став о праву регреса родитеља 

 Дакле, шта учинити ако један родитељ неће добровољно да допри-

носи издржавању детета, или када упркос постојању правноснажне пресу-

де којом је обавезан да плаћа издржавање, то не чини, а извршење из ра-

зноразних разлога није могуће или је отежано (нпр. родитељ је у затвору 

ради издржавања казне; незапослен је, нема редовних прихода или ради 

"на црно", нема имовину на којој би се извршење спровело, крије се па је 

његово пребивалиште, односно боравиште непознато и сл.) тј. шта учини-

ти у тим бројним ситуацијама када је пресуду о издржавању детета немо-

гуће извршити? Да ли у таквим случајевима други родитељ треба сам да 

издржава дете, одн. да у издржавању детета учествује са већим износом 

но што би био његов удео када би и други родитељ извршавао обавезу 

према детету? Наравно да треба и друштво управо то од њега и очекује. 

Непружање судске заштите родитељу који је у побројаним или сличним 

ситуацијама учинио појачан напор и сам, искључиво својим средствима 

издржавао дете, најбоље што је могао задовољавао дететове потребе и 

омогућио му уредан и примерен физички и ментални развој обесхрабрило 

би тог родитеља, али и друге родитеље у истој ситуацији да убудуће, када 

се укаже потреба то чине, па чак ни у ситуацији када на страни детета као 

повериоца, одн. примаоца издржавања, постоји хитност, нужда или неки 

други оправдани разлог да се трошкови учине. Истовремено, таква одлука 

би "наградила" несавесног родитеља, дала му "зелено светло" да настави 

са својим неодговорним понашањем према детету и на крају му омогући-

ла стицање имовине без основа, јер би том родитељу дозволила уштеду 

имовине која нема правни основ с обзиром да је издатак – плаћање издр-

жавања за дете, обавеза која се чини по закону.  

 Зато се поставља питање, да ли правни поредак који неизвршава-

ње законске обавезе издржавања и кривично санкционише претећи најте-

жом казном кривичног права – казном затвора (члан 195. и члан 196. Кри-

вичног законика) дозвољава и подстиче да исто понашање са грађанско-

правног аспекта прође без последица? Који би био разлог да се законода-

вац определи за такво решење, који друштвени интерес би тиме бранио и 
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који друштвени циљ би се њиме остварио? Ако је тачно да су Закон о бра-

ку и породичним односима и закони важећи пре њега, дозвољавали мо-

гућност регресирања родитеља који је сам издржавао заједничко дете од 

другог родитеља који није учествовао у издржавању детета, онда није ја-

сно који је објективан, логичан, реалан или практичан друштвени интерес 

мотивисао законодавца да се одрекне тог решења и да Породичним зако-

ном родитељу који је сам издржавао дете ускрати судску заштиту. С обзи-

ром да није дошло до нових околности које би оправдавале промену, кроз 

одредбу члана 165. на начин како је тумаче и примењују поборници става 

да родитељ нема право регреса према другом родитељу, Породични закон 

би ускратио правну заштиту савесном родитељу, што би се негативно од-

разило на најбољи интерес детета.  

 Из ових разлога веће које је донело пресуду Гж2.бр.1197/12 

6.12.2012. године остало је при својој одлуци и понудило став: Родитељи 

имају обавезу да издржавају дете. Њихова обавеза је проистекла из зако-

на. Родитељ који је искључиво или у делу већем него што је обавезан, уче-

ствовао у издржавању детета има право да потражује од другог роди-

теља (који је у целости или делимично занемарио своју обавезу издржава-

ња према детету) да му надокнади део трошкова које је имао за издржа-

вање заједничког детета, а који део је сразмеран материјалним могућно-

стима родитеља који није уредно извршавао своју обавезу издржавања и 

која накнада, истовремено, мора да одговара потребама детета као по-

вериоца издржавања. Дакле, родитељ који је издржавао дете има право 

на регрес – право на враћање од родитеља који није учествовао у издр-

жавању детета. У супротном дошло би до стицања без основа код роди-

теља који је занемарио своју законску обавезу издржавања детета.  

 На седници свих судија Апелациoног суда у Београду, одржаној 

на основу члана 25 Судског пословника, дана 1.10.2013. године, Апелаци-

они суд у Београду је, гласовима већине присутних судија (46:14), усвојио 

предложени став.  

 И на крају, за судије, пре свих, важи: Legum doctor et miles (Треба 

бити зналац права али и борац за правду).  
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II - Издржавање супружника у случају развода брака - осврт  

на трајање издржавања 

1. Историјат 

 Од најстаријег доба постојала је обавеза мужа да издржава жену за 

време брака, али не и у случају развода (тамо где је развод био дозвољен). 

Таква обавеза појављује се први пут у старом Риму где обичаји налажу 

мужу, који је примио мираз (истина, мираз је био уобичајен само у имућ-

ним друштвеним слојевима), да жени, пре или при закључењу брака, учи-

ни специјалне врсте поклона - предбрачни поклон (donatio ante или prop-

ter nuptias) који ће јој обезбедити издржавање за случај развода брака. 

Старије законодавство стоји на становишту да је само муж дужан да издр-

жава жену, а да жена није дужна да издржава мужа. Обавезу мужа да из-

држава жену у случају развода брака, уколико му имовинске могућности 

допуштају, под одређеним условима (да није крива за развод; да је необе-

збеђена; да је неспособна за рад или незапослена), познавали су и Code ci-

vil и Аустријски грађански законик. Српски грађански законик (прогла-

шен 25.3.1844. године) признавао је само жени право на издржавање, уко-

лико није била крива за развод и ако је била сиромашна, односно није 

имала имање из кога би могла да се издржава, с тим што је црквени суд 

утврђивао право на издржавање а грађански суд висину издржавања пре-

ма могућностима мужа (параграф 100); супружници су се могли договара-

ти у вези издржавања (параграф 103). Међутим, овакво решење је кориго-

вано у многим државама под притиском судске праксе која је почела да 

обавезује и жену да издржава мужа у случају развода брака ако је, с обзи-

ром на материјално стање, у могућности да то чини, а муж је у оскудици у 

погледу основних средстава за живот и није крив за развод брака. Каснији 

законици, вођени начелом равноправности полова, обавезу издржавања 

супружника у случају развода брака прогласили су узајамном; то је било 

правило и у Совјетском Савезу и у другим социјалистичким земљама.  
 

2. Решења предвиђена у нашим послератним законима 

 Основни Закон о браку ("Службени лист ФНРЈ" 29/46, 31/46, 

44/46, 36/48, 44/51 и 18/55 - ступио на снагу 9.5.1946. године) у духу тада-

шњих модерних закона, нарочито закона социјалистичких земаља, не пра-

ви разлику у положају мужа и жене у погледу права на издржавање у слу-

чају развода брака већ признаје и једном и другом ово право (члан 70), 
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под условима: да супружник који тражи издржавање није крив за развод, 

да је необезбеђен и да је неспособан за рад или незапослен. Супружник од 

кога је издржавање тражено био је дужан да даје издржавање ако су му 

имовинске могућности то допуштале. Право на издржавање није било 

временски ограничено. Идентично решење је задржано у члану 67. Основ-

ног закона о браку (пречишћен текст - "Службени лист СФРЈ" 28/65). 

 Тек је републички Закон о браку ("Службени гласник СРС" 52/74), 

који је чланом 72. уредио издржавање супружника за случај развода бра-

ка, предвидео могућност (у ставу 4. члана 72) досуђивања издржавања са-

мо за одређени период (од једне до три године). Овакво решење је пред-

виђено нарочито када је брак трајао кратко време, или када је тражилац 

издржавања у стању да у догледном периоду на други начин обезбеди 

услове за самосталан живот. Одредбом члана 72. став 1. на исти начин су, 

као и у претходном савезном закону, уређени услови потребни да би раз-

ведени брачни друг остварио право на издржавање. Ставом 5. члана 72. је 

прописивао да ако је заједница живота брачних другова трајно престала и 

ако су дуги низ година били упућени да потпуно самостално обезбеђују 

средства за живот, а такво стање се задржало до развода брака, суд може 

одбити захтев за издржавање.  

 Закон о браку и породичним односима ("Службени гласник СРС" 

22/80 и 11/88 и "Службени гласник РС" 22/93, 25/93, 35/94, 46/95 и 29/01), 

доноси промене и између осталог, мења дотадашње услове потребне за 

остваривање права на издржавање у случају развода, тако што први пут 

право на издржавање не условљава одсуством кривице за развод брака од-

носно не прописује као услов да издржавање може да захтева само брачни 

друг који није крив за развод брака. Материјална необезбеђеност и неспо-

собност за рад, односно незапосленост и даље остају услови за остварива-

ње права на издржавање (одредба члана 287. став 1). Понашање за време 

трајања брака брачног друга који тражи издржавање и овај закон уважава 

тако што прописује (члан 287. став 2) да суд може да одбије захтев ако из-

државање тражи брачни друг који је злонамерно или без оправданог раз-

лога напустио свог брачног друга. Издржавање се и даље, по правилу, до-

суђује на неодређено време (члан 287) али се може досудити и на одређе-

но време, које законом није изричито одређено (члан 290) и то не само ка-

да је брак трајао кратко већ и када је дуже трајао, ако постоје реални из-

гледи да брачни друг који тражи издржавање у догледно време сам обез-
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беди средства која су му потребна за егзистенцију, при чему се мислило 

на обезбеђивање трајнијег извора прихода. 
 

3. Упоредно право 

 Савременим правним системима свих европских држава уређено је, 

за случај развода брака, издржавање супружника који нема довољно сред-

става за живот, као узајамно право. Постојање кривице за развод брака 

углавном је напуштено као услов за право на издржавање. У већини законо-

давстава је прихваћен принцип да је сваки супружник одговоран за соп-

ствено издржавање после развода али, из разлога продужене брачне соли-

дарности (постбрачне солидарности) и зато што у породичном праву одлу-

чујућу улогу имају хумани и социјални обзири, један супружник (економ-

ски јачи) може бити обавезан, под одређеним условима, да помогне другом 

супружнику (финансијски слабијем). Преовлађује решење, и оно је тенден-

ција, да се након развода брака издржавање досуђује само за временски 

ограничени период после кога би супружник који прима издржавање треба-

ло да самостално обезбеђује средства потребна за властито издржавање. У 

таквим ситуацијама пре се ради о врсти привремене, временски ограничене 

помоћи, него о праву на издржавање у класичном смислу.  

 Досуђивање издржавања на неодређено време данас је у европ-

ским земљама врло ретко и условљено је строгим и прецизно одређеним 

условима; као правило га познају Италија и Румунија (ова друга са изузет-

ком случаја када је брак разведен због искључиве кривице једног супру-

жника), а као могућност оно постоји у више земаља, нпр. у Португалији, 

где је на снази Грађански законик који је донет 31.10.2008. године и који у 

члану 2016. прописује да сваки супружник треба сам да обезбеди своје из-

државање после развода брака, с тим што члан 1676. дозвољава, под одре-

ђеним условима, право супружника на накнаду од другог супружника и у 

том случају право на издржавање није временски ограничено. У Немачкој 

досуђивање издржавања на неодређено време постојало је до 2008. годи-

не, таква могућност постоји и данас као изузетак, и досуђује се уколико је 

примерено случају - нпр. супружници су заједно направили планове за за-

једнички живот према којима једно од њих треба да напусти каријеру за 

добро брачне заједнице, што је и учинио, а што се накнадно, у време раз-

вода брака, више не може исправити. Време у коме један од разведених 

супружника може да добије издржавање од другог супружника разликује 
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се од земље до земље. Тако је период од најдуже три године прописан у 

бугарском, грчком, норвешком и чешком праву; Шведска је време ограни-

чила на период од четири године, а Русија на пет година. У Холандији, 

почев од законских измена које важе од 1.7.1994. године, уколико је брак 

трајао мање од пет година и остао без деце, најдужи период издржавања 

једнак је времену које су супружници провели у браку. У браковима који 

су трајали дуже од пет година или краће, али у којима су рођена деца, оба-

веза остаје на снази најдуже у периоду од 12 година, с тим да супружници 

могу уговорити и дужи период издржавања. Како до 1.7.1994. године, ни-

је било временског ограничења права на издржавање, за супружнике чији 

је брак разведен пре 1.7.1994. године и данас важи обавеза издржавања на 

неодређено време, уколико дужник издржавања није издејствовао одлуку 

којом се ослобађа плаћања обавезе издржавања. Постоје и правни системи 

(Данска) у којима је суду поверена дискрециона оцена у погледу трајања 

права на издржавање а суд је обавезан да води рачуна о дужини трајања 

брака и околностима конкретног случаја. 

 Нека права, пре свега француско које је постепено од 1975. године 

укинуло право на издржавање (осим за време трајања поступка за развод 

брака) и установу издржавања заменило правом на накнаду која, по пра-

вилу, има облик једнократног давања, познају и могућност исплате једне 

укупне суме уместо периодичног плаћања издржавања (грчко, италијан-

ско, швајцарско и шведско право). 

 Републике бивше СФРЈ определиле су се за различита законска 

решења у погледу трајања права на издржавање супружника после разво-

да брака. 

 Република Хрватска (законом донетим 2014. године) определила 

се да обавезу издржавања брачног друга ограничи на период до годину 

дана, уз могућност продужења, а изузетно и на одређивање обавезе издр-

жавања на неодређено време (члан 298. Обитељског закона).  

 Република Словенија (закон из 2004. године) прописује да се издр-

жавање досуђује за одређени временски период али га не ограничава про-

писивањем дужине трајања већ га дефинише као период потребан да се 

разведени супружник прилагоди на нову ситуацију и уреди нове околно-

сти (члан 82), а познаје и могућност, истина као изузетак, да издржавање 

буде одређено и као паушална сума или на неки други начин ако је то 

оправдано посебним разлозима (члан 82б). 
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 Република Црна Гора (закон из 2007. године) прописује, као пра-

вило, издржавање без временског ограничења, а обавезу издржавања вре-

менски ограничава када је поверилац издржавања у могућности да у до-

гледно време на други начин обезбеди средства за издржавање и када је 

брак кратко трајао. 

 Бивша југословенска Република Македонија (закон донет 1992. го-

дине, са изменама и допунама) је установила да издржавање бившег су-

пружника траје најдуже пет година после развода али дозвољава проду-

жење и након истека тог периода уколико се утврди да постоје оправдани 

разлози, а нарочито ако бивши супружник и даље није у стању да се сам 

издржава. Обавеза издржавања може трајати и краће од пет година када 

постоје претпоставке да је супружник који тражи издржавање у могућно-

сти да у догледно време обезбеди средства за своје издржавање или када 

је брак кратко трајао. У изузетним случајевима суд може обавезу издржа-

вања да продужи на неодређено време.  
 

4. Трајање издржавања супружника после развода брака  

према Породичном закону 

 Породични закон17 као велику новину у области издржавања су-

пружника предвиђа ограничавање права на издржавање после престанка 

брака на најдуже пет година (члан 163. став 2). То је значајна разлика у 

односу на претходни закон (Закон о браку и породичним односима) којим 

је право на издржавање брачног друга по престанку брака било утврђено 

на неодређено време, а само у изузетним, законом прописаним случајеви-

ма, на одређено време.  

 Породични закон одредбом члана 151 прописује да:  

 (1) супружник који нема довољно средстава за издржавање, а не-

способан је за рад или је незапослен, има право на издржавање од другог 

супружника сразмерно његовим могућностима; 

 (2) нема право на издржавање супружник који је у време склапања 

ништавог или рушљивог брака знао за узрок ништавости односно рушљи-

вости; 

                                                 
17 Породични закон је објављен у "Службеном гласнику РС" 18 од 24.2.2005. године и при-

мењује се од 1.7.2005. године, осим одредаба члана 203. ст. 2. и 3. који се примењује од 

1.7.2006. године. 
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 (3) нема право на издржавање супружник ако би прихватање ње-

говог захтева за издржавање представљало очигледну неправду за другог 

супружника. 

 Одредбом члана 163 (насловљена "Трајање издржавања") уређује 

се да: 

 (1) издржавање може трајати одређено или неодређено време; 

 (2) издржавање супружника после престанка брака не може траја-

ти дуже од пет година;  

 (3) изузетно, издржавање супружника по престанку брака може се 

продужити и после истека рока од пет година ако нарочито оправдани 

разлози спречавају супружника повериоца издржавања да ради. 

 Дакле, издржавање супружника по престанку брака временски је 

ограничено и може трајати најдуже пет година; рок може бити продужен 

али је могућност продужења условљена постојањем нарочито оправданих 

разлога који спречавају повериоца издржавања да ради (члан 163. став 3).  

 Разлог за ово решење је што се необезбеђеност повериоца сматра 

привременим и пролазним стањем, због чега издржавање и губи своја ре-

довна обележја. Према схватању усвојеном у теорији, законско издржава-

ње је обавеза законом одређеног круга лица да редовно, убудуће, дају но-

вац или на други начин одређена материјална средства, члановима поро-

дице или другим законом предвиђеним лицима, ради обезбеђења њихове 

егзистенције јер ови то сами не могу да чине. Ограничавајући трајање из-

државања, законодавац се определио да класични институт издржавања 

замени издржавањем које има карактер привремене помоћи и траје док се 

поверилац издржавања не оспособи за самостално привређивање, односно 

док не буде у стању да самостално обезбеђује средства која су му потреб-

на за свакодневни живот. 

 Решење из Породичног закона (члан 163. ст. 2. и 3) је значајно, 

бар у формалном смислу, променило дотадашње законско решење и пра-

вило да издржавање траје неограничено време (уз могућност изузетка), 

претворило у правило да право супружника на издржавање буде времен-

ски ограничено (уз прописивање изузетака на основу којих се може про-

дужити, па чак бити одобрено на неодређено време). На тај начин законо-

давац је прилагодио законска решења преовлађујућим савременим схвата-
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њима породичних односа, усмерио даљи развој породичних односа и уса-

гласио их са решењима постојећим у већини европских држава. 

 Сва је прилика да је законодавац пошао од чињенице да материјал-

на необезбеђеност супружника која постоји у тренутку развода брака, у 

бројним случајевима, није коначна, посебно у случају развода млађе и, на-

рочито, у случају образоване популације, као и развода у развијенијим 

градским срединама. Циљ је био и да се супружник који прима издржавање 

подстакне, па и натера, да у једном примереном року покуша да сопстве-

ним напорима обезбеди изворе прихода који су му потребни за егзистенци-

ју. Исто тако, и то је правилно, са гледишта струке и оправдано, са гледи-

шта интереса друштва, желео је да успостави правичну равнотежу између 

сукобљених интереса супружника, па је поред интереса и заштите необе-

збеђеног супружника, као слабије и материјално угрожене стране, уважио и 

интерес другог супружника – дужника издржавања, налазећи да би било не-

правично да буде трајно, доживотно, оптерећен обавезом плаћања издржа-

вања бившем супружнику који за њега, у новонасталој ситуацији, често ви-

ше не представља блиску особу, са којом најчешће није у пријатељским од-

носима, некада чак ни у коректним, а свакако их више не везује никакав ме-

ђусобни правни однос. Судска пракса указује и да је износ који се досуђује 

на име издржавања најчешће симболичан и објективно недовољан да обез-

беди примерену егзистенцију и "покрије" издатке за основне животне по-

требе разведеног супружника. Поред тога, питање је и колика реално треба 

да буде финансијска моћ другог супружника, посебно ако се има у виду да 

тај супружник често има и обавезу издржавања заједничке деце, а да је про-

сечна зарада у Републици Србији у јуну 2014. године износила 45.216,00 

динара (подаци Републичког завода за статистику).  

 Полазећи од наведеног, а имајући у виду да се издржавање теме-

љи на породичној солидарности и посебним међусобним односима пове-

риоца и дужника издржавања; да је издржавање и хумана и етичка, али и 

правна обавеза која има знатан утицај на имовину даваоца, намеће се за-

кључак да не постоји законско, па ни друштвено, оправдање за прекомер-

но трајање ове обавезе. Дужника издржавања, по протеку одређеног вре-

мена утврђеног за сваки конкретан случај као примерено и реално, треба 

ослободити финансијске обавезе према бившем супружнику и на тај на-

чин омогућити му да потпуно самостално и слободно уређује своје мате-

ријалне обавезе, па, у крајњем случају, и будући живот. 
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 Приликом нормирања појединих решења циљ би, између осталог, 

требало да буде успостављање правног система који је сагласан савреме-

ном (европском) законодавству и пракси и уважавање новог карактера по-

родичних односа и савремених схватања основних права и обавеза сваког 

човека. Србија није издвојено острво, друштво само себи довољно, грађа-

ни Србије живе сада и овде, у држави и друштву какви јесу и који се у до-

гледно време не могу темељно изменити у погледу економске моћи држа-

ве и животног стандарда грађана, социјалних и привредних прилика, сто-

пе запослености, равномерног привредног развоја региона, родне равно-

правности, образовања и, нарочито, социјалне заштите, што указује да се 

Србија у погледу многих законских опредељења не може поредити са раз-

вијеним европским земљама и аутоматски и некритички прихватити њи-

хова решења. Економска стварност и историјски развој заузимају своје 

место у правном поретку једне земље и не могу се занемарити, зато је 

неопходно свако решење прилагодити конкретном и индивидуалном 

правном поретку. 

 Према подацима Републичког завода за статистику годишњи про-

сек запослених у Републици Србији у 2013. години је био 1.715.163 лица 

(од чега 626.104 жена и 1.089.059 мушкараца), а у 2014. години број запо-

слених је пао на 1.690.439 лица (од тога 630.944 жена и 1.059.495 мушка-

раца), што значи да је за годину дана број запослених смањен за 24.724 

лица, али је истовремено број запослених жена повећан за 4.840. У 2009. 

години у Србији је незапосленост прелазила 20%, док се у земљама 

Европске уније кретала од 2,8% (Холандија); 4% (Кипар); 4,5% (Аустрија) 

и 5% (Словенија), до највише 16,1% (Летонија), с тим да су још само две 

земље имале незапосленост већу од 10% (Естонија 11,1% и Литванија 

15,5%). Иако је тренд незапослености растући, због светске економске 

кризе, однос незапослености у Србији и у другим европским државама 

остао је готово исти. Треба напоменути и да је незапосленост жена у Ср-

бији нешто виша у свакој старосној категорији незапослених; да је у ста-

росној категорији од 25 - 49 година разлика између стопе запослености 

жена и мушкараца само 6 процентних поена, уколико су они без деце, док 

је код лица са више од једног детета та разлика увећана на око 25 про-

центних поена на штету жена, што јасно говори да је и даље уобичајено, 

готово је правило, да се жене, бар привремено, одричу каријере и посве-

ћују одгајању деце, обављању домаћих послова и старању о породичној 

заједници. Међутим, чињеница је и да основну школу завршава више де-
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војчица, средњу више дечака, а вишу и високу више жена, што говори о 

све већем образовању женске деце, нарочито њиховом све већем учешћу у 

вишем и високом образовању (подаци РС – Републички завод за статисти-

ку "Жене и мушкарци у РС" - Београд, 2011. године, прво издање).  
 

5. Анализа важећег и решења из преднацрта  

Грађанског законика 

 Породични закон (чл. 151. и 163) води на примерен начин рачуна 

о необезбеђеном супружнику, показује довољан степен социјалне осетљи-

вости за супружника који је услед развода брака остао без сталних прихо-

да за живот и не погоршава његов положај у односу на заштиту какву је 

уживао према Закону о браку и породичним односима или каква би му 

била пружена у случају усвајања предлога садржаног у преднацрту Гра-

ђанског законика Републике Србије – трећа књига – Породични односи 

(члан 188).  

 Супружник који нема довољно средстава за издржавање, а неспо-

собан је за рад или је незапослен, има право на издржавање од другог су-

пружника (члан 151. став 1. Породичног закона). Његово право је, по пра-

вилу ограничено на пет година (члан 163. став 2), али ако необезбеђени 

супружник, и поред најбоље воље и свих уложених напора и по протеку 

рока од пет година не може, било из објективних (нпр. прилике на тржи-

шту рада су и даље неповољне) или из субјективних (тешка болест, ста-

рост и сл.) разлога, да самостално обезбеђује приходе потребне за живот, 

суд може установљену обавезу издржавања да продужи на одређено вре-

ме (члан 163. став 3) при чему број продужења није органичен; или на 

неодређено време (члан 163. став 1), ако постоје изузетни и нарочити раз-

лози који налажу и оправдавају да се издржавање продужи на неодређено 

време (то су, пре свега, болест и старост повериоца издржавања; чињени-

ца да са годинама умне и физичке способности опадају, здравље се погор-

шава а све то умањује могућност запошљавања и стицања прихода својим 

радом, нарочито имајући у виду и општепознату чињеницу да се старија 

популација, иако још увек радно способна, теже запошљава; околност да 

је након закључења брака поверилац издржавања уз договор са дужником 

издржавања напустио посао или прекинуо школовање и посветио се ста-

рању о заједничкој деци и вођењу послова око домаћинства и на тај начин 

омогућио дужнику издржавања, ослободивши га многих породичних оба-
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веза, да се у потпуности посвети свом послу и др.). Дакле, при постојању 

одређених оправданих разлога одређивање издржавања на неодређено 

време могуће је и према садашњем законском решењу.  

 Предлог садржан у одредби члана 188. преднацрта Грађанског за-

коника Републике Србије (Породични односи) враћа се у суштини на ре-

шење из Закона о браку и породичним односима (чланови 287-290) и њи-

ме се поново, као правило, у случају развода брака уводи право супру-

жника на издржавање на неодређено време.  

 Решење из Преднацрта може, на први поглед, деловати хуманије, 

примереније тренутној ситуацији једног сиромашног и економски недо-

вољно развијеног друштва са ниским стандардом грађана, високом неза-

послешћу и неповољним положајем жене. Само наизглед тај предлог би 

пружао бољу заштиту необезбеђеном супружнику, иако су, а што је по-

знато из судске праксе, износи који се досуђују на име издржавања углав-

ном веома ниски и недовољни за пристојан живот, тако да се њима, најче-

шће, не може обезбедити примерена и достојанствена егзистенција издр-

жаваног супружника; у том смислу треба размислити о издржавању које 

супружник уопште може добити у ситуацији када је, на пример, просечна 

зарада у Републици Србији у месецу јуну 2014. године као што је речено, 

износила 45.216,00 динара.  

 Постојеће решење иде у правцу стварања бољих и здравијих одно-

са супружника после развода брака, што није без значаја, нарочито у си-

туацији када имају заједничку децу. Економски слабији партнер ће, ако 

унапред зна да не може да рачуна на трајно, доживотно издржавање од 

другог супружника, приликом склапања брака водити рачуна о ситуацији 

у којој може да се нађе у случају развода, па се супружници могу опреде-

лити да уреде брачним уговором међусобне односе који се тичу издржава-

ња (члан 188. Породичног закона само забрањује закључивање оних уго-

вора који су супротни императивним нормама, нпр. не може се закључити 

уговор којим се супружник унапред одриче права на законско издржавање 

- члан 8. став 2). Тај партнер ће водити рачуна о потреби да самостално 

обезбеђује средства за живот, па ће у том смислу унапред делати (школо-

ваће се, тражити благовремено посао), а други супружник, дужник издр-

жавања, неће бити у прилици да се осећа искоришћено јер су, а то се на-

меће као поуздан закључак на основу постојеће судске праксе, основни 

разлози поремећених односа супружника после развода брака њихови не-
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решени имовински односи и постојање обавезе издржавања коју дужник 

издржавања, углавном, нерадо прихвата. Наравно, разведени супружници 

увек могу договором на миран начин, без уплитања суда, да уреде обавезу 

плаћања издржавања на начин који је за њих најповољнији (и у погледу 

трајања издржавања и у погледу висине). Друштво се не противи таквом 

понашању, али би требало да подстиче ту могућност на све начине, јер је 

она најбоље разрешење једног осетљивог проблема који је за супружнике 

од нарочитог значаја. 

 После извршене свестране анализе и поређења, намеће се закљу-

чак да предлог не доноси побољшање и да ниједна животна ситуација ње-

говом применом не би била квалитетније решена, у односу на садашње за-

конско решење.  

 Када се наведено има у виду питање је да ли постојеће законско 

решење (чл. 151. и 163. Породичног закона), у свему одговара српском 

друштву. 

 Чини се да је одговор: да. 

 Предлог из Преднацрта не треба прихватити из најмање два разло-

га. Први разлог је што предложено решење не би било у духу става да је 

сваки од разведених супружника одговоран за сопствено издржавање, а то 

заправо, одговара принципу да свака одрасла, здрава и радно способна 

особа треба својим радом да обезбеђује средства за своје издржавање – 

преовлађујућем решењу у већини европских правних система. Други раз-

лог је тај што постојеће решење пружа пуну правну заштиту необезбеђе-

ном супружнику у случају развода брака и нови предлог ни на који начин 

његов положај не побољшава нити га чини сигурнијим.  

 Заправо, заштита необезбеђеног супружника у оба случаја је иста: 

садашње решење је право на издржавање на одређено време (уз прописа-

не изузетке, на основу којих је могуће, када је то оправдано, одобрити из-

државање и на неодређено време), а предложено решење је обрнуто, пра-

вило је издржавање на неодређено време, али, у законом предвиђеним 

условима може бити временски ограничено или чак захтев за издржавање 

може бити у целини одбијен, независно од могућности повериоца издржа-

вања да у догледно време на други начин обезбеди средства за издржава-

ње, ако је брак кратко трајао и ако поверилац издржавања не подиже за-

једничко малолетно дете.  
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 Зашто се онда залагати за опстанак важећег закона када би и после 

прихваћене промене фактички све остало исто? Како ће се на породичне и 

друштвене односе одразити прихватање једног од ових решења, односно 

да ли је за грађане од значаја, и, ако јесте, каквог, да ли ће се постојећи За-

кон, у овом делу мењати или не? Одговор би био: од значаја је и има раз-

лике, зато што је садашње решење напредније, више уважава вредности 

савременог друштва, за грађане је подстицајније и у складу је са жељеним 

развојем породичних односа.  

 Важеће законско решење треба задржати и зато што бригу о нео-

безбеђеним, економски угроженим грађанима, а што би био и поверилац 

издржавања уколико по протеку рока у коме је постојала обавеза издржа-

вања није успео да обезбеди потребна средства, треба да сноси држава, 

пре свега стварајући услове да сваки грађанин може својим радом да 

оствари приходе који су му потребни за живот, а потом, уколико то није 

могуће, да му помогне кроз различите социјалне програме. Своју обавезу 

држава не сме да пребаци на појединца, у овом случају дужника издржа-

вања, уколико за то не постоје нарочито оправдани разлози. 
 

6. Какво решење је примерено за Србију? 

 Закон мора да одговара постојећим условима и потребама дру-

штва у коме се доноси и у коме ће се примењивати. Закон није изван вре-

мена и простора већ треба да прати промене до којих долази у друштву, 

друштвену стварност као резултат економских могућности и моралних и 

свих других вредности. Закон би требало да има и просвећујућу улогу, и 

да одреди смер развоја друштва, а у погледу породичних односа у XXI ве-

ку циљ је друштво суштинске а не само прокламоване равноправности су-

пружника, односно полова. Суштинска равноправност се не може постићи 

у случају економске зависности једног од супружника (код нас, углавном, 

жене); супружник који је у обавези да плаћа издржавање најчешће се осе-

ћа искоришћено и повређено, сматрајући да трпи неправду због ситуације 

да до краја живота мора да плаћа издржавање супружнику са којим је 

окончао брачну заједницу после неколико година живота.  

 Зато нови предлог чини корак уназад и супротан је жељеном раз-

воју друштва да се сваки грађанин школује, образује, запошљава и само-

стално обезбеђује изворе прихода потребне за живот, односно да сваки 

појединац буде одговоран за своју егзистенцију, да својим радом обезбе-
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ђује средства која су му потребна за живот, да се у том циљу не само сти-

мулише на образовање и усавршавање, већ и на запошљавање (према ста-

тистичким подацима жене су у Србији образованије од мушкараца али 

ипак мање запослене и, по правилу, економски слабији партнер који 

углавном после развода брака претендује на издржавање од другог супру-

жника). Није јасно који је објективан, логичан, реалан или практичан дру-

штвени интерес за измену одредбе члана 163. ст. 2. и 3. Породичног зако-

на и који разлози су предлагача мотивисали и определили за решење са-

држано у члану 188. поменутог Преднацрта, када није дошло до нових 

околности које би оправдавале промену.  

 Тек оног тренутка кад постојећи систем почне да смета, кад њего-

ва решења престану да буду у складу са економским потребама или мо-

ралним начелима, или када се у њему појаве празнине, онда је потребно, 

оправдано, сврсисходно па и правично да се донесе ново право и замене 

преживела законска решења. Законска решења не треба радикално мења-

ти већ их треба после студиозног промишљања, извршених истраживања 

и анализа, на основу уочених недостатака на које је указала судска пракса 

и уз сво уважавање струке и гласа јавности, развијати и побољшати, обез-

бедити њихову што већу правичност и на тај начин их прилагодити потре-

бама друштва.  

 Примењивањем истог законског решења у дужем временском пе-

риоду грађани би се лакше упознали са својим правима и обавезама, знали 

би шта их чека у одређеним животним ситуацијама (у случају којим се ба-

ви овај рад - у ситуацији развода брака), и зато би се, у већини случајева 

понашали на начин који је за њих најбољи (у предметној ситуацији би се 

трудили да своју материјалну егзистенцију не везују за другог супружни-

ка), а у друштву би временом преовладавало схватање и сходно томе вас-

питавање да свако мора да се школује, образује и ради, а све у циљу своје 

економске независности, достојанства и веће слободе.  

 Поставља се питање и да ли су за Србију од значаја савремена 

правна решења, савремени системи (у погледу породичних односа) дру-

гих (европских) земаља, па и оних у најближем окружењу који се темеље 

на сличној традицији и историјском развоју. Како у постојећој тешкој еко-

номској, социјалној и уопште друштвеној ситуацији, помирити различите 

интересе супружника у случају развода брака - интерес необезбеђеног су-

пружника да и даље прима издржавање и има, по могућству, стандард ка-
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кав је уживао у току брака, или бар сличан, и другог супружника, да сло-

бодно, према својим потребама и жељама организује свој живот после 

развода брака. Сагледавајући све ове околности да ли се може рећи да је 

решење из Породичног закона правилно и праведно, да уважава интересе 

обе стране и да се њиме спорни односи уређују на најбољи начин. 

 Идеално решење, које би задовољило и повериоца и дужника из-

државања, могло би постојати када би, по протеку периода за који је издр-

жавање досуђено, а поверилац издржавања и даље није у могућности да 

сам обезбеди своју егзистенцију, на место дужника ступила држава и пре-

узела бригу о задовољавању потреба материјало угроженог супружника, 

односно материјално угроженог грађанина. За то је потребно да држава 

буде довољно богата, што Србија, у овом тренутку, није. Да ли онда по-

стојеће законско решење треба да остане? И даље се чини да нема места 

изменама, нарочито не коренитим, већ би, евентуално, уз уважавање свих 

економских, социјалних, културних и историјских околности које Србију 

разликују од развијених европских држава, постојеће законско решење 

требало допунити и побољшати. 

 Постојећем решењу би се могло приговорити да повериоца издр-

жавања оставља у стању узнемирености и неизвесности у погледу његове 

будуће егзистенције, што свакако утиче и на квалитет његовог живота и 

приморава га да се изнова обраћа суду тражећи заштиту, односно да под-

носи тужбу ради продужења права на издржавање, што је, скоро увек, 

скопчано са одређеним непријатностима (јер тамо где су односи бивших 

супружника коректни ангажовање суда није потребно), као и са матери-

јалним издацима који нису безначајни. 

 У таквој ситуацији држава би на више начина могла својом регу-

лативом да побољша процесни положај тужиоца - повериоца издржавања. 

Тако би могла, на пример: да га ослободи плаћања судских такси; да про-

пише као једну од обавеза центра за социјални рад, или друге установе 

специјализоване за посредовање у породичним односима да у таквим си-

туацијама пруже повериоцу издржавања правну помоћ или да узму актив-

није учешће у тим поступцима; да прошири примену одредбе члана 204. 

став 1. Породичног закона којом се прописује хитност поступка на по-

ступке који се воде у вези издржавања разведених супружника; да поново 

пропише обавезу суда, која је била садржана у члану 275. став 2. ранијег 

ЗПП ("Службени гласник РС" 125/04 и 111/09 ), да странку која нема пу-
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номоћника и која се из незнања не користи својим процесним правима ко-

ја јој припадају по закону поучи које парничне радње може предузети, и 

као крајње решење, да пропише изузетак од правила о терету доказивања 

установљеног члановима 228. и 231. став 2. ЗПП ("Службени гласник РС" 

72/2011, 49/2013-Одлука УС, 74/2013-Одлука УС и 55/2014) и терет дока-

зивања пребаци на дужника издржавања, као финансијски јачу страну, ко-

ји би доказивао да поверилац више није економски угрожен и да има до-

вољно средстава за нормалну егзистенцију, а уколико нема да је то ис-

кључиво резултат његовог понашања односно околности за које је пове-

рилац издржавања одговоран. При томе не треба заборавити ни активну 

улогу коју у тој врсти поступака суд има на основу члана 205. Породич-

ног закона (истражно начело). 

 Побољшање постојећег решења могло би се учинити и тако што 

би временско ограничење права на издржавање супружника после развода 

брака остало правило али закон не би прописивао прецизно одређен рок 

трајања издржавања. То не значи да би одлука о дужини издржавања била 

произвољна и остављена на милост и немилост личне савести и схватања 

судије. Треба имати у виду да ништа не може да компромитује један за-

кон као његова неправичност. Закон би јасно описно одредио период у ко-

ме необезбеђени супружник има право на издржавање и навео критерију-

ме који утичу на трајање издржавања (нпр. старост, болест, неспособност 

за рад односно неспособност да се обезбеди сопствено издржавање, неза-

посленост, дужина трајања брака, али и правичност, којој се, као правном 

стандарду, нарочито мора дати значај у породичном праву као и у перио-

ду друштвених и економских поремећаја, више него у редовним прилика-

ма). За решење дефинисања периода у коме необезбеђени супружник има 

право на издржавање определила се, нпр. Република Словенија која је 

прописала да необезбеђени разведени супружник има право на издржава-

ње од другог супружника за одређени временски период који је потребан 

да би супружник могао да се прилагоди новој ситуацији и уреди нове 

околности (члан 82. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmjerih). 

  Прихватајући овакво решење Србија би закон учинила флекси-

билнијим, јер и најидеалнији закон не покрива целину правног подручја; 

судију креативнијим и у могућности да поклони пуну пажњу околностима 

случаја, личном односу супружника и тако што више индивидуализира 

спор; одлуку суда више одговарајућом конкретном случају јер у стварно-
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сти суд само за конкретан случај и тражи решење и доноси одређену од-

луку и конкретну правду у том тренутку, у тим условима и за та лица и 

смањила би број нових тужби зато што повериоци издржавања не би били 

у обавези да се обраћају суду само због протека законом строго прописа-

ног рока у коме имају право на издржавање. 

 Владавина права на којој почива Конвенција за заштиту људских 

права и основних слобода18 и принцип законитости из члана 1 Првог про-

токола Конвенције, налажу државама не само да поштују и примењују на 

постојан и одржив начин законе (прописе) које су донеле (у конкретном 

случају, Република Србија би између осталих, морала да обезбеди све 

услове за поштовање и примену права зајемчених одредбама чл. 15, 60, 

69. и 97. ст. 2, 8, 10, 12. и 15. Устава Републике Србије), већ је саставни 

део ове дужности држава да обезбеде законске и практичне услове за њи-

хову примену. Зато држава мора да се опреми одговарајућим и довољним 

правним и економским средствима како би обезбедила извршење према 

својим грађанима позитивних обавеза преузетих Уставом, законима и 

Конвенцијом.  

 

I Прилог - Судска пракса 

 Лице које је учинило трошкове ради издржавања неког лица, има 

право да тражи накнаду тих трошкова од лица које је било обавезно да да-

је издржавање, уколико су ти трошкови били нужни, без обзира да ли је 

лице које је учинило трошкове и само било обавезно да даје издржавање 

издржаваном лицу.  

   (Врховни суд Србије Гзз.бр.286/75 од 28.4.1976. године) 
  

 Према одредбама члана 59. Закона о односима родитеља и деце 

("Службени лист САПВ'' 2/75) лице које је по закону обавезно да са другим 

лицем даје издржавање, а учинило је трошкове ради издржавања неког лица, 

може тужбом тражити накнаду тих трошкова од лица које је такође обавезно 

да даје издржавање, уколико су учињени трошкови били нужни.  

                                                 
18 Конвенција за заштиту људских права и основних слобода усвојена је у Риму, 4.11.1950. 

године. Србија ју је ратификовала Законом о ратификацији Европске конвенције за за-

штиту људских права и основних слобода, "Службени лист СЦГ" - међународни угово-

ри бр. 9 од 26.12.2003. године и примењује се у Србији од 3.1.2004. године. 
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 Један од родитеља који је сам издржавао малолетно дете у току 

више година има право да од другог родитеља тражи накнаду сразмерног 

дела учињених издатака за протекло време, кад је утврђено да је он сам 

сносио те издатке због тога што је други родитељ своју обавезу према ма-

лолетном детету очито избегавао (крије своје боравиште и место запосле-

ња, давао лажне податке о свом имену, обећавао да ће исплатити своју 

обавезу) и тако другог родитеља одржавао у заблуди, члан 6, 33 и 40 

Основног закона о браку. 

     (Рев.769/65 од 18.6.1965. године)19 
  

 Родитељ који сам издржава своје дете има право да од другог ро-

дитеља тражи да му се накнади онај део трошкова који је тај други роди-

тељ према својим могућностима имао да даје а није га дао.  

     (Врховни суд БиХ, Гж.272/58) 
 

 Тужена има право да тражи од тужиоца под законским условима 

под којима је статуирана заједничка обавеза родитеља да издржавају своје 

дете (чл. 3, 6. и 33. Закона о родитељима и деци) – накнаду издатака и 

трошкова учињених по њој за издржавање детета, уколико то није учини-

ла са немером да сама поднесе све трошкове а без намере да и тужиоца 

при том сматра такође обавезним да и он те трошкове сноси. 

     (Савезни врховни суд, Рев.1906/59)20 
  

 Када је само један од родитеља доприносио издржавању заједнич-

ке малолетне деце, а други родитељ то није чинио, иако је био у могућно-

сти, онда родитељ који је сносио трошкове издржавања заједничке мало-

летне деце има право да тражи да му други родитељ накнади део тих тро-

шкова у износу којим би био, сразмерно својим материјалним могућно-

стима, обавезан да доприноси издржавању свог детета. 

      (Врховни суд Србије, Рев.2408/83) 

                                                 
19 Наведене три сентенце објављене су у поменутом Коментару Закона о браку и породич-

ним односима, аутор Милка Јанковић, стр. 228-229. 
20 Последње две сентенце објављене су у књизи "Брачно и породично имовинско право'', 

аутори: др Андрија Гамс и др Љиљана М. Ђуровић, страна 211. 
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 Кад обавеза издржавања пада истовремено на више лица, а тро-

шкове издржавања у одређеном временском периоду је сносило само јед-

но од њих, онда то лице има право захтевати од осталих лица накнаду де-

ла учињених трошкова, која су они били дужни да сносе сразмерно сво-

јим могућностима у време када су ти трошкови учињени. Ово право при-

пада и једном родитељу према другом.  

(Врховни суд Србије, Гзз.51/75)21 
  

 Након што је малолетни тужилац у парници ради утврђења очин-

ства и издржавања умро, његова мајка може као тужиља наставити парни-

цу са захтевом да јој тужени надокнади онај део трошкова за издржавање 

детета који би, по закону, падали на њега, ако је она сносила те трошкове. 

 (Врховни суд Хрватске, Гж.63/75) 
 

 Ако је трошкове издржавања деце сносио само један родитељ, он 

има право да од другог родитеља тражи накнаду сразмерног дела трошко-

ва, који би на тог другог родитеља падали. 

(Врховни суд БиХ, Гж.20/54) 
 

 Право на тражење накнаде за дато издржавање припада не само 

трећим лицима која нису дужна да дају издржавање, него и лицима која 

имају обавезу да дају издржавање, а следствено томе и родитељима. 

     (Врховни суд Војводине, Рев.606/80) 
 

 Последња три става објављена су у Коментару Закона о браку и 

породичним односима који је приредио мр Светислав Вуковић, издавач 

"Пословни биро'', Београд, 2002. година, страна 228-230. Исти аутор при-

редио је и Коментар Породичног закона, издавач "Пословни биро'', друго 

допуњено издање, Београд, 2009. година, у коме на страни 146 наводи:  

 Родитељ који је фактички сносио трошкове издржавања малолет-

ног детета, може, у смислу одредбе члана 319 Закона о браку и породич-

                                                 
21 Последња два става објављена су у Збирци судских одлука из области грађанског права 

1975-1986, издавач Врховни суд Србије – уредник Хранислав Карамарковић, судија Вр-

ховног суда Србије, страна 212-213. 
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ним односима, у своје име остваривати право на накнаду тих трошкова од 

другог родитеља који је по закону био дужан да их сноси, за период пре 

истицања захтева малолетног детета за издржавање.  

     (Врховни суд Србије, Рев.292/04) 
  

 Право на подношење тужбе за исплату накнаде пружених трошко-

ва издржавања неког лица из члана 319. став 1. раније важећег Закона о 

браку и породичним односима (сада члан 165. став 1. Породичног закона 

– право на регрес), није резервисано само за трећа физичка лица, већ и за 

родитеља, који своју законску обавезу издржавања није извршавао. У том 

смислу, не може се прихватити становиште другостепеног суда да се ова 

одредба односи само на трећа лица, а не и на родитеља, који своју роди-

тељску дужност издржавања није вршио.  

(Врховни суд Србије, Рев.бр.2996/05) 
  

Правилно је закључио првостeпени суд, да тужиља која је искључиво из-

државала малолетног Л. од дана његовог рођења има право да од туженог 

захтева исплату одређеног износа који је утрошила за издржавање (зајед-

ничког) малолетног детета.  

(Апелациoни суд у Београду, Гж2.бр.325/2010) 

 У том контексту, првостeпени суд цитира одредбу члана 165. По-

родичног закона и правилно закључује да из ове одредбе произилази да је 

тужиља код које су деца живела у спорном периоду и која је сама допри-

носила њиховом издржавању има право да јој тужени, као други родитељ 

деце сразмерно својим материјалним могућностима надокнади део тих 

трошкова и то у износу у којем би био обавезан да доприноси издржавању 

оба детета. 

 (Апелациoни суд у Београду, Гж2.бр.658/10) 
 

 Оба родитеља, и тужиља и тужени су солидарни дужници издржа-

вања С. Као повериода издржавања. Стога се на овај однос, насупрот ста-

ву првостeпеног суда, има применити одредба члана 165. став 2. Породич-

ног закона којом је прописано да ако је више лица истовремено било ду-

жно да даје издржавање, њихова обавеза је солидарна што значи да уколи-

ко један од солидарних дужника испуни обавезу према повериоцу у цело-
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сти, он као исплатилац може тражити од сваког од осталих солидарних 

дужника да му накнади оно што је платио за њега. 

 (Апелациoни суд у Новом Саду, Гж2.бр.196/11) 

 

II Прилог 

Др Марија Драшкић,  

редовна професорка Правног факултета Универзитета у Београду,  

судија Уставног суда Републике Србије22 
 

Право родитеља који је сам издржавао дете на регресни захтев  

према другом родитељу 

 Једно од најважнијих обележја правне природе законске облигаци-

је издржавања јесте правило да се законско издржавање не може тражити 

за протекло време. Од давнина, наиме, познат и поштован правни прин-

цип да се не живи у прошлости (in praeteritum non vivitur), те да се, стога, 

издржавање не може тражити за протекло време већ само за будућност. 

Из тога надаље следи још једно правило, које гласи, да се исплаћени изно-

си законског издржавања не враћају, због тога што се претпоставља да је 

оно што је дато за покриће егзистенцијалних трошкова неког лица било 

дато ради одржавања живота и не може се тражити натраг од онога коме 

је у ту сврху дато. Другим речима, ако је законско издржавање давао онај 

ко није био дужан или је дужник плаћао више него што је био дужан, 

законска обавеза издржавања претвара се у натуралну облигацију према 

повериоцу издржавања. Међутим, управо зато што лице које је фактички 

давало издржавање – а није било дужно то да чини уопште или у обиму у 

коме је то чинило, не може исплаћене износе захтевати од повериоца из-

државања, има право да захтева накнаду тих трошкова од онога које је по 

закону био дужан да даје издржавање. Дакле, за разлику од Врховног ка-

сационог суда који је у пресуду Рев.бр.857/10 изнео став: стога што је ту-

жиља, као родитељ имала законску обавезу да доприноси издржавању за-

једничке малолетне деце странака, па зато нема право на накнаду датих 

средстава:" моје је мишљење управо супротно! Тачно је да је родитељ 

                                                 
22 Ово је лично мишљење и оно ни на који начин не обавезује Уставни суд у неком евенту-

алном будућем уставносудском спору – напомена проф. др Марије Драшкић, која је 

дала сагласност за објављивање овог прилога. 
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имао обавезу да издржава своје дете, али није био дужан да то чини сам, 

односно не у пуном обиму који захтева издржавање детета јер је то обаве-

за која терети потпуно једнако оба родитеља. Стога се и на родитеља који 

је сам плаћао издржавање детета, по мом мишљењу неспорно односи је-

зичко значење норме из члана 165. став 1. Породичног закона у том сми-

слу "лице које је фактички давало издржавање, а није имало правну обаве-

зу" свакако обухвата и оног ко је плаћао више него што је био дужан! 

 Са друге стране, Породични закон изричито предвиђа да ако је 

више лица истовремено било дужно да даје издржавање, њихова оба-

веза је солидарна. (члан 165. став 2), као и да за обавезе преузете ради 

подмирења потреба заједничког живота у браку, као и за обавезе које по 

закону терете оба супружника, одговарају супружници солидарно сво-

јом заједничком и посебном имовином (члан 187. став 1). Суштински 

истоветне одредбе садржавао је и ранији српски Закон о браку и породич-

ним односима из 1980. године (у члану 319. став 2. и у члану 336. став 2). 

Управо на основу њих формирала се и учврстила дугогодишња судска 

пракса редовних судова и неподељена подршка коју је таква примена за-

кона добила у правној теорији, а коју је судија Апелациoног суда у Бео-

граду госпођа Марина Говедарица детаљно и опсежно цитирала у свом 

тексту Солидарност обавезе родитеља да издржавају дете.  

 Тумачење да је разлика у томе што ранија законска одредба гово-

ри "физичком или правном лицу", а садашња "лицу" не заслужује посебан 

коментар; оно што јесте различито, то је део реченице које садржи сада-

шња одредба Породичног закона... "а није имало правну обавезу''..., али се 

и из текста раније одредбе ("физичко или правно лице које је сносило тро-

шкове издржавања неког лица може тужбом тражити накнаду тих тро-

шкова ...'') неспорно мора закључити да се ради управо о лицу које није 

имало правну обавезу да уопште издржава једно лице, односно да подми-

рује у целини све његове животне потребе, јер иначе не би уопште имало 

право на регресни захтев! Дакле, никакве разлике у цитираним одредбама 

ранијег Закона о браку и породичним односима и садашњег Породичног 

закона нема у овој ствари! Отуда ми није сасвим јасно који су разлози мо-

тивисали наш највиши суд да промени став и усмери судску праксу у су-

протном правцу. Разуме се, промена става сваког суда је начелно допу-

штена и легитимна, али се за тако нешто увек морају пружити уверљиви 

разлози, како би се отклонила свака сумња у објективну непристрасност 

суда у случају у коме доноси "прецедентну'' одлуку. 
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 Најзад, и један општи стандард заштите људских права, који по-

тврђују одредбе о равноправности родитеља и супружника у Уставу Репу-

блике Србије, Конвенции Уједињених нација о правима детета, Протоко-

лу 7 уз Европску конвенцију о људским правима и Породичном закону, 

као и богата судска пракса Европског суда за људска права, захтева да ро-

дитељи у својим правима и обавезама према деци буду у апсолутно једна-

кој позицији. То је правично и то управо на оптималан начин служи за-

штити најбољег интереса детета. 

 

III Прилог  

 У складу са одредбом члана 23. став 1. Судског пословника, уз из-

ворника наведеног правног схватања "Право регреса родитеља на тро-

шкове издржавања детета'', прилажемо 
 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

 Седница свих судија Апелационог суда у Београду одржана 

1.11.2013. године је усвојила правно схватање "Право регреса родитеља 

на трошкове издржавања детета'' у наведеном тексту, након што једно ве-

ће овог суда, које је у три своје одлуке одступило од постојеће судске 

праксе, није прихватило одлуку Грађанског одељења овог суда да се ти 

предмети превећају и одлуке донесу у складу са досадашњном праксом. 

 Не оспоравајући ни на који начин Уставом, законом и другим до-

кументима, прописано право и дужност родитеља да издржавају своју де-

цу у чему су равноправни, не можемо се сагласити са усвојеним правним 

схватањем, а посебно не са његовим образложењем. 

 Супротно тврдњама изнетим у образложењу, сматрамо да је спор-

но питање, које се односи на право родитеља који је, искључиво или у де-

лу већем но што је обавезан, учествовао у издржавању детета, на накнаду 

тих трошкова од другог родитеља који у томе није учествовао, регулисано 

одредбама члана 165. Породичног закона, које у образложену није цити-

рано у целини, а које гласи: 

 - лице које је фактички давало издржавање, а није имало прав-

ну обавезу, има право на накнаду од лица које је по овом Закону било ду-

жно да даје издржавање. 
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 Ако је више лица истовремено било дужно да даје издржавање 

њихова обавеза је солидарна.  

 Лице које је, према наведеној законској одредби, легитимисано да 

тражи накнаду за дато издржавање је оно које је дало издржавање, а за то 

није имало правну обавезу, а лице које је дужно да те трошкове накнади је 

оно које је по закону дужно да даје издржавање, а ако их истовремено има 

више, та њихова обавеза према лицу које је дало издржавање је солидар-

на. Родитељи су лица која имају правну обавезу издржавања према својој 

деци, јер су по истом закону дужни да их издржавају, због чега не спадају 

у круг лица, која према наведеној законској одредби, имају право на на-

кнаду за већ дато издржавање, па ни према другом родитељу који у томе 

није учествовао или то није учинио у довољној мери. 

 Не би се могли сложити ни са тврдњама у образложењу, да из на-

ведене законске одредбе произилази да је обавеза родитеља (да издржава-

ју своју децу) солидарна, јер је солидарност, као начин испуњења потра-

живања повериоца од стране више лица као дужника, овом одредбом 

утврђено у корист лица које је фактички давало издржавање, те поверилац 

тог потраживања није лице коме је дато издржавање, односно лице према 

коме постоји правна обавеза издржавања. Обавеза родитеља да издржава-

ју своју децу је заједничка и подељена (члан 166. став 5. ПЗ) и зависи из-

међу осталога и од могућности сваког родитеља понаособ (члан 161. став 

1. ПЗ). Из тих разлога сматрамо да се наведено правно схватање не може 

бранити ни општим правилима имовинског права које се односе на соли-

дарне обавезе и солидарност дужника, прописаних Законом о облигацио-

ним односима.  

 Парница ради остваривања права на регрес лица који је фактички 

давало издржавање у односну на лице које је по закону било дужно да да-

је издржавање, није парница у којој се остварује законско право детета на 

издржавање од родитеља, тако да се не могу прихватити наводи у обра-

зложењу правног схватања, да би се применом одредбе члана 165. поме-

нутог закона и на родитеље, родитељ који није доприносио издржавању 

детета, ослободио те обавезе. Ово из разлога, што дете право на издржава-

ње у односу на родитеља који то не чини, остварује у смислу члана 278. 

Породичног закона, подношењем тужбе, што је у најбољем интересу дете-

та, јер се на тај начин подношењем тужбе па убудуће, остварује ово право 

континуирано и месечно у висини својих потреба и могућности родитеља, 
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за разлику од накнаде за дато издржавање које добија лице које је ту на-

кнаду дало и то у висини тих трошкова, који не морају увек одговарати 

стварним потребама детета, па могу бити и мањи, независно од могућно-

сти родитеља који је дужан да даје издржавање. 

 Такође, у овим случајевима није примерено поређење грађанско-

правне одговорности са кривичном одговорношћу лица које не даје издр-

жавање, с обзиром да биће кривичног дела, Недавање издржавања из чла-

на 195. и Кршење породичних обавеза из члана 196. Кривичног закона Ре-

публике Србије, а на које се указује у образложењу правног схватња, зах-

тева постојање чињенице које нису од значаја за грађанскоправну одго-

ворност тог лица, а могу је и потпуно искључити. Наиме, кривично дело 

Недавање издржавања односи се на лице које не даје издржавање за лице 

које је по закону дужно да издржава, а та дужност је утврђена извршном 

судском одлуком или извршним поравнањем пред судом или другим над-

лежним органом, у износу и на начин како је то одлуком, односно порав-

нањем утврђено. Дакле, за кривичну одговорност лица из члана 195. КЗ 

РС, потребно је да је та дужност издржавања утврђена извршном судском 

одлуком и извршним поравнањем, односно извршном исправом, у којим 

случајевима, по правилу и нема ове врсте спорова на коју се односи усво-

јено правно схватање.  

 Што се тиче раније судске праксе, тачно је да је преовладао став 

да и родитељи имају право на накнаду за дато издржавање. Међутим, ра-

ди се о пракси из времана када је важио Закон о браку и породичним од-

носима Републике Србије, који у погледу права на накнаду трошкова из-

државања, није одређивао круг лица којима то право припада (члан 319.) 

и који је због тога, за разлику од члана 165. сада важећег Породичног за-

кона, омогућавао суду да ово право призна и родитељу. 

 И на крају, сматрамо да је усвојено правно схватање, у случајеви-

ма када родитељ који се о детету старао, из објективних разлога, није мо-

гао на законом прописан начин, да заштити право детета на издржавање 

од другог родитеља са којим оно не живи, правично, али да разлози пра-

вичности, с обзиром на прецизну и јасну законску формулацију права на 

регрес, нису довољни и одговарајући правни аргумент. 

Следи потпис 14 судија Апелационог суда у Београду 
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Боривoје Живковић  

судија Апелационог суда у Београду 

 
 

НЕКЕ НОВЕЛЕ ЗАКОНА О РАДУ 
 

Закључак 

 У раду су изложене неке новеле са разлозима pro et contra због 

ограниченог простора за ту намену уз напомену да ће правна пракса пока-

зати њихову вредност. 
   

Уводне напомене 

 Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о раду1. У обра-

зложењу се као разлози за његово доношење наводe: 

 - потреба за унапређењем радноправних института; 

 - прецизирање појединих одредби закона које су се у пракси раз-

личито тумачиле; 

 - усклађивање Закона о раду са међународним стандардима, при-

марно са потврђеним међународним конвенцијама МОР и прописима 

Европске уније2. Циљ је био и да се Новелама оствари склад између инте-

реса послодавца и запослених. Да ли је све то остварено одговор ће дати 

његова примена. Ова анализа неких његових норми има за циљ да покаже 

одређене новине и да могући одговор на нека од спорних питања. 
 

Радни однос на одређено време 

Новеле разликују више врста радног односа на одређено време чи-

ја је заједничка одлика да њихово време трајања примарно одређује по-

треба посла послодавца. Правило је: радни однос на одређено време чије 

                                                 
1  Закон о изменама и допунама Закона о раду ("Службени гласник РС" 75 од 21.јула 2014. 

године). Новеле су ступиле на снагу 29.7.2014 године осим одредбе члана 54. (обрачун 

зараде и накнаде зараде) која се на основу његове одредбе 119 примењују по истеку 30 

дана од дана ступања на снагу. У тексту Новеле.  
2  Видети Образложење Предлога Закона о изменамама и допунама Закона о раду од 

12.7.2014. године. У тексту: Образложење 
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је максимално време трајања унапред одређено код истог послодавца нај-

дуже 24 месеца а при томе је небитно да ли је то радни однос са, или без 

прекида односно да ли је његов основ: један или више уговора о раду3. За-

конски разлог овог решења се образлаже спречавањем рада ван радног од-

носа и његовог екстремног облика рада на црно4. 

Од овог облика радног односа на одређено време према одредби 

члана 37. Закона постоје изузеци. У том значењу и почетни фрагменат 

става 4. ове норме који гласи: Изузетно од става 2. овог члана Закона уго-

вор о раду на одређено време може да се закључи. Трајање радног односа 

тада је одређено карактером разлога. Сведочанство за то су материјалне 

претпоставке у чијем се присуству активира одређена врста радног односа 

на одређено време. 

Први изузетак је случај заснивања радног односа на пословима 

код новоснованог послодавца чији упис у регистар код надлежног органа 

у моменту закључивања уговора о раду није старији од једне године. Тада 

време трајања радног односа укупно не може бити дуже од 36 месеци. 

  Посебне облике трајања ове врсте радног односа одређује и значај 

персоналног елемента. То је: 

 - Радни однос на одређено време са незапосленим коме до испуњења 

услова за остваривања права на пензију недостаје до пет година у складу са 

прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Разлог овог решења је 

стимулисање послодавца да запосли лица старије животне доби; 

 - Радни однос са страним држављанином, на основу дозволе за рад 

у складу са законом, најдуже до истека рока на који је дозвола издата5; 

Остале изузетке дефинише одсуство унапред одређеног времена 

трајања радног односа на одређено време. Њихова заједничка одлика је 

присуство разлога чија је природа таква да иако је реч о радном односу на 

одређено време његово трајање се неможе унапред тачно одредити.То су 

случајеви: 

                                                 
3  Видети одредбе члана 37. ст. 1-3. Закон о раду ("Службени гласник РС" 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13 и 75/14).У тексту: ЗОР или Закон 
4  Према основном тексту закона то време је било 12 месеци 
5  Видети одредбу члана 5. Закона о условима за заснивање радног односа страним држа-

вљанима ("Службени лист СФРЈ" 11/78, 64/89, "Службени лист СРЈ" 42/92, 24/94, 28/96, 

"Службени гласник РС" 101/2005) 
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 1) Када је потребна замена привремено одсутног запосленог, до 

његовог повратка (неизвестан је његов повратак одсутног запосленог што 

је и до сада био присутан разлог); 

 2) Рад на пројекту чије је време трајања означено исказом: најду-

же до завршетка пројекта. То није уговорено време завршетка пројекта. 

Оно је одредиво, јер је неизвесно стварно време завршетка пројекта. Ис-

каз:" најдуже " одређује горњу границу његовог трајања што значи да се 

може уговорити и краће време трајања радног односа из овог разлога. 

 Изван ових случајева наступа преображај радног односа у радни 

однос на неодређено време. Задржане су исте материјалне претпоставке за 

преображај радног односа заснованог на одређено време у радни однос за-

снован на неодређено време. То су случај када запослени остане да ради 

код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена за које је уго-

вор закључен и ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно 

одредбама овог6. 
 

Радно време 

Oдредба члана 50. став 1. Закона дефинише појам радног времена. 

То је временски период у коме је запослени дужан, односно расположив да 

обавља послове према налозима послодавца, на месту где се послови оба-

вљају, у складу са законом. У Образложењу је то означено као усклађивање 

са Директивом 2003/88/ЕЗ Европског парламента7. Речи: дужан и располо-

жив нису синоними већ свака од њих има своје посебно право значење. Пр-

ва ставља нагласак на задатку запосленог да ради на уговореним пословима 

у зато прописаном времену. Синоними речи располагање у колоквијалном 

говору су имати, поседовати, управљати8. Овде та реч значи да у одлуком 

                                                 
6  Видети члан 37. Новела и упоредити са одредбама члана 37. основног текста ЗОР. 
7  "Овим се врши усклађивање са Директивом Европског парламента и Савета 2003/88 у 

делу који се односи на дефиницију радног времена"Образложење предлога од 12.7.2014. 

године 

 Одредба члана 2. Директиве 2003/88/ЕЗ Европског парламента и већа од 4.студеног 

2003. гласи: у члану 2. тачка 1: радно време је временско раздобље у којем радник ради, 

стоји на располагању послодавцу и обавља своје послове у складу са националним про-

писима или праксом 
8  У том значењу синониме речи: располагање и Миодраг С. Лалевић: Синоними и сродне 

речи српскохрватског језика, Лексикографски завод-Свезнање Београд (без граматике и 

речника) стр. 667 
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послодавца прописаном времену запослени мора да буде присутан на месту 

где ће увек стварно бити доступан послодавцу тако да он има могућност да 

користи његов рад и да њиме функционално управља. На тај начин се међу 

њима остварује стварна раднофункционална повезаност, па и онда када се 

рад не обавља - тзв. чекање на посао у месту одређеном за рад. Примера ра-

ди запослени Б.Б. није на располагању послодавцу ако је надлежни орган 

послодавца одредио његово место рада у месту М, а он се у то време налази 

у просторијама пословне зграде послодавца у месту Б. Тако је допуњен, у 

теорији пратећи раније законско решење, појам: радног времена као зако-

ном установљеног дела календарског времена у току кога су запослени ду-

жни да врше поверене послове у складу са унутрашњим распоредом 9. Де-

финиција појма радног времена укључује дужност запосленог да ради у том 

периоду, али је по садржају шира, јер захтева од запосленог да у том време-

ну буде расположив послодавцу. 

У складу са одредбом става 4. члана 23. Новела дата је могућност 

клизног радног времена. То је уговарање радног времена у одређеном вре-

менском интервалу са становишта несталности његовог почетка и краја 

ако то природа посла и организација рада дозвољавају10. 

Запослени је на располагању послодавцу и онда када са њим уго-

вори да један период радног времена рад обавља код куће. У том смислу 

се у садржају члана 50. став 2. ЗОР користи исказ: један период радног 

времена у оквиру уговореног радног времена запослени послове обавља 

од куће. Ствар је аутономије воље послодавца и запосленог да одреде ње-

гов обим уз законски налог: да то мора бити део уговореног радног време-

на. Исказ: "један период радног времена" мора бити по обиму такав да не 

обесмислили комбинацију рада код послодавца и рада код куће11. 

Од појма радног времена слово закона разликује случај када запо-

слени нема дужност да ради, али мора бити доступан послодавцу за слу-

чај потребе посла. То је комуникациона доступност која омогућава да се 

                                                 
9  У том смислу и професор др Предраг Јовановић у књизи Радно право шесто измењено и 

допуњено издање Нови Сад 2012 (стр. 217) наводи: радно време се назива законом или 

на његовим основама установљени део календарског времена у току кога су запослени 

дужни да врше поверене послове у складу са унутрашњим радним распоредом 
10 У том значењу и професор Јовановић стр. 224 
11 У тексту се користи нотација по пречишшеном тексту Закона о раду објављеном у не-

званичној верзији у Paragraf leхu или одговорајућа норма Новеле  
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запослени, ако се зато укаже потреба, одазове послодавцу. Тада се запо-

слени по законској дефиницији не налази на месту где се његови послови 

обављају. То време се не сматра радним временом. Време приправности и 

висина накнаде за исту уређују се законом, општим актом и уговором о 

раду прописује став 4. члана 50. Закона. Довољно је да то утврдио неки од 

назначених извора права.  

Ово решење је привидно у супротности са решењем на исту тему 

из позитивног радног законодавства Републике Србије. Тако је у односу 

на здравствене установе у одредби члана 78. став 3. Закона о здравственој 

заштити чији је наслов: "Приправност и рад по позиву у здравственој 

установи прописано је: Приправност је посебан облик прековременог ра-

да код којег здравствени радник не мора бити присутан у здравственој 

установи, али мора бити стално доступан ради пружања хитне медицин-

ске помоћи у здравственој12. Ова норма приправност дефинише као посе-

бан облик прековременог рада који даје право запосленом на увећање за-

раде (члан 103. став 1. тачка 3. и став 2. ЗОР). Међутим, та је правно при-

хватљиво поштујући правило из члана 1. став 1. ЗОР да се права обавезе и 

одговорности уређују овим законом и посебним законом. Применом пра-

вила leх spetialis derogat legi generali у односу на здравствене установе не-

ће важети опште правило ЗОР на тему приправности. 

Од приправности у овом значењу треба разликовати време које за-

послени у току приправности проведе у обављању послова по позиву по-

слодавца. То је време ефективног рада и сматра се радним временом по 

наредби из одредбе става 5. ове норме. 

Правило да прековремени рад не може да траје дуже од осам часо-

ва недељно присутно је у става 2. члана 53. основног текста Закона13, али 

је правилом из става 3. члана 22. Новеле то и гарантовано у односу на in 

concreto запосленог14. 

Изостала је апсолутна забрана рада дужег од пуног радног времена 

на пословима на којима је уведено скраћено радно време. Она је релативи-

                                                 
12 Видети одредбу члана 78. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС" 

107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013) 
13 Одредом члана 22. став 1. Новелом изостављенаје одредница четири сата дневно по за-

посленом што је било сувишно решење, 
14 Одредба члана 22. став 2. Новела гласи: Запослени не може да ради дуже од 12 часова 

дневно укључујући и прековремени рад (8 плус 4 часа дневно-подвукао БЖ).  
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зована правилом: да запосленом не може да се одреди прековремени рад на 

тим пословима, ако законом није друкчије одређено15. То значи и да је на 

пословима са скраћеним радним временом могућ као изузетак рад дужи од 

скраћеног радног времена. Услов је да то буде прописано законом, а то мо-

же бити и сваки закон пошто је та реч написана малим словима. Други фор-

мални извор права нема правну моћ да одреди прековремени рад запосле-

ном који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време. 

Правило о обавези послодавца да обавести запослене о распореду и 

промени радног времена смањено је са седам на најмање пет дана унапред, 

осим у случају увођења прековременог рада. Од тога постоји изузетак на 

тему краћег времена обавештења о распореду и промени радног времена То 

време не може бити краће од 48 часова унапред у случају потребе посла 

услед наступања непредвиђених околности-аргуменат из новелиране од-

редбе члана 56. став 2. ЗОР. Непредвиђене околности су као посебна прет-

поставка диспозиције посредно већ садржане у појму прековременог рада 

јер карактер те околности имају околности као што су: изненадно повећање 

обима посла, и другим случајевима када је неопходно да се у одређеном ро-

ку заврши посао који није планиран (члан 53. став 1. ЗОР). 

Код прерасподеле радног времена уведена је новина да се колек-

тивним уговором може утврдити да се прерасподела радног времена не 

везује за календарску годину односно да може трајати дуже од шест месе-

ци, а најдуже девет месеци. Запосленом који се је сагласио да ради у пре-

расподели радног времена у просеку ради дуже од уговореног и предход-

но назначеног времена часови рада дужи од просечног радног времена се 

обрачунавају и исплаћују као прековремени рад16. 

Заштићен је запослени коме је престао радни однос а који до тада 

није искористио остварене часове рада у прерасподели радног времена на 

тај начин што му се часови рада дужи од пуног радног времена прерачу-

навају у његово радно време, уз обавезу послодавца да га одјави са обаве-

зног социјалног осигурања по истеку тог времена или да му те часове рада 

обрачуна и исплати као чассове прековременог рада17. Коју ће од ових ал-

тернатива изабрати ствар је одлуке послодавца. 

                                                 
15 Упоредити члан 53. Закона и члан 22. Новела 
16 Видети члан 25. Новела 
17 Видети новелирану одредбу члана 61. ЗОР 
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Сменски рад 

Сменски рад више није по слову закона основ за увећање зараде. 

То може бити ако се тако уговори или пропише оптим актом. Одредбом 

члана 56. ЗОР дефинисан је појам сменски рад. То је у складу са Дирек-

тивом 2003/88/ЕЗ која у овом делу гласи: Рад у сменама је сваки облик 

организације рада у сменама при чему се радници смењују на истом рад-

ном месту према одређеном распореду, који може бити прекинут или не-

прекинут укључујући ротациони распоред, тако да морају радити у раз-

личито време током одређеног дневног или недељног распореда. 

Да би се избегло мешање смене и других облика рада који то нису 

нагласак је да запослени чији је рад организован у сменама у току месеца по-

сао обавља у различитим сменама најмање трећину свог радног времена18. 

У прилог заштите равномерног распореда рада у сменама је и 

правило о дужности послодавца да поштује измену смене у складу са од-

редбом члана 63. Закона и прописана новчана казна послодавцу ако се 

понаша супротно претпоставци диспозиције из ове норме-аргуменат из 

одредбе члана 109. Новела19.  
 

Право на годишњи одмор 

 Право на годишњи одмор у календарској години запослени стиче 

после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код 

послодавца, а годишњи одмор се може користити једнократно, или у де-

ловима20. 

Први исказ из става 2 ове норме показује минимални услов који 

мора бити остварен за стицање овог права, али не и да је послодавац у 

обавези да после истека тога периода запосленом омогући коришћење го-

дишњег одмора. То су решења већ садржана у одредбама параграфа 4, 5 и 

                                                 
18 Видети одредбу члана 28. Новела 
19 Код послодавца код кога је рад организован у сменама или то захтева организација ра-

да, пуно или непуно радно време запосленог не мора бити распоређено једнако по рад-

ним недељама, већ се утврђује као просечно недељно радно време на месечном нивоу. 

 Према одредби члана 56. ст. 3. и 4. Закона: У случај из става из запослени може да ради 

најдуже 12 часова дневно, односно 48 часова недељно укључујући и прековремени рад  
20 Видети новелиране одредбе чл. 68 и 73. Закона 
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8 Конвенције о плаћеном годишњем одмору, Конвенција 13221. У том 

значењу су и: 

- израз: година у параграфу 1 који означава календарску годину 

или било који други период; 

- исказ: минимални радни стаж се може захтевати за стицање пра-

ва на било који плаћени годишњи одмор; 

- подела плаћеног одмора на делове што је и почетни фрагменат 

параграфа 8 К 132. 

Реч: више делова као вид начина коришћења годишњег одмора 

дата је у множини (члан 73. став 3). То значи и да постоји могућност да 

се годишњи одмор користи и у више делова под условом да се запослени 

о томе споразуме са послодавцем. То мора бити и у складу са циљем го-

дишњег одмора: да се омогући ревитализација радних способности запо-

сленог. То слово закона не каже, али то следи из циља овог права. Спора-

зум мора бити у писаном облику, јер је у том облику и решење на исту 

тему. За случај да споразум на ову тему изостане важи и до сада присут-

но правило да се годишњи однор користи у два дела. Закон ништа не ка-

же када се годишњи одмор користи у деловима у коме времену ће се то 

право материјализовати. То и није било потребно јер се одговор на то пи-

тање налази у споразуму о коришћењу годишњег одмора у деловима.  

Иста су правила у погледу времена коришћења годишњег одмора 

када се он користи у два дела, осим што је време коришћења њговог првог 

дела смањено са три на две радне недеље. Присутан је и изузетак од овог 

правила у одредби става 4. члана 73. Закона која гласи: Запослени који није 

у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској годи-

ни због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсу-

ства са рада ради неге детета и посебне неге детета - има право да тај од-

мор искористи до 30. јуна наредне године. Ова норма је заштитног карак-

тера у односу на одређену категорију запослених. Применом разлога су-

протности искључена је могућност да остали запослени годишњи одмор из 

предходне године у целини искористе у наредној години. 

                                                 
21 Видети одредбу чл. 4. и 8. Конвенције о плаћеном годишњем одмору, Конвенције 132 

која је усвојена од стране Конференције МОР на њеном 54-ом заседању, Женева 24.јуни 

1970. године. У тексту: К 132. 
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Поштујући организационе потребе послодавца ех lege могуће је и 

колективно коришћење годишњег одмора или у организационим облици-

ма. Тада се доноси решење у коме се наводе запослени и организациони 

делови којима они припадају уз обавезу да се исто истакне на огласној 

табли, најмање 15 дана пре дана одређеног за коришћење годишњег од-

мора, чиме се сматра да је решење уручено запосленима. 

Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доста-

вити запосленом у електронској форми, а на захтев запосленог послода-

вац је дужан да му решење достави и у писаном облику. 

Остварено право на годишњи одмор које није материјализовано у 

натуралном виду у целини или делимично до престанка радног односа 

претвара се у новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора. Ова 

накнада по законском одређењу има карактер накнаде штете. Вредност 

ове накнаде се одређује, у висини просечне зараде у предходних 12 месе-

ци сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора (члан 76).  

  Овде и дилема да ли је на овај начин запослени лишен права на 

накнаду штете у случају када кривицом послодавца (није донето решење 

о коришћењу годишњег одмора, односно у одређено време за коришћење 

годишњег одмора дат је запосленом налог за рад) није искористио годи-

шњи одмор за одређену календарску годину, а није дошло до раскида рад-

нофункционалне везе. Сматрамо да је одговор на ово питање негативан. 

Тачно је да је члан 76. основног текста Закона измењен нормом о накнади 

уместо годишњег одмора када запосленом престане радни однос и да је 

изостављен текст из одредбе члана 75. став 3. ЗОР који је прописивао: да 

ако послодавац запосленом не достави решење о коришћењу годишњег 

одмора сматра се да је запосленом ускратио право на годишњи одмор.  

 Међутим на тај начин није елиминисана ова грађанско правна 

санкција. Томе у прилог ови разлози: 

 - дужност је послодавца eh lege да запосленом достави решење о 

коришћењу годишњег одмора. Ради тога недостављање решења о кори-

шћењу годишњег одмора представља противправну радњу; 

 - запослени не може самоинцијативно одредити време коришћења 

свога годишњег одмора; 

 - када би елиминисало право на накнаду штете због неискоришћеног 

годишњег одмора изгубила би се грађанскоправна санкција за повреду од-
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редбе члана 75. ЗОР (остала је прекршајна санкција у виду новчане казне-ар-

гуменат из одредбе члана 275. став 1. тачка 3. Закона). Томе у прилог што за-

послени има право да искористи годишњи одмор најкасније до 30. јуна на-

редне године (члан 76). Опонент би овде могао да приговори, али сматрамо 

погрешно користећи решење из новелиране одредбе става 4. члана 68. Закона 

које гласи: Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити 

му се то право може ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у 

случају престанка радног односа у складу са овим законом. 

Законски разлог овог решења је да запослени мора да стварно ис-

користи право на годишњи одмор, јер се само тако постиже ревитализаци-

ја његових радних способности. Нагласак је у овој норми на забрани уго-

варања новчане накнаде као замене за годишњи одмор. Међутим, ова нор-

ма не искључује право на накнаду штете због неискоришћеног годишњег 

одмора, већ само забрањује исплату новчане накнаде уместо права на го-

дишњи одмор искључујући аутономију воље на ову тему. Не искључује 

јер о томе не садржи говор. 

На замку може да наведе завршни фрагмент одредба става 4. ове 

норме који гласи: "осим у случају престанка радног односа у складу са 

овим законом" и из тога извести став: да је на тај начин редуковано право 

на накнаду штете само на овај случај. Међутим, ова норма не регулише 

правну ситуацију када је запослени противправно лишен права на годи-

шњи одмор, а није му престао радни однос. Њен садржај само забрањује 

да се годишњи одмор замени новчаном накнадом. Од новчане накнаде као 

супститута треба разликовати новчану накнаду штете као грађанско прав-

ну санкцију послодавцу због његове грађанскоправне одговорности што 

је онемогућио на противправан начин запосленог да оствари право на го-

дишњи одмор. Пошто у ЗОР постоји правна празнина на ову тему активи-

ра се примена правила из одредбе члана 172. у вези члана 154. став 1. ЗОО 

и све у вези члана 164. ЗОР. Ова норма бланкетном техником упућује када 

се ради о накнади штете да је послодавац дужан да исту нанади у складу 

са законом и општим актом. Тај закон је ЗОО. 

Накнада као замена за годишњи одмор је у складу са чланом 11. 

Конвенције 132. Међутим, било би противно начелу забране проузровања 

штете (члан 16. ЗОО) и праву на имовину изоставити ову грађанскоправ-

ну санкцију када послодавац противправно лиши запосленог права на го-

дишњи одмор. Последица би била и антиномија у остваривању права за-
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посленог на накнаду штете због неискоришћеног годишњег одмора, јер се 

запосленом признаје то право у случају престанка прадног односа, па и 

независно од његовог основа, а истовремено он лишава тога права када је 

разлог некоришћења годишњег одмора противправна радња када не фигу-

рира чињеница престанка радног односа. 

 Разлог: да је послодавац дужан да запосленом исплати накнаду штете 

за све неискоришћене годишње одморе када наступи чињеница престанка 

радног односа примарно нема своје покриће у садржају члана 76. Закона. Не-

ма јер се овде покрива неискоришћени годишњи одмор новчаном накнадом 

само у случају престанка радног односа у календарској години у којој то пра-

во није искоришћено. Томе у прилог и то што се накнада одређује у висини 

просечне зараде у предходних 12 месеци док је појам: "годишњи одмор" за 

које се признаје назначена накнада у граматичком смислу дат у једнини. На 

то подсећа и исказ из ове норме који гласи: "дужан да запосленом који није 

искористио годишњи одмор у целини или делимично. 

Није јасно ни зашто би се право на новчану накнаду уместо годи-

шњег одмора у ситуацији када није престао радни однос било условљље-

но са становишта његове доспелости престанком радног односа, када је 

већ са истеком календарске године у којој запослени није искористио го-

дишњи одмор извесно да га он са становишта примене права не може ис-

кристити осим назначеног изузетка, али и тада до 30. јуна наредне године. 

Коначно у присуству предходних разлога без значаја је то што је 

словом закона:  

 - измењен став 5. члана 73. Закона у изворном тексту који је гла-

сио: Ако послодавац не достави запосленом решење сматра се да је запо-

сленом ускратио право на годишњи одмор; 

- и промењен члан 76. Закона који је садржавао говор о праву за-

посленог на накнаду штете, ако кривицом послодавца не користи годи-

шњи одмор и што су у новелираном тексту Закона изостале норме са овим 

значењем. Вредност накнаде штете због неоствареног права на годишњи 

одмор у овој ситуацији одређује се на исти начин као у случају из новели-

ране одредбе члана 76. Закона, јер нема разумно прихватљивог разлога за 

различито поступање.  

Новина је и садржај одредбе члана 72. ЗОР која прописује: Запослени 

има право на дванаестину годишњег одмора из члана 69. овог закона (сра-
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змерни део) за сваки месец дана рада у календарској години у којој је засно-

вао радни однос или у којој му престаје радни однос. То упућује и како се од-

ређује дужина годишњег одмора с обзиром на значај чињенице да запослени 

не ради у календарској години што је у складу и са чланом 4. К 132. 

На тај начин испоштована је одредба чл. 4. и 5. Конвенције о пла-

ћеном годишњем одмору јер поштује правило сразмерности права на го-

дишњи одмор запосленом који нема годину рада у години у којој то право 

остварује. 
 

Зарада и остала примања 

Новелирана је одредба члана 104. Закона о раду на тему рада исте 

вредности тако што право на зараду из тог основа заснива поред истог 

степена стручне спреме, односно образовања, знања и способности што 

је и до сада био елеменат његовог одређења захтева да је остварен једнак 

радни допринос уз једнаку одговорност. У тумачењу ове правне морме 

мора бити поштовано правило о забрани дискриминације и с тим у вези 

да разлика мора бити оправдана разумно прихватљивим разлозима. Под 

појмом једнак допринос подразумева се резултат рада исказан у истој 

квантитативно квалитативној величини, може и већој. Он се мери према 

стандардном учинку одређеном применом технолошких мерила за те по-

слове. Тај услов мора бити кумулативно остварен уз исту одговорност. 

Подразумева се да се та одговорност захтева за друге запослене на истим 

пословима, односно да је исказана у општем акту.  

  За случај да се оствари једнак рад вредности слово новела дефи-

нише последице које се дуално исказују:  

 - да је одлука послодавца или споразум са запосленим који нису у 

складу са овим правилима ништави. 

У случају повреде права из става 2. овог члана запослени има пра-

во на накнаду штете. Слово закона користи исказ: "право на накнаду ште-

те, а не стицање без основа. То је резултат противправности у понашању 

послодавца који је пропустио да усклади уговорено на околност вредно-

сти послова са стварним стањем материјално правног односа што је има-

ло за последицу да послодавац запосленом који се је нашао у овој ситуа-

цији није платио стварно припадајућу зараду мерену према вредности ра-

да који он стварно обавља.  
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Материјална претпоставка за остваривање права на увећање зара-

де за минули рад сведена је на остварено време рада код послодавца код 

кога запослени остварује право на зараду. Проценат 0,4 од основице коју 

чини основна зарада остао је непромењен. Код обрачуна минулог рада 

рачуна се поред времена у радном односу на раду код послодавца и вре-

ме у истом статусу код послодавца претходника из члана 147. овог закона 

(институт права запослених код промене послодавца) и код повезаних 

лица са послодавцем у складу са законом.  

 У првом случају реч је о статусним променама којима се друштво 

(друштво преносилац) реорганизује тако што на друго друштво (друштво 

стицалац) преноси имовину и обавезе, док његови чланови у том друштву 

стичу уделе, односно акције-члан 483. ЗПД које су у погледу врсте имено-

ване у његовој одредби чл 485-489. Томе у прилог и то што друштво сти-

цалац солидарно одговара са друштвом преносиоцем за његове обавезе 

које су пренете на стицаоца (члан 505. ЗПД) . 

Појам повезана друштва треба тумачити у смислу одредбе члана 

549. Закона о привредним друштвима која дефинише начине повезивања 

друштава. Та норма гласи: Привредна друштва повезивањем у смислу 

члана 549. овог закона формирају: 

1) групу друштава (концерн); 

2) холдинг; 

3) друштва са узајамним учешћем у капиталу.  

Mutatis mutandis исто вреди и у случају постојања уговора о кон-

троли и управљању, када контролно друштво има право да даје обавезују-

ћа упутства зависном друштву о начину вођења послова, руководећи се 

интересима групе.-аргуменат из одредбе и за чл. 557-566. ЗПД. 

Промењена је основица за обрачун накнаде зараде за време одсу-

ствовања, накнаде зараде, за време привремене спречености за рад због 

болести, односно накнаде за време прекида рада, односно смањења оби-

ма посла до кога је дошло без кривице запосленог. Уместо просечне зара-

де остварене за предходна три месеца сада је то зарада остварена за пред-

ходних 12 месеци22. 

                                                 
22 Члан 51. Новела којом је замењен исказ предходна три месеца са речима предходна три 

месеца 
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Вредност отпремнине при одласку у пензију са становишта гаранто-

ваног минимума чине најмање две уместо као до сада три просечне зараде23. 

Елиминисан је значај промењених околности на увећање трошко-

ва превоза које је послодавац дужан да накнади запосленом што је иска-

зано у одредби члана 52. Новела. На то упућује исказ: Промена места ста-

новања запосленог након закљученог уговора о раду не може да утиче на 

увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади запосле-

ном у тренутку закључења уговора о раду без сагласности послодавца. То 

указује да појам трошкови значи умањење имовине. Исказ увећање тро-

шкова подразумева и супротно увећање односно њихово одсуство. 
 

Oбрачун зараде и накнаде 

 Обрачун зараде и накнаде зараде који садржи новчану вредност 

коју је послодавац дужан да исплати запосленом представља извршну ис-

праву. Одредба члана 122. ст. 1. и 2. Закона садржи две врсте обрачуна: 

обрачун за исплаћену и обрачун за неисплаћену зараду и накнаду. Овде је 

реч о обрачуну за месец за који послодавац није извршио исплату. ЗОР је 

у нормативном смислу имао овлашћење на ову тему. Основ за то садржан 

је у одредби члана 13. став 1. тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу 

која прописује да је извршна исправа и: друга исправа која је законом од-

ређена као извршна исправа24. На тај начин ЗИО је дозволио и да се дру-

гим правним текстовима у форми закона пропише одређеној исправи 

својство извршна. Друго је питање да ли је на тај начин нарушена дослед-

ност у погледу категоризације извршних исправа у правном систему Ре-

публике Србије. Томе у прилог то што обрачуну зараде и накнаде по ка-

рактеру више одговара одређење веродостојна исправа. Примера ради 

истоврсне су у овој намени веродостојне исправе у смислу одредбе члана 

18. тач. 1, 3, 10. и 11. ЗИО: меница и чек са протестом ако је то потребно 

за заснивање потраживања, привремена или окончана ситуација у вези са 

извршеним грађевинским радовима. 

Опонент би могао да приговори да постоји и разлика што овај обра-

чун зараде издаје послодавац као дужник, али то вреди и за меницу и чек. То-

                                                 
23 Видети члан 53. Новела 
24 Видети одредбу члана 13. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 

31/2011, 99/2011, 109/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014) У тексту ЗИО 
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ме у прилог и то што је меница,  по наредби којом њен издавалац (трасант) 

издаје безусловни налог другом лицу () да кориснику исправе () исплати 

одређену своту новца или сам издавалац обећава да ће извршити ту 

исплату25. Mutatis mutandis то важи и за чек који је вредносни папир којим 

његов издавалац (трасант) даје налог другој особи (трасату) да из његова по-

крића исплати одређени износ новца кориснику чека (ремитенту)26.  

Разлог да се обрачуну неисплаћене зараде и накнаде да својство 

извршне исправе треба тражити у настојању да поједностави поступак на-

плате зараде и накнаде до њене вредности из обрачуна и избегне у том де-

лу парница активирана од стране послодавца као дужника по његовом 

приговору коју правну могућност би имао да је реч о веродостојној испра-

ви-аргуменат из одредбе чл. 46-49. ЗИО. Запослени тако добија основ за 

одређивање извршења –члан 12. Закона о извршењу и обезбеђењу. Тако је 

избегнут радни спор са темом новчано потраживање али само до вредно-

сти износа из обрачуна, али не и преко те вредности. То признаје и одред-

ба члана 54. став 4. Новела која гласи: Запослени коме је зарада и накнада 

зараде исплаћена у складу са обрачуном из ст. 1. и 2. овог члана, задржава 

право да пред надлежним судом оспорава законитост тог обрачуна. 

Кључни искази из ове норме су: пред надлежним судом и оспора-

ва законитост тога обрачуна зараде и накнаде. Први показује надлежни 

орган пред којим се врши оспоравање а други предмет оспоравања. То је 

новчана вредност преко износа из обрачуна у односу на коју запослени 

има право схваћено као правна моћ да оствари заштиту права на зараду 

активирањем правно заштитног захтева за исплату мање исплаћеног изно-

са из неког од основа. 

Обрачун зараде и накнаде је једностран правни акт послодавца. 

Он се запосленом може доставити и у електронској форми што је и завр-

шни фрагменат новелиране одредбе става 5. члана 121. Закона. Он није 

решење које садржи одлуку о праву обавези и одговорности запосленог о 

коме говори одредба члана 193. став 1. ЗОР. Томе у прилог и то што тај 

акт није донео надлежни орган послодавца, а ни по називу није решење. 

                                                 
25 Видети одредбу члана 1. Закона о меници ("Службени лист СФРЈ" 16/65, 54/70, 57/89, 

"Службени лист СРЈ" 46/96) 
26 Видети одредбу члана 1. Закона о чеку (''Службени лист ФНРЈ'' 105/46, "Службени лист 

СФРЈ" 12/65, 50/71, 52/73, "Сужбени лист СРЈ" 46/96 и ''Службени лист СЦГ'' 1/2003). 

Уставна повеља 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
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Ради тога запослени оспорава законитост обрачуна зараде и накнаде зара-

де када захтева новчано потраживање у року из одредбе члана 196. ЗОР. 

За супротан закључак не користи ни аргуменат: да је обрачун за-

раде и накнаде зараде извршна исправа. То његово својство одређено за-

коном не значи да је он тиме постао појединачни правни акт који садржи 

одлуку о праву, обавези односно одговорности, као што то није ни факту-

ра, меница, чек, обрачун камате или извод из пословних књига. Томе у 

прилог и то што обрачун не мора да по слову закона донесе орган (члан 

121) док према одредби члана 87. Новела о правима обавезама и одговор-

ностима запосленог одлучује орган или лице именовано у његовом садр-

жају. Поред тога обрачун не садржи елементе појединачног правног акта, 

па зато нема основа ни за примену процедуре меродавне када је реч о кон-

троли решења. Да је законодавац рок резервисан за судску заштиту про-

тив решења прописао за обрачун то би и назначио. О законитости обрачу-

на суд зато одлучује као о предходном питању од кога зависи основаност 

новчаног потраживања из одређеног основа.  
 

Измена уговорених услова рада 

Измењена је тачка 5. члана 171. Закона тако да сада гласи: ради 

промене елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде 

зараде, увећане зараде и других примања запосленог који су садржани у 

уговору о раду у складу са чланом 33. став 1. тачка 11) овог закона. 

Право запосленог да у судском поступку поводом отказа уговора о 

раду у смислу члана 179. став 5. тачка 2. овог закона оспорава законитост 

анекса уговора о раду је и до сада било присутан став у правној пракси. 

Друго је питање да ли одговарајући исказ: оспорава анекс (који правни 

посао тада није ни настао) или понуду послодавца (који појам се правил-

но користи у одредби става 1. члана 171. ЗОР) са становишта оправданих 

разлога за њену употребу. 

Правило да се измене уговорених услова врше анексом у одредби 

члана 172а. Закона допуњено је изузетком. То је случај привремене потре-

бе да се запослени премести на друге одговарајуће послове. Када је ова 

претпоставка диспозиције остварена надлежни орган послодавца је овла-

шћен да премештај изврши решењем без понуде анекса у смислу члана 

172. Закона. Овај премештај је временски ограниченог трајања: најдуже 

45 радних дана у периоду од 12 месеци. За тај период рада запослени за-
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држава основну зараду утврђену за посао са кога се премешта ако је то 

повољније за запосленог. Ratio legis овог решења је компромис између по-

требе посла која не трпи одлагање са становишта својег испуњења и за-

штите запосленог са становишта његовог права на уговорени радноправ-

ни статус. Услов је да је потребно да се одређени посао изврши без одла-

гања што је исказ садржан у почетном фрагменту става 1. члана 172. ЗОР. 

Применом разлога супротности у тумачењу ове правне норме за случај да 

је основна зарада на пословима на којима се запослени привремено пре-

мешта већа он би имао право право на ту већу вредност. Овај премештај 

искључује процедуру измене уговорених услова рада у смислу члана 172. 

Закона. То још није све. Изостала је процедура измене уговорених услова 

рада и у случају закључивања анекса на иницијативу запосленог или из-

мене података о запосленом и података о послодавцу и других података 

којима се не мењају услови рада. 

 Могућност замене пречишћеног текста уговора о раду са анексима 

који су саставни део тог уговора уговором о раду је у функцији бољег 

сналажења послодавца и запосленог. При томе пречишћени текст уговора 

о раду није нов уговор о раду већ само верна слика уговора о раду са 

анексима. Потписи на пречишћеном тексту уговора о раду имају функци-

ју да то потврде и ништа више од тога. То није уговарање нових услова 

рада па у случају њихове несагласности биће меродаван уговор о раду од-

носно анекси који су његов саставни део. 
 

Престанак радног односа и меродавна процедура 

Разлози за отказ уговора о раду на иницијативу послодавца су: 

радна способност запосленог, његово понашање и потребе послодавца27. 

Истозначна је и одредба члана 4. Конвенције 15828. То су родни појмови. 

Новелирана одредба члана 179. ЗОР одређује њихов садржај.  

Случај из тачке 1. става 1. ове норме се неће успешно остварити 

ако није испоштовано право запосленог на време предвиђено за побољша-

ње свога рада, а он ни у том року није отклонио недостатак. На тај начин 

                                                 
27 Општим актом може да се утврди дужи отказни рок, али не од 30 дана прописује изме-

њена одредба члана 74. став 2. ЗОР. 
28 Видети члан 4. Конвенције 158, Конвенција о престанку радног односа на иницијативу 

послодавца усвојена од стране Конференције МОР на 68, заседању у Женеви 22.јуна 

1982. У тексту К 158 
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исказано је оно што је садржано у Препоруци 16629. Писано обавештење 

из одредбе члана 180а ЗОР садржи: недостатке у раду запосленог, упут-

ства која су у функцији њиховог елиминисања и примерен рок за побољ-

шање рада. То су "одговарајуће инструкције" прилагођене отклањању не-

достатака у раду. 

Рок за ту намену мора бити примерен времену провере побољша-

ња рада и не треба га мешати са временом за обуку запосленог.  

За употребу разлога из тачке 2. овог става потребна је правносна-

жна осуђујућа кривична пресуда за кривично дело на раду или у вези са 

радом. 

  Када је реч о повредама радне обавезе као разлогу за отказ код 

одређивања њеног садржаја присутна је комбинација аутономне регулати-

ве и законом прописаних повреда радне обавезе. Та метода нормирања је 

у употреби и када је реч о радњама које образују садржај непоштовања 

радне дисциплине-аргуменат из одредбе члана 179. став 3. тачка 8. ЗОР, с 

тим што је тада формални извор права искључиво општи акт послодавца. 

 Повреде радне обавезе из тачке 1, 3. и 4. става 2. ове норме одре-

ђене су према одговарајућем стандарду који се односи на извршење рад-

них дужности, односно коришћењу средстава рада, а у односу на радњу 

из тачке 2. да ли је остварена злоупотреба положаја или прекорачење 

овлашћења.  

Опис бића непоштовање радне дисциплине из тачке 1. става 3. 

члана 179. Закона дат је у виду хипотетичког исказа: ако неоправдано од-

бије (запослени-подвукао БЖ) да обавља послове и извршава налоге по-

слодавца у складу са законом. Санкционисана је радња као формални еле-

менат. Изостало је навођење последице. То и није било потребно, јер овом 

радњом запослени поступа супротно дужности да ради у смислу одредбе 

члана 15. став 1. тачка 1. Закона. То може учинити дуално: тако што ће из-

вршити одбијање обављања послова и/или одбијање извршавања налога . 

Однос између ових радњи је однос индиферентности. Исказ: одбио да 

обавља послове и извршава налоге у складу са законом подразумева: 

                                                 
29 Видети поглавље: "Процедура пре или у време престанка радног односа", тач. 7. и 8. 

Препоруке 166, Препоруке о престанку радног односа на иницијативу послодавца усво-

јена 22.јуна 1982. године на Генералној конференцији Међународне организације рада о 

престанку радног односа из 1982. године 
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-да је реч о уговореним пословима или да је налог за рад заснован 

на поштовању њиховог садржаја или у извршењу послова на које је запо-

слени премештен на основу решења под условима из новелиране одредбе 

члана 172а Закона; 

- да запослени има знања и вештине за извршавање послова у од-

носу на које је добио налог за њихово обављање; 

- да је здравствено способан за рад на назначеним пословима; 

- и да су му обезбеђени безбедни и здрави услови за рад.  

Када су испуњени ови услови одбијање запосленог је неоправдано.  

Непоштовање радне дисциплине је и радња: недостављања потвр-

де о привременој спречености за рад у смислу члана 103. овог закона30. На 

тај начин повреда дужности запосленог у погледу пропуста да обавести 

послодавца о својој привременој спречености за рад добила је радноправ-

ну санкцију (потпуна правна норма). 

У садржај повреде радне дисциплине сврстава се и разлог из става 

3. тачка 4. члана 179. ЗОР. Новина је то што сваки долазак запосленог на 

рад под дејством алкохола, или других опојних средстава односно употре-

ба алкохола или других опојних средстава у току радног времена сам по 

себи више није довољан да би се образовао овај отказни разлог. Потребно 

је да се поред неке од назначених радњи из тачке 4. става 3. члана 179. За-

кона оствари и њен последични карактер. Слово закона ставља са стано-

вишта њиховог утицаја по опстанак раднофункционалне везе знак једна-

кости. Те последице су могућност дејства присуства назначених средстава 

на послове односно њиховог стварно материјализованог ефекта у истом 

циљу. Када се ради о запосленом на пословима возача биће довољно да је 

он под дејством алкохола у значењу из одредбе члана 187. ст. 2, 3. и 4. За-

кона о безбедности саобраћаја на путевима31. 

                                                 
30 Видети одредбу члана 179. став 3 тачка 2. Закона 
31 Према одредби члана 187. ст. 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Слу-

жбени гласник РС'' 41/2009 и 531/2010,101/2011, 32/2013 и Одлука Уставног суда и 

55/2014): Возач не сме да управља возилом у саобраћају на путу нити да почне да упра-

вља возилом ако је под дејством алкохола и /или психоактивних супстанци. 

 Под дејством алкохола је возач, односно лице за које се анализом одговарајућег узорка 

крви утврди садржај алкохола већи од 0,30 мг/мл или ако је присуство алкохола у орга-

низму утврђено одговарајућим средствима или апаратима за мерење алкохолисаности 
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Заједичка одлика непоштовања дисциплине из тачке 3 (злоупотре-

ба права на одсуство због привремене спречености за рад) и из тачке 4. 

става 3. члана 179. ЗОР је могућност послодавца да запосленог упути на 

одговарајућу анализу у овлашћену здравствену установу коју одреди по-

слодавац о свом трошку ради утврђивања меродавних околности. То су: 

- степен алкохолисаности или присуства опојног средства код за-

посленог 

- околности које се односе на способност запосленог да обавља 

поверене му послове (у односу на радњу из тачке 4); 

 - односно да ли постоје оправдани разлози за привремену спрече-

ност за рад због болести, односно да ли он својим радом у то време спре-

чава оздрављење (у односу на радњу из тачке 3). 

 Утврђивања постојање наведених околности може се остварити и 

на други начин уз услов да је то у складу са општим актом. 

 Одбијање запосленог који ради на одређеним пословима да се на 

захтев послодавца подвргне оцени здравствене способности такође улази 

у садржај непоштовања радне дисциплине, али под ех lege додатно испу-

њеним елементима објективног карактера који образују његово биће (тач-

ка 7). Ти објективни елементи су дуално одређени и односе се на: послове 

са повећаним ризиком и да је посебна здравствена способност нужан 

услов за рад на тим пословима. 

Законски разлог овог решења је заштита безбедности запосленог. 

То произилази из дужности послодавца да обезбеди запосленом рад на 

радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедно-

сти и здравља на раду-аргуменат из одредбе члана 9. став 1. овог закона32. 

Одбијањем запосленог да буде подвргнут оцени здравствене способности 

он онемогућава послодавца да провери да ли он испуњава овај услов који 

има особину присутности за цело време рада на назначеним пословима. 

Подразумева се да је запослени који се нашао у овој ситуацији примио по-

зив за здравствени преглед и да на његовој страни не постоје извињавају-

                                                                                                                       
(алкометром и др), што одговара садржини алкохола у крви већој од 0,30 мг/мл. пореме-

ћаја, које су последица конзумирања алкохола и/или психоактивних супстанци: 
32 Видети одредбу чл. 9. и 32. Закона о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник 

РС'' 101/2005). 
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ћи разлози који оправдавају његово понашање супротно дужности да се 

изложи назначеној провери33. 

Овде и питање да ли запослени може позивом на право на физич-

ки и психички интегритет у смислу одредбе члана 25. Устава одбити да се 

изложи медицинској анализи односно оцени здравствене способности. 

Томе у прилог, али сматрамо погрешно, опонент може навести: право за-

посленог као пацијента на слободан избор здравствене установе и предло-

жених медицинских мера, у складу са законом којим се уређује област 

здравствене заштите и законом којим се уређује област здравственог оси-

гурања34. Запослени не може успешно позивом на ове норме одбити ана-

лизу код овлашћене здравствене установе и тако спречити отказ. Не може, 

јер он код одлуке о избору у овој ситуацији није пацијент већ запослени 

који се је укључио у раднофункционални однос са послодацем и с тим у 

вези прихватио одговарајућа правилима закључивањем уговора о раду. Та 

правила се односе на околност:да рад обавља без употребе алкохола или 

других опојних средстава и да прихвата услове провере његове способно-

сти за безбедан и здрав рад. Mutatis mutandis то важи и у односу на радњу 

из тачке 3. става 3. члана 179. ЗОР када се остварује заштита од против-

правних радњи у односу на здравствено стање запосленог. Када послода-

вац позива запосленог да изврши назначену анализу (став 3. тач. 3. и 4) 

односно оцену његове здравствене способности (тачка 7) он то чини у ци-

љу остваривања дужности да створи безбедне и здраве услове рада а запо-

слени који се је нашао у овој ситуацији може слободно да одлучи да ли ће 

се позиву одазвати или не.  

Разлог да он тада нема право на слободан избор пошто одбијање 

запосленог да се одазове овом позиву се према ставу 4. члана 179. Закона 

квалификује као непоштовање радне дисциплине некористи. Некористи, 

јер у конкуренцији овог права личности и права других-овде послодавца 

код кога је запослени у радном односу да у својој радној средини органи-

                                                 
33 Према одредби члана 120. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Слу-

жбени гласник РС'' 72/2009, 52/2011, 55/2013) Запосленом престаје радни однос ако се у току 

радног односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се под-

вргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора 
34 Видети одредбу члана 12. Закона о правима пацијента (''Службени гласник РС'' 45/2013) 

која гласи: Пацијент има право на слободан избор доктора медицине, односно доктора 

стоматологије, здравствене установе, као и слободан избор предложених медицинских 

мера, у складу са законом којим се уређује област здравственог осигурања 
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зује рад по правилима која обезбеђују безбедан и здрав рад и да у том ци-

љу обезбеди проверу запослених код одговарајуће овлашћене здравствене 

установе у погледу постојања, односно непостојања за тај рад одговарају-

ћих околности и да обезбеди одговарајуће доказе претежан интерес је 

здрав и безбедан рад. Није нарушена разумна мера у односу између ових 

права када је назначеном нормом прописано да се одбијање запосленог да 

се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра непоштовањем 

радне дисциплине. Назначено ограничење тежи легитимном циљу: зашти-

ти здравља запослених у овој радној средини што је претежнији интерес, 

у односу на слободу запосленог да одлучи да ли ће се изложити назначе-

ној анализи. Утврђивање постојање наведених околности може се оства-

рити и на други начин уз услов да је то у складу са општим актом. Одбија-

ње запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сма-

тра се непоштовањем радне дисциплине у смислу става 3. овог члана. 

У односу на разлог из одредбе тачке 5. става 2. члана 179. Закона: 

ако његово (запосленог-подвукао БЖ) понашање представља радњу кри-

вичног дела дато је овлашћење суду да у парници решава као предходно 

питање: да ли су у радњама запосленог садржани елементи који образују 

биће одређеног кривичног дела, али искључиво ради добијања одговора 

на питање да ли те радње образују биће непоштовања радне дисциплине. 

Суд у овој ситуацији неће утврдити да је запослени учинио кривично де-

ло, нити да постоји његова кривична одговорност, јер на то није овлашћен 

због природе поступка у којем се та чињенично правна утврђења матери-

јализују. Међутим, он је овлашћен да реши да ли in concreto радња има 

елементе одређеног кривичног дела и ако има да ли је то непоштовање 

радне дисципине. Послодавац у овом случају не треба да чека резултате 

кривичног поступка-аргуменат из тачке 5. става 3. члана 179. ЗОР. 

Давање нетачних података од стране запосленог који су били од-

лучујући за заснивање радног односа се такође сврстава у непоштовање 

радне дисциплине. Conditio sine qua non његове употребе односи се на вр-

сту података мерено њиховим значајем за заснивање радног односа35. 

Када је реч о овим разлозима за давање отказа словом закона из-

мењени с рокови за дозвољену процедуру отказа. Субјективни рок је шест 

месеци (пре три месеца) од дана сазнања за чињенице које су основ за от-

                                                 
35 Видети одредбу члана 179. став 3. тачка 6. ЗОР 
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каз док објективни рок је годину дана (пре шест месеци) од дана наступа-

ња чињеница које су основ за давање отказа) члан 184. став 1. Закона. 

У односу на потребе послодавца промењен је начин одређивања 

отпремнине. Њена гарантована вредност је збир трећине зараде запосле-

ног за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код 

кога он остварује право на отпремнину. Већа вредност може бити утврђе-

на општим актом и уговором о раду али без њихове могућности да утврде 

дужи период за исплату отпремнине. Меродавно је искључиво време про-

ведено код послодавца код кога је запослени оглашен вишком уз пошто-

вање правила да се том времену прирачунава време проведено у радном 

односу код његовог правног предходника у случају статусне промене у 

смислу члана 147. овог закона као и код повезаних лица са послодавцем и 

да се промена власника над капиталом не сматра променом послодавца. 

Искључена је могућност кумулирања права на отпремнину за исти период 

код више послодаваца36. 
 

Мере за непоштовање радне дисциплине  

односно повреду радне обавезе 

Наслов одредбе члана 179а. Закона је: Mере за непоштовање рад-

не дисциплине, односно повреду радне обавезе37. Ове мере су супститу-

ти отказу уговора о раду када је реч о постојању олакшавајућих околно-

сти. Њихово активирање дозвољава и случај када повреда радне обавезе 

и непоштовање радне дисциплине нису такве природе да запосленом 

треба да престане радни однос. Околности могу бити субјективне и 

објективне природе и прописане у општем акту а код повреда радне оба-

везе и/или уговорене. Њихова примена је искључена код разлога имено-

ваних у ставу 1. члана 179. Закона. У овлашћењу је послодавца да извр-

ши вредновање значаја олакшавајућих околности и да ли ће у њиховом 

                                                 
36 Видети одредбу члана 158. ЗОР  
37 Према одредби члана 179а. Закона те мере су: Радноправне мере су: 

1)  привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од једног до 15 радних дана;  

2) новчана казна у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана 

казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од зараде, на 

основу решења послодавца о изреченој мери;  

3) опомена са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор 

о раду без поновног упозорења из члана 180. овог закона, ако у наредном року од шест 

месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине 
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присуству (свих или неке од њих) изрећи отказ или неку другу меру. 

Суд тада не може да преузме његову улогу на ову тему. Не може, јер по-

слодавац вреднује значај олакшавајући околности. На то подсећа почет-

ни фрагменат става 1. члана 179. Закона који гласи: "Послодавац може" 

и хипотетички исказ употребљен у његовом садржају: "ако (послодавац 

не и суд-приметио БЖ) сматра да постоје" и "уместо отказа уговора о 

раду изрекне једну од следећих мера"38. 

Од тога постоји изузетак када повреда радне обавезе односно непо-

штовање дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане 

радни однос. Тада по слову закона та радња не може бити разлог за отказ. 

Ове мере се не могу кумулирати. То не дозвољава садржај зарш-

ног фрагмента става 1. члана 179а. ЗОР који гласи: "једну од следећих ме-

ра", што значи једну не неке или све. 

Против решења које садржи одлуку о радноправној мери дозвоље-

на је самостална судска заштита, јер је реч о заштити појединачних права 

запосленог-аргуменат из одредбе члана 194/5. Закона. 

  Закон прати Конвенцију 158. и решењем из одредбе члана 188. 

ЗОР када се ради о отказу одређененој категорији запослених именованих 

у садржају ове норме који су под посебном заштитом од отказа. У том 

случају на послодавцу је терет тврдње и доказа да стављање овог запосле-

ног у неповољнији положај није последица његовог статуса или активно-

сти у својству представника запослених, чланства у синдикату или уче-

шћа у синдикалним активностим.  

 Повећан је нагласак на значају мишљења синдиката чији је запо-

слени члан и које је он приложио уз своје изјашњење. То је учињено за-

конском наредбом послодавцу да то мишљење размотри. Овде и дилема 

која је последица пропуста послодавца да то учини. Пошто одредба члана 

181. Закона не прописује санкцију за повреду ове дужности, његов про-

пуст сам по себи није довољан да доведе до поништаја решења. Ради тога 

ову повреду поступка треба вредновати са становишта одговора на пита-

ње да ли би и да је вредновано то мишљење синдиката то имало за после-

дицу повољнију одлуку за запосленог.  
 

                                                 
38 Изостало је решење из одредбе става 3. члана 180. Закона: упозорење као опомена. 
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Правне последице престанка радног односа без основа 

Исказ из основног текста одредбе става 1. члана 191. Закона: ако 

суд донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је запосленом неза-

конито престао радни однос суд ће одлучити да се запослени врати на рад 

замењен је исказом: Ако суд у току поступка утврди да је запосленом пре-

стао радни однос без правног основа одлучиће о захтеву запосленог да се 

врати на рад. То није само језичка промена. Наредба о враћању на рад за-

мењена је одлуком о захтеву за враћање на рад. То значи да поништај ре-

шења о отказу уговора о раду не води безусловно одлуци о враћању на 

рад. На то упућује исказ: одлучиће о захтеву за враћање на рад, али и слу-

чајеви када одсуство основа престанка радног односа не значи и основа-

ност захтева за враћање на рад. Новина је што захтев за враћање за рад 

ако су испуњени услови за његову основаност мора да се оствари у истом 

поступку, јер запослени више нема могућности да накнадно изван тога 

поступка о коме се решава о законитости решења о отказу захтева да се 

врати на рад. Он као тужилац тај захтев мора поставити у истом поступку.  

 Новелирана одредбом члана 191. став 1. Закона прописује накнаду 

штете за период за који запослени није радио ако је суд утврдио да му је 

радни однос престао без основа. У том случају запосленом за тај период 

припада накнада штете коју образује зарада, порези и доприноси за обаве-

зно социјално осигурање (позитивно одређење). У њен садржај не улази 

ex lege: накнада за исхрану, регрес за коришћење годишњег одмора, бону-

си награде и друга примања по основу доприноса пословном успеху по-

слодавца (негативно одређење). Овде и дилема да ли у садржај накнаде 

штете улазе ни трошкови превоза пошто по слову закона то није прописа-

но као што је то учињено у односу на накнаду за исхрану и регрес. Одго-

вор на то питање је негативан. Употребљен је појам изгубљена зарада у 

чији садржај не улазе трошкови превоза–аргуменат из одредбе члана 105. 

Закона. Под зарадом у смислу става 1 овог закона не спада накнада тро-

шкова у вези са радом из члана 118 тач. 1-4. ЗОР. Такође нема трошкова 

превоза када запослени не долази на посао. 

Тако одређена накнада штете се исказује као бруто вредност, али 

се порези и доприноси за обавезно социјално осигурање за период у коме 

запослени није радио обрачунавају и плаћају, али не запосленом коме се 

исплаћује вредност изгубљене зараде умањена за вредности из предходно 

назначених основа.  
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 Ово право припада запосленом коме је престао радни однос без 

правног основа за период од престанка радног односа до доношења судске 

независно од разлога због којих следи судски закључак да је запосленом 

престао радни однос без основа, јер то у садржају ст. 1-4. члана 191. Закона 

није прописано као правно важна чињеница која улази у садржај претпо-

ставке диспозиције за овај вид накнаде по карактеру материјалне штете.  

Када је реч о враћању на рад могу настати различити случајеви о 

којима садржи говор одредба члана 191. ст. 5, 6. и 7. члана 191. Закона. 

 Запослени коме је основ престанка радног односа поништен из ма-

теријалних разлога по правилу има право на враћање на рад до кога неће 

доћи ако он не захтева враћање на рад већ уместо тога тражи новчани из-

нос (став 5.) или када послодавац докаже да постоје околности које оправ-

дано указују да наставак радног односа уз уважавање свих околности и 

интереса обе странке није могућ. То су околности које нису скривљене и 

могу настати и у току поступка (на пример престанак потребе за радом за-

посленог). Тада ће суд одбити захтев запосленог на рад и досудиће му на-

кнаду штете у двоструком износу од износа утврђеног у ставу 5. овог чла-

на (став 6). Услов је да је запослени то захтевао (нпр. евентуални захтев)-

аргуменат из члана 3. ЗПП. 

Такође запослени коме је поништен основ престанка радног односа 

јер је послодавац поступио супротно одредбама закона којима је прописан 

поступак престанка радног односа нема право на враћање на рад већ уместо 

тога право на накнаду штете у износу до шест зарада. На то упућује завр-

шни фрагменат става 7. ове норме која гласи: суд ће одбити захтев запосле-

ног за враћање на рад, а наиме накнаде штете досудиће запосленом износ 

до шест зарада запосленог. Ово решење је у Образложењу објашњено као 

вид санкције за послодавца који се није придржавао процедуре о отказу. То 

је и санкција према запосленом јер он губи право на враћање на рад. 

Ово решење је супротно: правилу да радни однос неће престати због 

разлога везаних за понашање радника у случају из одредбе члану 7. К 158 - 

право на одбрану; и параграфу 10 Препоруке 166 - треба сматрати да је по-

слодавац одустао од свог права да прекине радни однос ако то не учини у ра-

зумном року. Оно није у складу ни са правним последицама које следе из по-

ништеног основа, јер се тада активира уговор о раду као основ радног одно-

са. Његова последица је и антиномија између поништеног основа престанка 

радног односа и губитка права запосленог на враћање на рад.  
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Опонент би могао да приговори, али сматрамо погрешно, да овај 

запослени нема право на накнаду штете за период за који није радио јер 

по наредби закона нема право на враћање на рад. Погрешно, јер одредба 

став 1. члана 191. Закона право на накаду штете за период када запослени 

није радио везује само за чињеницу што је суд у току поступка утврдио да 

је запосленом престао радни однос без правног основа не правећи при то-

ме разлику у погледу врсте разлога меродавних за ту намену. Поништај 

решења о отказу уговора о раду значи да није постојао основ за престанак 

радног односа што је потврда да би запослени који се нашао у овој ситуа-

цији радио да му није престао радни однос – аргуменат одредбе става 1. 

члана 191. ЗОР. То је по природи ствари период од престанка радног од-

носа до доношења судске одлуке (стање материјално правног односа у то 

време) - аргуменат из одредбе 343. ЗПП39. 

Од тога периода треба разликовати дејство пресуде pro futuro са 

становишта дејства одлуке о враћању на рад када је редуковано дејство 

поништеног основа искључењем права на враћање на рад. То што је право 

запосленог на враћање на рад по наредби закона замењено правом на на-

кнаду код остваривања права на овај вид накнаде штете је без утицаја, јер 

у односу на право на накнаду штете не фигурира као правно важна чиње-

ница која се односи на значај процесних недостатака решења о отказу 

уговора о раду. Томе у прилог и истозначан исказ у ст. 6. и 7. ове норме: 

"суд ће одбити захтев запосленог да се врати на рад и досудиће му накна-

ду штете" и ако у ставу 6. не фигурира чињеница да је запослени извршио 

радњу која је разлог за отказ што је још један pro да је ова накнада штете 

само замена за негативну одлуку за враћање на рад и истовремено да она 

не елиминише његово право на накнаду штете о којој говори одредба ст. 

1-4. члана 191. Закона. 

Одредба става 8. члана 191. Закона прописује да се под зарадом из 

ст. 5 и 7. овог члана сматра зарада коју је запослени остварио у месецу ко-

ји претходи месецу у коме му је престао радни однос. 

Одредба става 9. члана 191. Закона није решила питање пасивизма 

запосленог као оштећеног да оствари запослење за време престанка рад-

ног односа без основа. 

                                                 
39 Видети одредбу члана 343. Закона о парничном поступку. У тексту: ЗПП 
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Радослава Мађаров 

судија Апелационог суда у Новом Саду 

 

 

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ  

ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ 

 

I 

 Дилема стандардизације трећег лица по Закону о обавезном 

осигурању у саобраћају ("Службени гласник РС" 51/09, 78/2011, 

101/2011, 93/2012 и 7/2013) 

 На заједничкој седници представника грађанских одељења апелацио-

них судова и Врховног касационог суда, која је одржана дана 14. маја 2014. 

године у Нишу, изнето је правно схватање Грађанског одељења Апелационог 

суда у Нишу, усвојено на седници од 13. маја 2014. године. По том схватању 

чланови уже породице возача моторног возила, који је искључиво одговоран 

за саобраћајну незгоду, као трећа лица имају право на накнаду штете услед 

смрти блиског лица од осигуравача код кога је возило било осигурано. Као 

меродавни материјалноправни оквир ово схватање наводи регулативу члaнa 

18. став 1. и чланa 21. Закона о обавезном осигурању у саобраћају, те чланa 

201. став 1. Закона о облигационим односима.  

 Одредба члана 18. став 1. Закона о обавезном осигурању у саобра-

ћају гласи: 

 - власник моторног возила дужан је да закључи уговор о осигура-

њу од одговорности за штету коју употребом моторног возила причини 

трећим лицима услед смрти, повреде тела, нарушавања здравља, униште-

ња или оштећења ствари, осим за штете на стварима које је примио на 

превоз (у даљем тексту: осигурање од аутоодговорности)".  

 Одредбa члана 21. истог Закона прописано је: 

 - право на накнаду штете, по основу осигурања од аутоодговорно-

сти, нема: 

1. власник моторног возила чијом му је употребом причињена 

штета, за штете на стварима; 
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2. возач моторног возила чијом му је употребом причињена штета; 

3. лице које је својевољно ушло у моторно возило чијом му је 

употребом причињена штета, а које је знало да је то возило 

противправно одузето; 

4 лице које је штету претрпело: 

 (1) употребом моторног возила за време званично одобрених ауто-

мото и картинг такмичења и делова тих такмичења на затвореним стаза-

ма, на којима је циљ постизање максималне брзине, као и на пробама 

(тренингу) за та такмичења;  

 (2) услед дејства нуклеарне енергије током превоза нуклеарног ма-

теријала;  

 (3) услед војних операција, војних маневара, побуна или терористич-

ких акција; ако постоји узрочна веза између тих дејстава и настале штете". 

Одредбе члана 201. ст. 1. и 2. Закона о облигационим односима пред-

виђају право чланова уже породице (брачног друга, деце, родитеља, те браће 

и сестара када је између њих и умрлог постојала трајнија заједница живота) 

на новчану накнаду за душевне болове због смрти блиског лица.  

Законско коришћење негативне методе за стандардизацију трећег 

(осигураног) лица, по овом становишту води закључку да сва лица која нису 

искључена из права на накнаду по одредбама члана 21. Закона о обавезном 

осигурању у саобраћају представљају трећа лица. Искључење се односи на 

возача, али не и на чланове његове породице. При томе, без утицаја за овај 

вид штете је чињеница да ли су или не трећа лица била путници у возилу.  
 

Хронолошки приказ проблема 

Обавезно осигурање од аутоодговорности спроводи се на основу им-

перативних законских норми и уговора, чије закључење закон налаже. Закљу-

чењем уговора са осигуравачем осигураник-штетник се обезбеђује од последи-

ца своје грађанске деликтне одговорности, тј. преноси обавезу на накнаду ште-

те (до законом лимитиране обавезе осигурања) оштећеном лицу на осигурава-

ча. За дејство осигурања и настајање обавезе осигуравача према оштећеном 

лицу није битно да штета буде проузрокована од стране одређеног лица, него 

је суштина да она потиче од возила, односно да постоји узрочно-последична 

веза између настале штете и употребе одређеног возила. По регулативи члана 

941. Закона о облигационим односима, као општег закона, оштећено лице мо-
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же захтевати непосредно од осигуравача накнаду штете коју је претрпело дога-

ђајем за који одговара осигураник.  

Сви досадашњи текстови специјалних закона који регулишу ову 

област појам оштећеног (трећег) лица одређивали су негативном методом, 

односно таксативним набрајањем лица која немају право на накнаду ште-

те. Дакле, сва остала лица која нису била побројана законом имала су пра-

во на накнаду штете до висине осигуране суме. 

1. Неуједначено поступање условило је доношење правног става 

на седници Врховног суда Југославије, која је одржана 15. и 16. априла 

1971. године. Овај правни став гласи: 

- Трећим лицима у смислу чл. 15-23. Закона о обавезном осигура-

њу у саобраћају не сматрају се: а) лица чија је одговорност за штету по-

кривена обавезним осигурањем од одговорности (власник, сувласник, ко-

рисник, држалац, овлашћени или неовлашћени возач); б) брачни друг ли-

ца из тачке а) ако у време штетног догађаја између њих постоји заједница 

живота; ц) блиски сродник (и са њим изједначено лице) лица из тачке а) 

ако у време настанка штетног догађаја живе у заједничком домаћинству и 

ако га лице из тачке а) издржава и по закону је дужно да га издржава.  

2. Шеснаест година иза изнетог, Грађанско одељење Врховног суда Ср-

бије доноси правно схватање на седници од 16. марта 1987. године. Оно гласи:  

 - Власник, односно корисник моторног возила које је обавезно осигу-

рано од одговорности за штету причињену трећим лицима не сматра се трећим 

лицем ни у случају када возилом управља лице које у односу на власника, од-

носно корисника тог возила не спада у круг лица из члана 47. Закона о систему 

осигурања имовине и лица, па стога нема право на накнаду штете.  

 3. Републички и покрајински Закони о осигурању имовине и лица 

донети 1977. године садржали су регулативу о искључењу права на штету 

из обавезног осигурања идентичну правном ставу донетом 1971. године.  

 4. Доношењем Закона о основама система осигурања имовине и 

лица ("Службени лист СФРЈ" 17/90) изостала је изричита регулатива веза-

на за ово питање. 

Члан 90. овог Закона гласи:  

 "Сопственик, односно корисник моторног и прикључног возила 

дужан је да закључи уговор о осигурању од одговорности за штету коју 

употребом моторних возила (у даљем тексту: осигурање аутоодговорно-
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сти) причини трећим лицима услед смрти, повреде тела, нарушавања 

здравља, уништења или оштећења ствари, осим од одговорности за штету 

на стварима које је примио на превоз".  

Према члану 92.  

 - Нема право на накнаду штете по основу осигурања од аутоодго-

ворности: 

 1) уговарач осигурања; 

 2) сопственик, корисник, сувласник и други ималац возила и онда 

када нису управљали возилом у часу настанка штете; 

 3) возач возила који је одговоран за штету. 

 5. Шест година потом уследило је доношење Закона о осигурању 

имовине и лица ("Службени лист СРЈ" 30/96), који у члану 83. предвиђа да: 

 - Власник, односно корисник моторног и прикључног возила ду-

жан је да закључи уговор о осигурању од одговорности за штету коју упо-

требом моторног возила причини трећим лицима услед смрти, повреде те-

ла, нарушавања здравља, уништења или оштећења ствари, осим за штету 

на стварима које је примио на превоз (у даљем тексту осигурање од ауто-

одговорности); а чланом 85. предвиђено је да: 

 - Нема право на накнаду штете по основу осигурања од аутоодго-

ворности: 

 1) власник, односно корисник, сувласник и други ималац мотор-

ног возила чијом је употребом причињена штета, без обзира да ли је упра-

вљао возилом у моменту настанка штете; 

 2) возач моторног возила чијом је употребом причињена штета, 

који је одговоран за штету; 

 3) лице које је учествовало у противправном одузимању моторног 

возила чијом је употребом причињена штета. 
 

 Резиме 

 Напред изнето упућује на закључак да је по решењима до актуел-

ног Закона о обавезном осигурању у саобраћају право на накнаду штете 

настале употребом возила било искључено по два основа – објективном и 

субјективном. По објективном основу штету није могло наплатити лице у 

чију је имовину улазило возило, којим је она узрокована. По субјективном 

основу штету није могло наплатити ни лице које је било "за воланом" и 
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штету скривило, нити лице које је противправном радњом дошло до посе-

да возила чијом потоњом употребом штета настаје.  

 Правно схватање Врховног суда Србије из 1987. године било је у 

складу са позитивноправним решењем, па је оно (као актуелно) објављивано 

у Билтенима судске праксе Врховног суда Србије бр. 3/2008 и 4/2008. 

 Питање категоризација чланова уже породице, односно права чланова 

породице на новчану накнаду за душевне болове због смрти осигураника, одно-

сно возача чијом искључивом кривицом је настала штета, у пракси судова са 

упориштем у члану 201. Закона о облигационим односима решавано је у окви-

рима правног схватања из 1971. године, односно сагласно решењима из закона 

донетих 1977. године. Као меродавни материјалноправни основ навођене су од-

редбе чл. 897, 939. и 941. Закона о облигационим односима, као и аргумент да се 

из неправа не може црпсти право. Наиме, уз чињеницу смрти блиског лица, дру-

га одлучна чињеница је да је то лице својом скривљеном радњом узроковало 

сопствену смрт, па његови блиски сродници не могу наплаћивати новчану на-

кнаду за душевне болове који су последица смрти осигураника, по уговору о 

обавезном осигурању од одговорности према трећим лицима. Смисао осигурања 

и накнаде штете од аутоодговорности је обезбеђење накнаде трећим лицима, а 

не блиским сродницима (супружнику, деци, родитељима, те браћи и сестрама 

током трајања заједнице живота), који су наследници осигураника. 
 

Актуелно законско решење 

 По актуелном Закону о обавезном осигурању у саобраћају ("Службе-

ни гласник РС" 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012) власнику возила призна-

то је право на накнаду нематеријалне штете за случај када он возилом није 

управљао. Овај закључак без сумње произилази из језичке формулације чла-

на 21. тачке 1. Закона о обавезном осигурању саобраћају која прописује ис-

кључење права на накнаду материјалне штете власника возила.  

Законски текст и даље не садржи одредбу о искључењу права чла-

нова породице на накнаду нематеријалне штете за душевне болове због 

смрти, односно нарочито тешког инвалидитета блиског сродника, које је 

као возач сам скривио. Закон је донет јула месеца 2009. године. Нацрт 

овог Закона од 14. октобра 2004. године, везано за власника возила, одно-

сно уговарача осигурања садржао је језички другачије формулисано ре-

шење: "Нема право на накнаду власник моторног возила чијом му је упо-
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требом причињена штета, односно овлашћени држалац моторног возила 

који је одговоран за штету".  

 Имајући у виду да је усвојен законски текст различит од нацрта сачи-

њеног пет година раније, као и законску новину по којој власник возила у си-

туацији када "није за воланом" може остварити право на накнаду нематери-

јалне штете према друштву за осигурање са којим је закључио уговор, упут-

но је домаћу регулативу упоредити са регулативом у окружењу. 

 Решење прихваћено у хрватском Закону о обавезном осигурању у 

промету ("Народне новине" 151/05, 36/09, 75/09 и 76/13) свакако је кори-

сно за сагледавање проблема у околностима када се као нужност јавља 

прихватање европских стандарда.  

 Пре свега треба напоменути да члан 1а хрватског Закона садржи 

регулативу о преносу правних аката Европске уније, који су релевантни за 

ову област. Потом, овај законски текст у члану 23. садржи регулативу о 

искључењу лица од права на накнаду штете из аутоодговорности. Дакле, 

и овај законски текст користи се негативном методом. 

 Он предвиђа да право на накнаду штете (између осталог) нема: 

 1) возач возила којим је проузрочена штета, те његови сродници и дру-

ге физичке и правне особе гледе штете због смрти или телесне озледе возача; 

 2) власник, сувласник, односно заједнички власник, те сваки други ко-

рисник возила којим је проузрочена штета и то на накнаду штете на стварима. 

 Црногорски Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Службе-

ни лист Црне Горе" 44/2012 од 9.8.2012. године) у члану 30. прописује да 

право на накнаду штете по основу осигурања од аутоодговорности (изме-

ђу осталог) нема: 

 1) власник, сувласник и други корисник моторних возила чијом је 

употребом причињена штета, односно овлашћени држалац моторног вози-

ла за случај штете на стварима, без обзира да ли је управљао возилом у 

моменту настанка незгоде; 

 2) возач моторног возила који је изазвао саобраћајну незгоду и његови 

правни следбеници због телесних повреда, оштећења здравља или смрти возача. 

 Видљиво је да је актуелна упоредноправна решења везана за право 

власника возила (који није "за воланом"), на накнаду нематеријалне штете 

идентична као и у нашем праву. У односу на регулативу која је претходила 

законима донетим након 2000. године одговорност је проширена, са полази-
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штем на правну природу овог уговора чије обавезно закључење законодавац 

налаже. Сада власник моторног возила, у ситуацији када возилом не управља 

једино не може остварити право на накнаду штете на стварима.  

За разлику од домаћег права хрватски законодавац је изричито ре-

гулисао право чланова породице (те свих осталих трећих лица) на накнаду 

штете за душевне болове због смрти, односно телесне повреде возача. За-

конодавац је јасан да ова лица немају право на накнаду штете уколико је 

возач ту штету проузроковао, односно искључење обавезе које се односи 

на возача проширује и на сва трећа лица за штету која је последица смрти, 

односно телесне повреде возача. Црногорски закон садржи уже искључе-

ње. Оно се ограничава на лица која наслеђују покојног возача који је узро-

ковао сопствену смрт. То су наследници првог (супруга и деца), односно 

другог наследног реда (родитељи, односно браћа и сестре и супруга). 
 

Закључак 

 Разлози за формирање судске праксе као што је приказана, упо-

редноправна законска решења и актуелно решење у домаћем закону упу-

ћују на закључак да се границе обавезе осигуравајућих друштава проши-

рују. Критеријум за померање са аспекта права власника возила, као уго-

варача осигурања је у сфери узрока штете. Власник возила који "није био 

за воланом" сада има право на накнаду нематеријалне штете. За случај да 

он "јесте за воланом" остаје раније усвојен принцип одговорности по 

основу кривице. Управо овај критеријум одлучујући је за опредељење да 

ли члановима уже породице припада право на накнаду штете за душевне 

болове због смрти, односно тешког телесног инвалидитета блиског лица 

одговорног за незгоду на терет осигуравајућег друштва. Без обзира што се 

домаћи законодавац није определио да изричито искључи осигуравајуће 

друштво од обавезе према члановима уже породице, чини се да све изло-

жено не даје оправдања за одступање од досадашње праксе судова.  
 

II 

Дилема права на накнаду штете, односно висине накнаде  

када је попуњен Европски извештај 

 Напред поменутим Законом о обавезном осигурању у саобраћају, ко-

ји је ступио на снагу 12. октобра 2009. године, уведен је у систем обавезног 

осигурања од аутоодговорности Европски извештај о саобраћајној незгоди.  
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 Одредбе члана 31. овог Закона предвиђају обавезу друштва за осигу-

рање да уговарачу осигурања уз полису уручи овај извештај, односно возача 

да га има у време употребе моторног возила у саобраћају. За случај саобра-

ћајне незгоде предвиђена је обавеза учесника да попуне, потпишу и међусоб-

но размене Европски извештај о саобраћајној незгоди, сагласно закону којим 

се уређује безбедност саобраћаја на путевима. Надаље је прописано да овако 

попуњен извештај оштећено лице и осигураник могу користити као одштет-

ни захтев, по основу осигурања од аутоодговорности.  

 Одредбе члана 106. Закона дефинишу тзв. "малу штету" одређе-

њем да је у питању одштетни захтев мањи од 500 евра у динарској про-

тиввредности, уз који су достављени докази из којих се може утврдити 

обавеза друштва за осигурање да малу штету надокнади. Ова регулатива 

садржи обавезу друштва да штету надокнади у року од осам дана од при-

јема захтева, па и у случају када захтев није опредељен као захтев за ис-

плату мале штете. 

 Одредбама члана 172. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

("Службени гласник РС" 41/2009, 53/2010, 101/1011, 32/2013 и 55/2014) про-

писана је дужност возача, односно учесника у саобраћају да за случај да је у 

саобраћајној незгоди настала само мања материјална штета и овлашћено ли-

це не врши увиђај попуне Европски извештај о саобраћајној незгоди. 

 Оваква дужност није предвиђена чланом 168. истог Закона, који ре-

гулише случај када саобраћајна незгода има за последицу телесну повреду, 

погибију, као и велику материјалну штету. У таквој ситуацији обавеза возача, 

односно учесника саобраћајне незгоде је да обавести полицију о незгоди и 

остане на лицу места до доласка полиције и завршетка увиђаја. 

 Изнета регулатива изазвала је потребу усаглашавања праксе на-

стале у поступању судова. Тако, различитост у поступању виших судова 

на територији Апелационог суда у Новом Саду делимично је решена до-

ношењем Правног закључка (схватања) на састанку грађанских одељења 

виших судова, одржаном дана 28.3.2012. године на Палићу.  

По овом правном схватању Европски извештај о саобраћајној незго-

ди учесници саобраћајне незгоде су дужни да попуне, уколико је настала ма-

ња материјална штета (до 500 евра), под условом да овлашћено лице не врши 

увиђај. Уредно попуњен образац представља одштетни захтев по основу оси-

гурања од аутоодговорности, по ком друштво за осигурање поступа у складу 

са чл. 24. и 25. Закона о обавезном осигурању у саобраћају. Попуњавање 
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Европског извештаја о саобраћајној незгоди од стране учесника исте, не ис-

кључује право оштећеног на накнаду нематеријалне штете, када је због при-

роде повреде, за штету накнадно сазнао. У случају да друштво за осигурање 

оспори право на накнаду нематеријалне штете оштећеног, оштећени може 

своје право да оствари у парничном поступку применом општих одредби За-

кона о облигационим односима о накнади штете.  

 О питању накнаде материјалне штете – да ли се по основу сачињеног 

Европског извештаја о саобраћајној незгоди може наплатити само материјал-

на штета до висине од 500 евра на састанку од 28. марта 2012. године није 

усвојен јединствени правни закључак. Овакав закључак изостао је до данас. 

 Апелациони суд у Новом Саду се у више одлука (Гж 637/13 од 

18.3.2013. године; Гж 1130/13 од 6.11.2013. године; Гж 5174/13 од 

6.3.2014. године; Гж 5236/13 од 23.4.2014. године) на идентичан начин из-

јашњавао о овом питању. Суштина изнетих разлога у овим одлукама је да 

је смисао сачињавања Европског извештаја о саобраћајној незгоди појед-

ностављење поступка накнаде мале материјалне штете, што не ограничава 

оштећеног да пред судом доказује да је као последица незгоде настала ма-

теријална штета у износу већем од 500 евра у динарској противвредности 

и нематеријална штета. Проблем у таквом поступку је што доказивање 

мора бити поуздано, а отежано је будући да не постоји записник о увиђају 

саобраћајне незгоде. Међутим, изостанак сачињења ове јавне исправе не 

дерогира могућност успешног коришћења других доказних средстава. 

 На идентичан начин о овом питању изјаснио се и Апелациони суд 

у Крагујевцу у пресуди Гж 3887/12 од 10.12.2012. године, исказујући ста-

новиште да оштећено лице и поред чињенице да је изостало вршење уви-

ђаја није преклудирано у праву да пред судом доказује да је материјална 

штета коју је претрпело виша од 500 евра у динарској противвредности. 

Исти апелациони суд је позивом на одредбу члана 395. (старог) ЗПП ре-

шењем Р1 129/13 од 2.12.2013. године предложио Врховном касационом 

суду да одлучи о изјављеној ревизији против пресуде Вишег суда у Крагу-

јевцу Гж 1185/13 од 22.7.2013. године, налазећи да је у тој пресуди исказа-

но супротно правно становиште. Међутим, Врховни касациони суд се ре-

шењем Рев 94/14 од 14.4.2014. године изјашњава да ревизија није дозво-

љена, из разлога што не постоје супротне одлуке, већ су оне резултат раз-

личите чињеничне подлоге. У ситуацији у којој је као другостепени суд 

поступао Апелациони суд у Крагујевцу, полиција је обавештена и изашла 
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је на лице места, а Европски извештај је попуњен будући да је полиција 

на лицу места нашла да увиђају нема места, пошто је у питању мала ште-

та. У другој ситуацији увиђај је изостао као последица пропуста обаве-

штења полиције, пасивношћу учесника у саобраћају. 

 Изнети разлози у одлуци Врховног касационог суда упућују на тума-

чење тог суда да пропуст позивања полиције на лице места, а у сврху вршења 

увиђаја, води губитку права учесника саобраћајне незгоде да пред судом до-

казују и остварују материјалну штету већу од 500 евра у динарској против-

вредности, за коју је предвиђено попуњавање Европског извештаја.  

 Међутим, када је из разлога пресуде Апелационог суда у Крагујев-

цу несумњиво да се Европски извештај у пракси попуњава и из разлога 

што полиција није извршила увиђај саобраћајне незгоде, мада је позвана 

на лице места, несумњиво је да изостанак сачињења записника о увиђају 

може бити и резултат слободне процене полицијских службеника о виси-

ни штете, а не пропуста учесника у саобраћају који би је по слову закона 

одмах требали стандардизовати као малу, односно велику штету.  
 

Закључак 

Језичким и циљним тумачењем законског текста закључује се да 

регулатива везана за "малу штету" служи поједностављењу процедуре на-

кнаде материјалне штете, те растерећењу државе у погледу обавезе да код 

саобраћајне незгоде која за последицу има овакву штету обезбеђује изла-

зак службених лица на место незгоде, у сврху сачињавања записника о 

увиђају. Оваквим регулисањем олакшава се положај учесника у саобраћа-

ју, што свакако не искључује право оштећеног лица да пред судом доказу-

је и остварује материјалну штету вишу од 500 евра у динарској против-

вредности, а која је последица саобраћајне незгоде за коју није сачињен 

записник о увиђају. Са којим успехом ће оштећена лица такве захтеве реа-

лизовати јесте питање, на које ће одговор дати судови респектовањем пра-

вила о терету доказивања садржаних у ЗПП. 
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Jaсминка Вукановић 

судија Апелационог суда у Крагујевцу 

 
 

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ОБРАЧУНОМ  

И ДОСУЂИВАЊЕМ ТРОШКОВА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА 
 

 У пракси судова опште надлежности, па и Апелационог суда у 

Крагујевцу, појавила су се одређена спорна питања у вези обрачуна и при-

знавања, односно досуђивања трошкова парничног поступка, која доводе 

до различитог поступања судова у тој материји, а што је предмет овог ре-

ферата и то:  

 1. Да ли је парнична странка дужна да опредељен захтев за досу-

ђивање трошкова парничног поступка постави најкaсније до закључења 

главне расправе пред првостепеним судом, односно до завршетка распра-

вљања пред другостепеним судом у случају отварања расправе пред већем 

другостепеног суда? 

 Законска регулатива процесног права - Закона о парничном поступку 

(''Службени гласник РС'' 124/05 и 111/09) предвиђа одредбом члана 159. ст. 1, 

2. и 3. ЗПП да о накнади трошкова одлучује суд на одређени захтев странке 

без расправљања; да је странка дужна да у захтеву опредељено наведе тро-

шкове за које тражи накнаду и да је странка дужна да захтев за накнаду тро-

шкова стави најдоцније до завршетка расправљања које претходи одлучива-

њу о трошковима, а ако се ради о доношењу одлуке без претходног распра-

вљања, странка је дужна да захтев за накнаду трошкова стави у предлогу о 

коме суд треба да одлучи. Готово истоветне одредбе садржане су у члану 

163. ст. 1, 2. и 3. ЗПП ("Службени гласник РС" 72/11). У устаљеној досада-

шњој пракси при подношењу тужбе, тужиоци као парничне странке не опре-

дељују свој захтев за накнаду трошкова парничног поступка прецизно, већ 

уопштено ("по одмерењу суда"; "колико буду изнели" и слично), што је и ло-

гично, јер тужилац не може унапред определити захтев за накнаду трошкова 

поступка у моменту када парница тек почиње да тече. Та непрецизност се у 

току трајања главне расправе пред првостепеним судом може превазићи на 

два начина. Први начин је што ће парнична странка (не само тужилац већ и 

тужени), означити износ парничног трошка приликом предузимања сваке 

процесне радње која трошак изазива (трошковник на крају сваког писаног 



ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

 

 178 

поднеска којим се тражи одређени новчани износ за састав поднеска по адво-

кату или захтев за накнаду трошкова заступања на одржаним или трошкова 

приступа пуномоћника адвоката на неодржаним рочиштима за главну рас-

праву, захтев за накнаду превозних трошкова и дангубе уз доказ о висини, 

које захтеве странке и њихови пуномоћници могу поставити и у својој речи 

на записнику на сваком рочишту за главну расправу). По мишљењу писца 

овог реферата, овако постављен захтев за досуђивање трошкова парничног 

поступка уколико је специфициран по врсти предузете парничне радње и ви-

сини трошка који је она изазвала поводом поступка, опредељен је у смислу 

цитиране одредбе члана 159. ЗПП, односно члана 163. новог ЗПП и суд га 

увек мора узети у обзир приликом доношења одлуке о трошковима парнич-

ног поступка, иако парничне странке до закључења главне расправе нису у 

спис предмета предале јединствен, писани обједињени трошковник. Тада се 

странци може признати износ трошкова који је опредељен у поднеску или у 

речи на рочишту, али јој се може признати само тражени износ, уколико није 

коригован касније у току поступка, све до закључења главне расправе. 

Другачија ситуација од наведене постоји у случају када парнична 

странка у речи на завршном рочишту тражи трошкове парничног поступ-

ка, односно накнаду истих, опредељујући их по висини насталог трошка у 

динарском износу, али "за сва одржана рочишта"; "за сва неодржана рочи-

шта"; "за сваки писани поднесак". Сматрам да је и овако постављен захтев 

за накнаду трошкова парничног поступка довољно опредељен и одредив у 

смислу цитиране одредбе ЗПП, јер се број одржаних и неодржаних рочи-

шта, као и број образложених писаних поднеска може лако утврдити јед-

ноставним прегледом списа предмета, због чега сматрам да је суд обаве-

зан и у оваквој ситуацији да одлучи о постављеном захтеву за накнаду 

трошкова парничног поступка и у оквиру захтева. Међутим, супротно 

оваквом размишљању постоји и у судској пракси је заступљено станови-

ште да је захтев за накнаду трошкова парничног поступка опредељен само 

уколико је у њему наведена врста предузете радње за коју се трошкови 

траже, број предузетих радњи (поднесака, заступања и слично) и износ 

који се потражује за ту радњу (закључак број 2. Апелационог суда у Кра-

гујевцу заузет на заједничкој седници Грађанског и Одељења за радне 

спорове овог суда одржаној дана 26.12.2013. године – Билтен Апелацио-

ног суда у Крагујевцу број 1/2014), уз аргументацију да суд не може бити 

адвокат странке у поступку и сам бројати одржана и неодржана рочишта, 

већ је странка та која је дужна да у опредељеном трошковнику тачно на-
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веде број рочишта за главну расправу, одржаних и неодржаних, као и број 

образложених поднесака за које тражи накнаду трошкова, да би такав зах-

тев био подобан за одлучивање по истом и досуђење тражених трошкова. 

Апелациони суд у Новом Саду је на становишту да опредељен трошков-

ник поред врсте предузете радње за коју се трошкови траже, броја преду-

зетих радњи и износа који се потражује, треба да садржи и датум предаје 

поднеска, односно датум одржавања рочишта за главну расправу.  

Други начин подразумева управо подношење писаног, јединственог 

трошковника у виду поднеска у коме су наведене све предузете процесне 

радње и опредељени износи трошкова који се за њих траже, као и укупан из-

нос трошкова поступка, у свему у складу са одредбом члана 159. ЗПП (''Слу-

жбени гласник РС'' 124/05 и 111/09) и одредбом члана 163. ЗПП (''Службени 

гласник РС'' 72/11). Овим одредбама је прописано да захтев за трошкове мора 

бити опредељен по врсти и износу трошка који се тражи, као и да захтев мо-

ра бити постављен најкасније до завршетка расправљања које претходи одлу-

чивању о трошковима парничног поступка, што је практично до закључења 

главне расправе пред првостепеним судом за трошкове настале у првостепе-

ном поступку. Логично, трошкове другостепеног поступка парничне странке 

могу тражити у жалби (трошак за састав жалбе по адвокату, за судску таксу 

за жалбу и за другостепену одлуку), односно у одговору на жалбу ( трошак за 

састав одговора на жалбу и за судску таксу за одговор на жалбу) или најка-

сније до завршетка расправе пред већем другостепеног суда, за трошкове 

другостепеног поступка који су настали до тог момента. Износ трошка за на-

ведене судске таксе је износ који се може израчунати према параметрима 

прописаним одговарајућим тарифним бројем Таксене тарифе, мада то пар-

ничне странке, односно њихови пуномоћници не практикују, не траже ове 

трошкове опредељене по висини, већ " по одмерењу суда" и не проверавају 

ни износе које је приликом обрачуна судске таксе одредио суд, а који поне-

кад нису одговарајући.  

 Према досадашњој устаљеној пракси пред судовима, парничне 

странке су писани трошковник предавале или на последњем рочишту за 

главну расправу или у краћем року (најчешће три дана) у односу на дан за-

кључења главне расправе, који им је остављан од стране суда, али таква 

пракса, осим што је била устаљена, нема, по мишљењу писца овог реферата, 

упориште у нормама процесног права. Сасвим супротно, одредбе процесног 

закона изричито предвиђају да се опредељени захтев за накнаду трошкова 
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парничног поступка мора поставити најкасније до окончања расправљања 

које претходи одлучивању о трошковима, при чему ће првостепени суд бити 

у прилици да одлучује о захтеву за накнаду трошкова парничног поступка 

који је постављен специфицирано јединственим писаним поднеском - тро-

шковником, али ако таквог поднеска, поднетог до закључења главне распра-

ве нема, мора имати у виду и евентуално раније поднете трошковнике, реч 

странака усмерену на досуђивање трошкова поступка или евентуални поје-

диначни опредељени захтев на крају сваког писаног поднеска предатог у 

спис предмета. У сваком од наведених случајева, суд се креће у границама 

постављеног захтева за накнаду трошкова парничног поступка у складу са 

чланом 3. став 1. ЗПП, због чега по мом мишљењу више не може бити толе-

рисана пракса да странка постави неопредељени захтев за досуђење трошко-

ва ("по Адвокатској тарифи") па онда суд обрачун трошкова поступка врши 

сам, према стању у спису предмета, чиме се ставља у позицију која није уло-

га суда у парничном поступку. Наиме, суд о захтеву за накнаду трошкова 

парничног поступка одлучује као о сваком другом захтеву који странка по-

стави у поступку, само применом одговарајућих одредби Закона о парнич-

ном поступку, Закона о судским таксама и Тарифе о наградама и накнади 

трошкова за рад адвоката, при чему за своју одлуку о трошковима и њиховом 

обрачуну мора дати јасне и основане разлоге да би правилност обрачуна мо-

гла бити предмет оцене и провере од стране другостепеног суда у случају 

жалбе на одлуку о трошковима парничног поступка. 

 У раду судова другог степена јавља се различитост у погледу посту-

пања суда у оним случајевима у којима је странка изјавила жалбу против пр-

востепене пресуде у целини, што значи и против одлуке – решења о трошко-

вима парничног поступка, али без жалбених разлога у вези одлуке о трошко-

вима. То су жалбе које странка изричито изјављује против првостепене пре-

суде у целости, а затим не наведе ни један жалбени разлог против одлуке о 

трошковима парничног поступка или жалбе у којима странка која се жали из-

ричито наведе да побија одлуку о трошковима парничног поступка, али тако-

ђе без даљег образложења жалбе у погледу разлога због којих исту напада. У 

таквим случајевима поставља се питање на који начин треба да поступи дру-

гостепени суд у поступку по таквој жалби, односно које су границе испити-

вања одлуке о трошковима парничног поступка. По мишљењу писца овог ре-

ферата у случају када странка изјави жалбу изричито против првостепене 

пресуде у целости или изричито наведе да жалбом побија и одлуку о трошко-

вима парничног поступка, иако у оба случаја без навођења конкретних разло-
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га, обавеза је другостепеног суда да провери у жалбеном поступку тачност 

обрачуна парничних трошкова, јер је то једино што може урадити, а што 

подразумева и правилност примене материјалног права, односно одредби За-

кона о судским таксама и Тарифе о наградама и наднадама трошкова за рад 

адвоката као општег акта, у оним случајевима у којима је странка ангажовала 

пуномоћника адвоката, у складу са одредбом члана 372. став 2. старог ЗПП, 

односно члана 386. став 3. новог ЗПП. Међутим, у пракси постоји и другачи-

је размишљање, по коме је обавеза другостепеног суда, а у смислу наведених 

одредби ЗПП, да одлуку о трошковима парничног поступка испита само у 

границама жалбених разлога, па ако странка исте није конкретизовала, већ је 

само навела да побија и одлуку о трошковима парничног поступка или да по-

бија пресуду у целини, то би било на штету странке која је пропустила да из-

ложи жалбене разлоге о неправилости и незаконитости одлуке о трошковима 

парничног поступка. Остаје отворено питање које размишљање је правилно.  

 2. Да ли је оправдано досудити парничној странци која је успела у 

спору трошак парничног поступка у висини прописане судске таксе за по-

једине предузете парничне радње у ситуацији када парнична странка није 

пружила доказ да је те трошкове имала, односно да се ради о стварно на-

сталом трошку?  

 Законом о судским таксама (''Службени гласник РС'' 28/94, 53/95, 

16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011 и 

93/2012) прописано је када и под којим условима предузимање одређених 

радњи у поступку пред судовима подлеже обавези плаћања судске таксе, 

поступак одређивања и наплате таксе, рокови за плаћање и застарелост 

наплате судске таксе. Судске таксе представљају јавни приход у смислу 

одредбе чл. 7, 9. и 11. Закона о јавним приходима и расходима ("Службе-

ни гласник РС" 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 

22/2001, 33/2004) и одредаба члана 2. тачка 14, члана 13. и члана 14. тачка 

2а. под (1) Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" 54/09) и 

као такве одређују се и наплаћују у поступку који је прописан одредбама 

Закона о судским таксама, при чему је обавеза суда да одреди судску так-

су за сваку предузету парничну радњу за коју је Законом прописана на-

плата судске таксе, да парничној странци достави упозорење, односно на-

лог за плаћање, у случају неплаћања у остављеном року опомену за плаћа-

ње судске таксе са роком за поступање по истој и у случају да странка не 

поступи ни по налогу ни по опомени, ако је странка физичко лице да по-
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крене поступак за принудну наплату судске таксе пред Пореском управом 

као надлежним органом, а ако је странка правно лице да донесе решење о 

принудној наплати судске таксе са рачуна правног лица и то у оба случаја 

износа судске таксе увећане за законом прописани проценат.  

 У досадашњој устаљеној судској пракси, трошак у висини пропи-

сане судске таксе се као трошак парничног поступка досуђивао странци 

која успе у спору, уколико је та странка предузела у поступку радњу која 

подлеже плаћању таксе, по некој врсти аутоматизма, чак и онда када суд-

ске таксе нису ни тражене ни плаћене. У пракси Одељења за радне споро-

ве Апелационог суда у Крагујевцу примећен је велики број судских пред-

мета у којима судска такса од стране суда није тражена од прве предузете 

парничне радње - подношења тужбе, иако се ради о имовинско правном 

захтеву поводом радног односа по коме подношење тужбе и друге пар-

ничне радње подлежу наплати судске таксе. Такође се радило о предмети-

ма старим више година, у којима је обавеза плаћања судске таксе већ била 

застарела у смислу одредбе члана 8. Закона о судским таксама, а парнич-

ним странкама које су успеле у спору, у оквиру обрачуна паничних тро-

шкова, били су досуђени и износи неплаћених, а застарелих судских так-

си, на терет странке која је спор изгубила. 

 У пракси Одељења за радне спорове овом питању се приступа дру-

гачије у односу на наведени аутоматизам у признавању и досуђивању та-

квих парничних трошкова (који су тражени, иако нису плаћени), што је иза-

звало реакције парничних странака и њихових пуномоћника адвоката, са 

аргументацијом да ће трошак судске таксе бити од парничне странке којој 

није досуђен, јер иста није плаћена, а ради се о физичком лицу, свакако би-

ти принудно наплаћен од стране Пореске управе и то у увећаном износу, 

што би довело до настанка штете за ту парничну странку, а у висини износа 

судске таксе који јој није признат и досуђен. Сматрам да оваква аргумента-

ција нема упоришта у законским одредбама. Ово из разлога што је Законом 

о парничном поступку прописано да ће суд странци која је успела у спору, 

а према успеху у спору, досудити оне парничне трошкове који су били ну-

жни и потребни ради вођења парнице, ценећи све околности, на терет 

странке која је изгубила спор, а дала је повода парници. Трошак судске так-

се свакако јесте нужан трошак који за парничну странку настаје поводом 

парнице, под условима и у висини прописаној одредбама Закона о судским 

таксама. Поштовањем своје обавезе да плати прописану судску таксу у 
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складу са упозорењем, односно налогом о наплати судске таксе или опоме-

ном добијенима од стране суда, као и да о извршеној уплати благовремено 

достави доказ суду, парнична странка испуњава дужност која је прописана 

Законом о судским таксама и врши уплату јавног прихода у корист његовог 

титулара - Републике Србије и то је правни однос између грађанина који 

тражи судску заштиту свог права у законом прописаном поступку у коме 

предузимање одређених радњи подлеже обавези плаћања судске таксе и Ре-

публике Србије у чију корист се таксе као јавни приход плаћају и из којих 

јавних прихода се, у склопу осталих, финансирају права и дужности Репу-

блике. Уколико странка не поступи по наведеној обавези уплате судске так-

се као врсте јавног прихода, исти ће од ње бити наплаћен принудним путем 

уз увећање од стране Пореске управе, али тек након што је суд странци из-

дао налог и опомену за плаћање судске таксе по којима странка није посту-

пила у остављеном року и након што суд обавештење о неплаћеној судској 

такси са доказима да је такса тражена а да није плаћена, достави Пореској 

управи у писаној форми. Плаћање судске таксе и принудна наплата исте са-

ставни су део односа који настаје поводом наплате прописаног јавног при-

хода. Након плаћања судске таксе од стране парничне странке која је била 

обвезник плаћања исте, за ту странку наступио је трошак, умањење њене 

имовине поводом парничног поступка, које, у случају да странка успе у 

спору, може бити по одлуци суда преваљено на терет друге странке, која је 

изгубила спор и која ће добровољно или принудно тај трошак накнадити. 

Судску таксу је дужна платити и странка која није успела у спору за ону 

предузету радњу или радње за које је прописано плаћање судске таксе. При 

томе треба имати у виду и одредбу члана 147. старог ЗПП, односно члана 

151. новог ЗПП, којима је истоветно прописано да свака странка претходно 

сама сноси трошкове које је проузроковала својим радњама, као и одредбу 

члана 149. старог ЗПП, односно члана 153. став 1. новог ЗПП, којима је, та-

кође истоветно прописано да је странка која у целини изгуби парницу ду-

жна да противној странци накнади трошкове. Према тексту ових законских 

норми парнични трошкови су издаци учињени у току или поводом поступ-

ка (члан 146. став 1. старог ЗПП, односно члан 150. став 1. новог ЗПП), што 

подразумева да су издаци учињени, а да је дужна да их накнади она странка 

која је спор изгубила.  

 Тек након што судска такса буде плаћена од стране парничне стран-

ке чија је обавеза била да је плати, по мом мишљењу дошло је до умањења 

имовине те странке у висини плаћене судске таксе, односно плаћена судска 
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такса за ту парничну странку постаје стварни трошак који је у њеној имови-

ни настао, а поводом парничног поступка, који може бити надокнађен на 

терет друге стране у поступку, а по одлуци суда. Тек тада, тако стварно на-

стали трошак може бити преваљен на парничну странку која је спор изгу-

била, применом одговарајућих одредби Закона о парничном поступку и од-

луком суда о трошковима парничног поступка. У таквој чињеничној и 

правној ситуацији, прописани јавни приход је плаћен свом титулару у чију 

корист је установљен, а она парнична странка која је тај трошак стварно 

поднела, може тај трошак основано наплатити по основу судске одлуке од 

друге парничне странке која је спор изгубила, а дала је повода парници. У 

супротном, ако парнична странка која је добила спор, а била је обвезник 

плаћања судске таксе, није до окончања првостепеног, односно жалбеног 

поступка доставила суду доказ о плаћеној судској такси, биће у позицији да 

(уколико је трошак судске таксе коју није платила садржан у обрачунатим и 

досуђеним трошковима парничног поступка), наплати од супротне странке 

новчани износ који представља јавни приход који није платила, односно 

трошак који у њеној имовини није настао, због чега сматрам да је овакво 

досуђивање неосновано, јер странка наплаћује трошкове које није стварно 

имала, чиме се неосновано задире у имовину друге парничне странке. Ова-

ква ситуација не може се посматрати поједностављено, а у смислу да таквој 

странци трошак судске таксе треба досудити по аутоматизму иако га није 

стварно имала, јер ће јој трошак судске таксе свакако бити принудно напла-

ћен од стране Пореске управе, односно и када таксу није платила, па када 

наплати трошкове од супротне стране у поступку, странка ће платити суд-

ску таксу накнадно. Ово из два разлога: први је што странка може наплати-

ти од супротне странке у поступку трошак у висини судских такса, а затим 

не платити судске таксе, што је ван контроле суда и довело би до стицања 

без основа у имовини те странке, а други је што је у великом броју судских 

предмета таксена обавеза већ застарела, тако да би од супротне странке би-

ли наплаћени трошкови који нису стварно настали, а титулар јавног прихо-

да би остао без истог, јер је наступањем застарелости престала и могућност 

да се у прописаном поступку исти принудно наплати. У оваквом случају, 

поставља се питање обавезе суда да у сваком судском предмету у коме је 

застарела таксена обавеза, а неплаћени износи судске таксе наплаћени од 

супротне парничне странке, сачини попис ненаплаћене судске таксе, и уз 

доказ о исплати судских трошкова који укључују неплаћену судску таксу 

странци која је успела у спору, такво комплетно обавештење достави Репу-
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бличком јавном правобранилаштву, ради евентуалног утужења по основу 

стицања без основа. 

 На основу изнетог сматрам да је потребно подићи ниво дисципли-

не парничних странака у плаћању прописаних судских такси у роковима 

прописаним Законом о судским таксама, у складу са упозорењем, односно 

налогом и опоменом за плаћање добијеним од стране суда и у благовреме-

ном достављању доказа о плаћеним таксама у току трајања поступка, пре 

одлучивања о трошковима, али и ниво дисциплине судова у достављању 

странкама упозорења, налога и опомена за неплаћене судске таксе у скла-

ду са одребом члана 37. Закона о судским таксама, као и у вођењу пописа 

неплаћених судских такси и достављања обавештења о неплаћеним суд-

ским таксама Пореској управи. Овде треба имати у виду и одредбу члана 

143. Судског пословника (''Службени гласник'' 110/2009, 70/2011 и 

19/2012) којом је прописано да председник и судија редовно контролишу 

наплату таксе (став 1); да ће се, када је наложена принудна наплата и у 

предмету постоји доказ да је надлежни орган тај налог примио, сматрати 

да је такса наплаћена (став 2); да се предмет не може архивирати док 

овлашћено лице својим потписом не овери забелешку да је такса наплаће-

на (став 3) и да се отисак штамбиља са забелешком да је такса наплаћена 

ставља на насловну страну омота списа у десни горњи угао, испред ознаке 

предмета (став 4). Напуштање устаљене праксе досуђивања трошкова у 

висини судске таксе по аутоматизму, без обзира да ли је судска такса пла-

ћена или не, по мом мишљењу довешће до повећања нивоа дисциплине у 

плаћању прописаног јавног прихода, при чему се не губи из вида тежак 

економски моменат у нашем друштву и евентуална немогућност странке 

да своју обавезу на плаћање прописане таксе испуни, јер у пракси постоји 

могућност да се прописани износ таксе плати у ратама током поступка по 

решењу суда, а у складу са одредбом члана 38. Закона о судским таксама, 

а странка која није у могућности да судску таксу исплати ни у раздвоје-

ним износима из објективних разлога, може се обратити суду са захтевом 

за ослобађање од плаћања судских такси у смислу одредбе члана 10. истог 

Закона. У сваком случају, није оправдано досудити парничној странци 

трошак судске таксе који није платила, јер у имовини те странке није до-

шло до умањења које би се могло превалити на терет друге парничне 

странке у моменту доношења одлуке о трошковима парничног поступка. 

Постоји једино могућност, базирана на цитираној одредби члана 143. Суд-

ског пословника, да суд, након што је наложена принудна наплата судске 
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таксе и у предмету постоји доказ да је надлежни орган тај налог примио, 

сматра да је судска такса наплаћена и приликом одмеравања трошкова 

парничног поступка тако поступа, с тим да се све негативне последице 

евентуалног неплаћања судске таксе, пропуста у принудној наплати и 

евентуалне застарелости таксене обавезе практично превале на орган над-

лежан да спроводи принудну наплату. То међутим, није од утицаја на пар-

ничну странку која је обавезана да из своје имовине парничној странци 

која је у спору успела накнади у оквиру обрачуна парничних трошкова и 

трошак судске таксе који није стварно настао, јер није плаћен док је тра-

јао судски поступак, односно до момента доношења одлуке о трошковима 

парничног поступка. На заједничкој седници Грађанског одељења и Оде-

љења за радне спорове Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 

26.12.2013. године усвојени су (са циљем уједначености у поступању) за-

кључци од којих закључак под редним бројем 7. гласи: парнична странка 

која је у спору успела за коју је наступила обавеза на плаћање прописане 

судске таксе за предузету радњу у поступку, а која таксу није платила и 

није о уплати доставила доказ суду до окончања расправљања које прет-

ходи одлучивању о трошковима, не може основано потраживати од друге 

парничне странке која је спор изгубила износ неплаћених, а доспелих суд-

ских такси као трошак парничног поступка, јер исти није стварно настао, 

а о томе суд води рачуна по службеној дужности (при чему одредница по 

службеној дужности може бити спорна и за дискусију). У судској пракси 

Апелационог суда у Крагујевцу, уочени су и предмети у којима првосте-

пени судови настоје да наплате судску таксу за предузете радње у поступ-

ку од стране обе парничне странке, али супротно Закону о судским такса-

ма, тако што изреком првостепене пресуде обавезују парничне странке на 

плаћање прописане судске таксе, са роком за плаћање исте. Ова појава та-

кође указује да евидентно постоји проблем у наплати судске таксе. 

 Оваквом закључивању може се супротставити ваљан аргумент – да 

се ни за парничне трошкове који су настали поводом ангажовања пуномоћ-

ника из реда адвоката у поступку, у моменту доношења одлуке суда о тро-

шковима парничног поступка, такође са сигурношћу не зна да ли се ради о 

стварно насталим трошковима, односно да ли је парнична странка и у ком 

обиму заиста платила ангажоване адвокатске услуге састава иницијалних 

аката и поднесака, заступања и састава правних лекова свом пуномоћнику 

адвокату, па ипак се наведени трошкови редовно досуђују парничној стран-

ци која је у спору успела и то у складу са важећом судском праксом, према 
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Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката која је на снази 

у моменту доношења судске одлуке, независно од чињенице када је радња 

пуномоћника предузета у поступку и колика је била њена прописана вред-

ност према адвокатској тарифи која је била на снази у моменту предузима-

ња исте. Овоме треба додати и могућност да пуномоћник адвокат и парнич-

на странка закључе уговор о заступању са утврђеним правима и обавезама 

који суду по правилу није доступан, а који може садржати одредбу о угово-

реној награди за извршене адвокатске услуге у проценту од новчаног изно-

са за који се успе у спору; са одредбом да ће награду и трошкове пуномоћ-

ник адвокат наплатити након позитивног окончања парнице и након напла-

те трошкова поступка од супротне парничне странке; са одредбом о напла-

ти награде и трошкова у умањеној висини у односу на висину прописану 

адвокатском тарифом због нарочито лошег материјалног положаја странке 

или чак са одредбом о заступању pro bono. Сви наведени модалитети угово-

ра о заступању нису у супротности са одредбама ЗОО, а ни са Кодексом 

адвокатске етике, а суд, који доноси одлуку о трошковима парничног по-

ступка о истима није обавештен, нити их може узети у обзир приликом од-

лучивања о трошковима поступка. Управо због наведеног, трошкови пар-

ничног поступка за парничне радње предузете од стране пуномоћника 

адвоката се и признају у висини прописаној Тарифом о наградама и накна-

ди трошкова за рад адвоката, као прописом утврђеног мерила о висини на-

кнаде за пружене адвокатске услуге, које су несумњиво пружене према ста-

њу у судским списима, независно од евентуално другачије уговорених 

услова заступања, односно као прописом утврђеног трошка који се странци 

може признати и досудити, јер има право да ангажује пуномоћника адвока-

та, а измене процесних закона воде закључку да ће то бити и обавеза пар-

ничних странака. Отворено је питање да ли овај аргумент потпуно отклања 

и спорно питање аутоматизма у признању трошкова судске таксе која није 

ни тражена ни плаћена.  

 У пракси рада судова је уочена и појава да пуномоћници странака, 

адвокати, у достављеним овлашћењима за заступање уносе клаузулу да ни-

су овлашћени да у име странака примају налоге за плаћање судске таксе. 

Сматрам да је дозвољеност таквих овлашћења за заступање од стране пуно-

моћника – адвоката за дискусију. Наиме, одредбом члана 88. ст. 1. и 2. ста-

рог ЗПП и истоветном одредбом члана 88. ст. 1. и 2. новог ЗПП прописано 

је да парнична странка одређује обим датог пуномоћја, али је одредбом 

члана 37. став 5. Закона о судским таксама изричито предвиђено да, ако 
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странка има пуномоћника, налог или опомена за плаћање таксе имају се до-

ставити пуномоћнику, што је у складу и са одредбом члана 132. старог 

ЗПП, односно чл. 136, 137. и 138. новог ЗПП, којима је прописано да, кад 

странка има законског заступника, односно пуномоћника, достављање се 

врши законском заступнику, односно пуномоћнику ако у закону није што 

друго одређено, као и начин достављања пуномоћнику адвокату. У таквој 

ситуацији сматрам да се пријем писмена, па и налога и опомена за плаћање 

судске таксе током парничног поступка не може подвести под обим датог 

овлашћења, односно да се никаквом клаузулом у датом овлашћењу та оба-

веза пријема писмена, па и налога за плаћање судске таксе, од стране пуно-

моћника адвоката не може искључити, нити примењивати селективно.  

 3. Да ли се може досудити законска затезна камата на износ досу-

ђених трошкова парничног поступка и од када? 

 У досадашњој судској пракси одлуком суда, парничној странци која 

је успела у спору досуђивани су трошкови парничног поступка и обавези-

вана је супротна странка на плаћање истих у одређеном року - осам или 15 

дана. За време важења Закона о извршном поступку ("Службени гласник 

РС" 124/05), питање законске затезне камате на износ досуђених трошкова 

парничног поступка се није постављало као спорно, јер је овај Закон одред-

бом члана 35. став 2. прописивао следеће: ако су у извршној исправи одре-

ђени трошкови поступка, суд ће, на предлог извршног повериоца, решењем 

одредити наплату затезне камате на износе досуђених трошкова по пропи-

саној стопи, од дана доношења извршне исправе до исплате. Међутим, За-

кон о извршењу и обезбеђењу више овакву одредбу нема, због чега су се у 

пракси појавиле тужбе са захтевом за досуђење трошкова парничног по-

ступка, али са законском затезном каматом на исте почев од дана пресуђе-

ња или од првог дана након истека париционог рока. У Апелационом суду 

у Крагујевцу, по мом сазнању, до сада је одлучивано тако што су потврђи-

ване првостепене пресуде у којима је странци која је успела у спору досу-

ђивана и законска затезна камата на досуђени износ трошкова парничног 

поступка почев од дана доношења судске одлуке, па до исплате. На пример, 

у пресуди овога суда Гж1 1533/13 изражено је мишљење да је обавеза на-

кнаде трошкова парничног поступка новчана обавеза, која доспева даном 

доношења одлуке суда, од када тече и обавеза на плаћање законске затезне 

камате на износ парничних трошкова, који је том одлуком досуђен, у скла-

ду са одредбом члана 277. став 1. ЗОО а у вези члана 163. ст. 1. и 3. ЗПП 
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("Службени гласник РС" 72/11). Према овом схватању износ трошкова пар-

ничног поступка досуђен судском одлуком је новчана обавеза, која се може 

принудно извршити и на коју се имају применити одредбе ЗОО о новчаним 

обавезама, па и одредба члана 277. став 1. ЗОО. По сазнању писца овог ре-

ферата и Апелациони суд у Београду такође има праксу досуђивања закон-

ске затезне камате на износ трошкова парничног поступка досуђених суд-

ском одлуком почев од дана пресуђења па до исплате. Међутим, пракса 

Апелационог привредног суда у Београду је, поводом истог правног пита-

ња, супротна и садржана је у сентенци која гласи: не постоји законски 

основ да се на досуђени износ трошкова насталих у току или поводом пар-

ничног поступка одреди плаћање затезне камате (Пресуда Привредног апе-

лационог суда у Београду Пж.7078/2012 од 20.9.2012. године - Судска прак-

са привредних судова - Билтен бр. 4/2012 и пресуда Привредног апелацио-

ног суда у Београду Пж 5209/2013 од 17.7.2013. године). Према овим одлу-

кама, ЗПП уређује под којим условима и које трошкове је једна страна у 

парничном поступку дужна надокнадити другој страни. Овај закон не утвр-

ђује право на затезну камату на трошкове парничног поступка, а Закон о 

облигационим односима није пропис релевантан за одлучивање о захтеву 

за накнаду трошкова парничног поступка, јер је чланом 1 тога закона одре-

ђено који правни односи се уређују овим законом, а обавеза накнаде тро-

шкова парничног поступка не настаје из облигационих односа предвиђених 

у члану 1. ЗОО. Стога нема места примени тог закона у целини, па ни члана 

277. или члана 324. став 1. ЗОО, те нема законског основа за досуђење пар-

ничној странци законске затезне камате на износ досуђених трошкова пар-

ничног поступка.  

 Поредећи два изражена супротна мишљења у наведеним судским 

одлукама и формираној супротној пракси судова, долази се до закључка 

да је кључ проблема у различитом поимању природе обавезе на накнаду 

трошкова парничног поступка, а наиме да ли је обавеза парничне странке 

која је спор изгубила да супротној странци која је у спору успела накнади 

трошкове парничног поступка новчана обавеза у облигационо правном 

смислу и који је извор те облигације – да ли се правни однос између пар-

ничних странака поводом досуђених трошкова парничног поступка може 

подвести под члан 1. ЗОО. Сматрам да парнична странка која је у спору 

успела и у обиму успеха, може основано потраживати накнаду трошкова 

парничног поступка које је стварно и имала, који су произвели умањење у 

имовини те странке, а поводом парнице, те у крајњем и штету у висини 
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предујмљених и плаћених, стварно насталих трошкова, коју је дужна на-

кнадити, репарирати, према мерилима процесног права, Закона о судским 

таксама и Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, су-

протна странка у поступку, која је дала повода парници, а у истој није ус-

пела, чиме обавеза накнаде парничних трошкова ипак представља новча-

ну обавезу, која доспева даном доношења одлуке суда о трошковима пар-

ничног поступка. Посебан проблем је и питање доспећа такве обавезе, 

имајући у виду да се првостепеном пресудом по правилу обавезује изре-

ком пресуде странка која је спор изгубила да странци која је у спору успе-

ла, накнади трошкове парничног поступка у одређеном износу и у одређе-

ном року од осам или 15 дана по пријему пресуде. У пракси Апелационог 

суда у Крагујевцу уочене су првостепене пресуде у којма се обавезује ту-

жени да тужиоцу на име трошкова парничног поступка исплати одређени 

новчани износ у року од осам дана по пријему пресуде, "што ако не учи-

ни, има се рачунати законска затезна камата почев од дана пресуђења па 

до коначне исплате". Оваквим пресуђењем првостепени суд исказује став 

да је обавеза на плаћање трошкова поступка доспела даном пресуђења, 

односно даном доношења првостепене пресуде, али чини и покушај да 

парничног странци која је обавезна да трошкове плати пружи могућност 

да то учини у остављеном року, добровољно, а да законску затезну камату 

плати почев од момента пресуђења тек уколико своју обавезу о року не 

испуни, што се у крајњем своди на претходно законско решење из раније 

важећег Закона о извршном поступку.  

Уместо закључка 

Из текста овог реферата и у обиму сазнања његовог аутора, видљиво је да 

у погледу одлучивања судова о трошковима парничног поступка постоје 

недоумице, па и неуједначена пракса по обрађеним спорним питањима, 

која у конструктивној размени мишљења мора бити брзо усаглашена, а 

свака неуједначеност отклоњена ради једнакости странака пред судом и 

отклањања опасности од неоснованог задирања у право на имовину фи-

зичких и правних лица која се појаве као учесници парничног поступка. 
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Зоран Рогић 

судија Tрећег основног суда у Београду    
 

 

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА  

КОД ИЗВРШЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА    
 

Уводне напомене  

У досадашњој примени Закона о извршењу и обезбеђењу (у даљем 

тексту ЗИО) исказано је више спорних питања у вези извршења на непо-

кретностима. 

Тако је чланом 97. ЗИО који се односи на продајну цену и посту-

пак продаје у почетку примене ЗИО био најспорнији за тумачење и при-

мену, па је на основу покренутог поступка за решавање спорног правног 

питања усмислу одредбе члана 176. Закона о парничном поступку (у да-

љем тексту ЗПП), Грађанско одељење Врховног касационог суда у одлуци 

СПП 4/2012 од 29. јуна 2012. године усвојило правни став да када се про-

даји непосредном погодбом приступа након два неуспела јавна надметања 

висина продајне цене се одређује споразумно без ограничења (одлука Вр-

ховног касационог суда СПП 4/2012 од 29.6.2012. године). 

Из образложења наведеног правног схватања Грађанског одељења 

Врховног касационог суда закључује се да треба правити разлику између си-

туације када је продају путем непосредне погодбе, као начин продаје, иници-

јално одредио суд, или су се о продаји путем непосредне погодбе споразуме-

ли извршни поверилац и извршни дужник (члан 96. ЗИО), и ситуације када 

се након два неуспела надметања извршни поверилац изјаснио да предлаже 

продају непосредном погодбом. У првом случају суд, односно, извршитељ, 

били би у обавези да донесу и објаве Закључак о продаји, док у другом слу-

чају не би имали такву обавезу, јер тада продаја путем непосредне погодбе 

представља завршетак продаје путем јавног надметања где су два надметања 

била неуспешна и закључци о продаји претходно били донети и објављени. 

У погледу цене, иста се формира путем преговора при чему се може ићи и 

испод износа од 30% процењене вредности, али суд, односно извршитељ, би 

имали овлашћења да спрече евентуалне злоупотребе имајући у виду одредбу 

члана 3. став 3. ЗПП и члана 9. став 2. ЗПП, у вези са чланом 10. ЗИО (сходна 

примена ЗПП у поступку извршења). 
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Упис решења о извршењу и забележба јавне продаје  

(члан 107. ЗИО) 

Постојећи члан 107. ЗИО изазвао је различита тумачења и посту-

пања судова, односно извршитеља у судској пракси због своје недорече-

ности и неодређености. 

Наиме, ставом 1. наведеног члана предвиђено је да извршни пове-

рилац стиче право уписа заложног права на основу решења, односно за-

кључка извршитеља о извршењу на непокретности извршног дужника, а 

ставом 2. да ће се на захтев извршног повериоца у јавној књизи извршити 

упис заложног права на основу решења о извршењу, односно, закључка 

извршитеља о спровђењу извршења, као и забележба јавне продаје, одно-

сно други одговарајући упис предвиђен прописима о упису права на непо-

кретностима у јавне књиге. Када су судови спроводили извршење, неки су 

по службеној дужности достављали органу надлежном за упис у јавну 

књигу примерак решења о извршењу ради уписа забележбе јавне продаје, 

имајући у виду да је у члану 104. ЗИО као једна од извршних радњи озна-

чена и забележба решења о извршењу, односно, закључка извршитеља о 

спровођењу извршења у јавну књигу, док други то нису чинили, сматрају-

ћи да се такав упис врши искључиво на захтев извршног повериоца. Уко-

лико би суд, односно извршитељ пропустили да доставе примерак реше-

ња о извршењу, ради уписа у јавну књигу односно, закључка извршитеља 

о спровођењу извршења, постојао би ризик да се извршном дужнику да 

могућност да отуђи непокретност која је предмет продаје, и на тај начин 

покуша да опструише даљи поступак спровођења извршења. 

Наведени проблем може се превазичи изменом постојећег члана 

107. ЗИО на начин да се императивно одреди обавеза суда, односно, извр-

шитеља, да надлежном органу доставе решење о извршењу, ради уписа у 

јавну књигу односно, закључак о спровођењу извршења забележбе прода-

је, а да се извршном повериоцу само да могућност да поднесе захтев за 

упис заложног права на основу горе наведених одлука суда, односно извр-

шитеља. На изложени начин би се јасно разграничила забележба продаје, 

односно, забележба решења о извршењу као једна од извршних радњи у 

спровођењу извршења на непокретности, од уписа заложног права на 

основу решења о извршењу на предлог извршног повериоца, при чему би 

требало јасно назначити да извршни поверилац уписом решења о изврше-
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њу стиче право да се из непокретности намири пре лица које је доцније 

стекло на тој непокретности заложно право или право на намирење. 
 

Начин утврђивања вредности (члан 116. ЗИО) 

Ставом 3. члана 116. ЗИО предвиђено је да се вредност непокрет-

ности утврђује у висини тржишне цене на дан процене. 

У судској пракси, посебно у почетку примене ЗИО поставља се питање 

начина утврђивања вредности непокретности, имајући у виду да то није ближе 

одређено горе наведеном законском одредбом, те чињеницу да је чланом 30. 

став 4. ЗИО одређено да вештачење у поступку извршења није дозвољено. 

Досадашња судска пракса установила је као најчешћи начин утвр-

ђивања вредности непокретности ангажовање стручних лица одговарајуће 

струке, пољопривредне или грађевинске, где се на основу достављених 

стручних налаза и мишљења утврђивала вредност. 

Поред наведеног начина, вредност се утврђивала и на основу при-

бављеног извештаја о стране две до три агенције које се баве прометом 

некретнина, затим специјализованих агенција које се баве проценама тр-

жишних вредности некретнина, или од надлежних пореских управа. 

Изложено спорно питање могло би се превазићи одговарајућом из-

меном наведеног члана 116. ЗИО и то тако што би се предвидело да суд, 

односно, извршитељ, може одлучити да се процена изврши на основу пи-

смене информације о цени добијене од одговарајућих организација, ин-

ституција или правних, односно, физичких лица одговарајуће струке, а 

што би било и у складу са чланом 92. став 3. ЗИО који се односи на про-

цену покретних ствари. 
 

Право прече куповине 

Досадашњи прописи који су регулисали извршни поступак нису 

предвиђали на који начин ће се поступити у ситуацији када се, по закљу-

ченом јавном надметању, више лица која имају право прече куповине из-

јасни да желе да користе то право. 

У изложеној ситуацији судови су различито поступали, тако да се 

исказује потреба да се постојећи члан 120. ЗИО који се односи на право 

прече куповине измени и допуни на начин да се предвиди да, уколико по 

закљученом надметању више лица која имају право прече куповине изјаве 
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да желе да се користе тим правом, у том случају јавно надметање настави 

између тих лица, све док последња понуђена цена остане неприхваћена. 

На тај начин би се јасно означило како би суд, односно, извршитељ треба-

ло да поступа у наведеној ситуацији.  
 

Правноснажност решења о извршењу и заказивање јавне продаје 

У члану 119. ЗИО предвиђено је, између осталог, да по утврђива-

њу вредности непокретности суд, односно извршитељ, доноси закључак о 

продаји непокретности, што је изазвало недоумицу у погледу заказивања 

јавне продаје те да ли се може приступити јавној продаји уколико решење 

о извршењу није постало правноснажно. 

Како је у члану 95. став 1. ЗИО између осталог, предвиђено опште 

правило да се продаја пописаних (покретних) ствари спроводи по порав-

носнажности решења о извршењу, то сматрам, да и када је у питању про-

даја непокретности, неопходан услов да би се донео закључак о продаји 

био би правноснажност решења о извршењу, а што би требало да буде 

унето и у текст измена и допуна ЗИО. 
 

Извршење одлуке о деоби ствари 

Код извршења одлуке о деоби ствари из члана 242. ЗИО потребно је 

истаћи да постоји један изузетак од општег правила предвиђеног у члану 127. 

ЗИО да купац, између осталог, не може бити извршни дужник. Наиме, у са-

мој извршној исправи - ванпарничном решењу утврђује се да није могућа фи-

зичка деоба одређене непокретности, те да се одређује деоба јавном - цивил-

ном продајом и да ће се сувласници намирити из цене добијене продајом сра-

змерно својим сувласничким уделима. У овом случају ради се о сувласници-

ма који имају законско право прече куповине и који спадају у круг лица који 

се наводе у члану 120. ЗИО, тако да формално означени извршни дужник у 

предлогу за извршење и решењу о извршењу, и који има само процесну уло-

гу извршног дужника не може бити лишен права да евентуално учествује на 

јавном надметању, или да се по закљученом надметању изјасни као ималац 

законског права прече куповине да купује непокретност под истим условима. 

У том смислу требало би изменити постојећи члан 127. ЗИО, тако што би се 

јасно означило да купац не може бити извршни дужник, осим ако је исти но-

силац права прече куповине. 
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Још једна специфичнот је везана за извршење одлуке о деоби ствари, 

а тиче се намирења досуђењем ствари извршном повериоцу из члана 102. 

ЗИО. Како је примена института намирења досуђењем ствари могућа само 

када се ради о новчаном потраживању, то се извршни поверилац код изврше-

ња одлуке о деоби ствари не би могао користити овим правом, имајући у ви-

ду да се ту ради о неновчаном потраживању, те уколико би се евентуално до-

нела одлука о намирењу досуђењем ствари извршном повериоцу, дошло би 

до директног кршења законских прописа на штету извршног дужника, јер би 

он у тој ситуацији остао ненамирен, а у односу на свој сувласнички удео. 

С обзиром на изнето исказује се потреба да се члан 242. ЗИО допу-

ни на начин да се предвиди да се у поступку деобе продајом покретне од-

носно непокретне ствари не примењују одредбе члана 102. овог Закона. 
 

Могућност извршења на бесправно саграђеним објектима 

ЗИО је индиректно регулисао и спорно правно питање које се тиче 

продаје такозваних објеката који се налазе у поступку легализације (бес-

правно саграђени објекти) тако што је у одредби члана 145. став 3. пред-

видео да, ако извршни поверилац у предлогу за извршење као предмет из-

вршења предложи зграду или део зграде који нису уписани у јавну књигу 

и на који се упис не може извршити (што би се управо односило на ту вр-

сту објеката, односно непокретности), уз изјаву да се упис не може извр-

шити у смислу ст. 1. и 2. наведеног члана, надлежни суд ће на предлог из-

вршног повериоца, решењем дозволити извршење на непокретности у 

ванкњижној својини извршног дужника, ако извршни поверилац достави 

или означи, као доказ о ванкњижној својини грађевинску дозволу која 

гласи на име извршног дужника, или ако не постоји грађевинска дозвола 

или она не гласи на име извршног дужника, исправе којима се доказује 

ванкњижна својина извршног дужника. 

На изложени начин дата је могућност извршном повериоцу да пред-

ложи продају непокретности у односу на коју је извршни дужник поднео зах-

тев за легализацију на своје име надлежном органу управе, а имајући у виду 

да у Републици Србији постоји велики број таквих објеката, то је у бројним 

случајевима представљало једино решење за извршне повериоце да намире 

своја потраживања. При томе би се у фази утврђења вредности таквих обје-

ката, морало водити рачуна колико иста мање вреде у односу на укњижене 

непокретности, с обзиром да се налазе у поступку легализације. 
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Како је доношењем и почетком примене новог Закона о легализа-

цији дата могучност уписа права својине по тзв. посебном Закону у одно-

су на објекте који се налазе у поступку легализације, то се и намеће по-

треба да се горе наведени члан 145. ЗИО измени и допуни, и усклади са 

Законом о легализацији. 
  

Однос судског и вансудског извршења (ЗИО и Закон о хипотеци) 

У досадашњој примени ЗИО појавило се и спорно правно питање да 

ли оверени уговор о хипотеци, односно оверена заложна изјава, уколико у 

јавној књизи нису уписана као извршна вансудска хипотека, могу имати свој-

ство извршне исправе у смислу одредбе члана 13. ЗИО. Код решавања овог 

спорно правног питања треба имати у виду да је одредбом члана 8 Закона о 

хипотеци ("Службени гласник РС" 115/2005) који се односи на настанак хи-

потеке предвиђено да хипотека настаје уписом у надлежни регистар непо-

кретности, на основу: 1. Уговора или судског поравнања (уговорна хипоте-

ка); 2. заложне изјаве (једнострана хипотека); 3. Закона (законска хипотека); 

4. судске одлуке (судска хипотека), а да је одредбом члана 15. који се односи 

на извршну исправу (својство и упис) ставом 1. предвиђено да је уговор о хи-

потеци, односно заложна изјава сачињена у складу са овим Законом извршна 

исправа, под условома да садржи и одредбе из става 3. овог члана, а став 2. да 

се хипотека заснована на основу извршног уговора или извршне заложне из-

јаве, уписује у регистре непокретности као "извршна вансудска хипотека", а 

вансудски поступак намирења се спроводи у складу са одредбама овог Зако-

на. Имајући у виду напред наведене одредбе Закона о хипотеци несумњиво 

произилази да је неопходан услов за настанак хипотеке њен упис у регистар 

непокретности код суда или другог органа који води јавну књигу. Наиме, да 

би оверена заложна изјава, односно оверена уговорна хипотека могла имати 

својство извршне исправе по ЗИО и Закону о хипотеци, потребно је да на 

основу њих буде уписана у јавну књигу као извршна вансудска хипотека, у 

којој ситуацији извршни поверилац има могућност избора начина намирења, 

судског или вансудског. 

Када се заложни, односно хипотекарни поверилац определио за 

покретање вансудског поступка намирења слањем прве опомене, затим 

опомене о продаји непокретности, и након тога подношењем захтева да се 

изврши забележба хипотекарне продаје у надлежном регистру у смислу 

одредбе члана 31. Закона о хипотеци на основу ког је и извршена забеле-
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жба, у судској пракси се поставило као спорно правно питање да ли се у 

изложеној ситуацији заложни поверилац у својству извршног повериоца 

може суду основано обратити подношењем предлога за извршење на 

основу исте извршне исправе. 

Имајући у виду да се заложни поверилац извршеном забележбом 

хипотекарне продаје по Закону о хипотеци определио за вансудски начин 

намирења, закључак би био да, уколико би извршни поверилац у датој си-

туацији, поднео предлог за извршење суду, такав предлог требало би од-

бити као неоснован, с обзиром да се истовремено не могу водити два раз-

личита поступка намирења по основу исте извршне исправе - заложне из-

јаве, односно уговорне хипотеке сачињене сагласно прописима којима се 

уређује хипотека. 

У наведеној ситуацији заложни - хипотекарни поверилац би, уко-

лико би се определио за судски начин намирења по правилима ЗИО, мо-

рао повући предлог пред надлежним органом који води јавну књигу за за-

бележбу хипотекарне продаје, и уз предлог за извршење доставити суду 

одговарајући доказ на ту околност. 

Уколико се у вези продаје исте непокретности води и судски и 

вансудски поступак намирења, у ком више лица - заложних и извршних 

поверилаца полаже право на намирење, у тој ситуацији суд, односно, из-

вршитељ и поверилац по Закону о хипотеци морају водити рачуна о томе 

да се закључак о продаји, односно обавештење и оглас о продаји обавезно 

доставе свим лицима која полажу право на намирење, као и о редоследу и 

првенству намирења. 

 Имајући у виду да се овде ради о два различита поступка и начина 

намирења поставља се питање да ли би један од та два поступка требало 

обуставити и уколико би требало, ком поступку дати приоритет. Питање 

обуставе поступка у наведеној ситуацији треба решавати кроз одговарајће 

измене Закона о хипотеци и ЗИО, при чему посебно треба имати у виду 

спорну одредбу члана 49. став 2. тачка 2. Закона о хипотеци, којом је пред-

виђено да "права доцнијих хипотекарних поверилаца остају резервисана", 

на који начин се јасно уочава разлика у погледу намирења, када су у пита-

њу одредбе Закона о хипотеци у односу на намирење по правилима ЗИО.  
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ЗАХТЕВ ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ  

У СЛУЧАЈЕВИМА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА  

У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Увод 

Захтев за преиспитивање судске одлуке је ванредно правно средство 

прописано Законом о управним споровима1 (у даљем тексту: ЗУС), који је 

ступио на снагу 30.12.2009. године. Захтевом за преиспитивање судске одлу-

ке се остварује судска контрола судских одлука донетих у управном спору и 

он практично замењује три правна лека из претходног Закона о управним 

споровима 2 и то жалбу, захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке и 

захтев за заштиту законитости. Захтев за преиспитивање судске одлуке може 

поднети странка и надлежни јавни тужилац Врховном касационом суду про-

тив правноснажне одлуке Управног суда (став 1. члана 49. ЗУС-а), у следе-

ћим случајевима, које прописује члан 49. став 2. ЗУС-а, и то: 1) када је зако-

ном предвиђено; 2) у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикци-

ји; 3) у стварима у којима је у управном постпуку била искључена жалба. 

Ово ванредно правно средство може да се поднесе због повреде закона, дру-

гог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла би-

ти од утицаја на решење ствари (члан 49. став 3. ЗУС-а).  

 Закон о полицији3 и Закон о државним службеницима4, на који упу-

ћује члан 169. Закона о полицији, према коме се на положај, права, дужности 

и одговорности запослених у Министарству унутрашњих послова Републике 

Србије (у даљем тексту МУП РС) примењују прописи о радним односима у 

државним органима, ако овим законом и прописима донетим на основу овог 

закона није друкчије одређено, су закони који прописују начине престанка 

                                                 
1  ''Службени гласник РС'' 111/09 
2 "Службени лист СРЈ" 46/96 
3  ''Службени гласник РС'' 101/05, 63/09 и 92/11 
4  ''Службени гласник РС'' 79/05,  81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09 
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радног односа и надлежност за одлучивање о престанку радног односа у 

МУП-у РС. Законом о полицији и Законом о државним службеницима није 

прописано да се против правноснажне пресуде донете у управном спору мо-

же поднети захтев за преиспитивање судске одлуке5. 

 Код престанка радног односа у МУП-у РС захтев за преиспитивање 

судске одлуке може се поднети у случајевима када је Управни суд одлучивао 

у пуној јурисдикцији, односно када је сам решио предметну управну ствар, 

сагласно члану 43 ЗУС-а и када је пресудом Управног суда одлучено о зако-

нитости решења МУП-а РС, као коначног појединачног управног акта про-

тив кога није дозвољена жалба у управном поступку6. У управном спору 

Управни суд одлучује и о законитости коначних управних аката донетих у 

другом степену у случајевима престанка радног односа у МУП-у РС, али та-

да није дозвољен захтев за преиспитивање судске одлуке.  

 Захтев за преиспитивање судске одлуке у случајевима престанка 

радног односа у МУП-у РС је дозвољен и против решења Управног суда о 

одбацивању тужбе за понављање поступка у предмету престанка радног 

односа у МУП-у РС, те против решења истог суда којим се не дозвољава 

понављање поступка у том предмету, као и против пресуде суда донете по 

тужби за понављање поступка у истој управној ствари-престанка радног 

односа у МУП-у РС (члан 64. ЗУС-а). 

Врховни касациони суд, када је, у смислу члана 49. став 2. ЗУС-а, 

захтев за преиспитивање судске одлуке дозвољен, одлучује мериторно о 

том захтеву у свим, па и у случајевима престанка радног односа у МУП-у 

РС. Међутим, да би Врховни касациони суд одлучивао мериторно о захте-

ву за преиспитивање судске одлуке потребно је да буду испуњени и сле-

дећи услови: да је захтев поднет од овлашћеног лица (странке из управног 

спора или надлежног јавног тужиоца), с тим да је подносилац захтева - 

физичко лице дужан да захтев преда преко пуномоћника из реда адвоката 

(члан 50. став 2. ЗУС-а), као и да је тај захтев поднет Врховном касацио-

                                                 
5  Само је Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени 

гласник РС" 99/11) и то чланом 32. став 2. прописано да против правноснажне одлуке 

Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касацио-

ном суду захтев за преиспитивање судске одлуке  
6  У управном поступку се, сагласно члану 140. став 4. Закона о државним службеницима, 

одлучује о престанку радног односа државних службеника, па и полицијских службени-

ка и других запослених у МУП-у РС 
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ном суду благовремено - у року од 30 дана од дана достављања странци, 

односно надлежном јавном тужиоцу, а ако надлежном јавном тужиоцу 

није достављена одлука суда он може поднети захтев у року од 60 дана од 

дана достављања странци којој је последњој достављена (члан 51. ЗУС-а).  
 

Начини престанка радног односа у МУП-у РС  

 Како према наведеном, запослени у МУП-у РС имају статус држав-

них службеника то им радни однос престаје, сагласно члану 126. Закона о др-

жавним службеницима, на следеће начине:1) протеком времена на који је 

заснован (у ком случају жалба не одлаже извршење решења); 2) споразумом 

и то писменим споразумом, с тим да државном, односно полицијском слу-

жбенику на положају радни однос не може да престане споразумом; 3) отка-

зом послодавца (у случају да: а) државни односно полицијски службеник 

или други запослени у МУП-у РС одбије премештај или распоређивање кад 

за њих није потребна његова сагласност или неоправдано не ступи на радно 

место на које је премештен или распоређен; б) не задовољи на пробном раду; 

в) после престанка разлога за мировање радног односа не ступи на рад у року 

од 15 дана; г) не положи државни или посебан стручни испит), или отказом 

државног службеника (полицијског службеника или другог запосленог у 

МУП-у РС); 4) по сили закона и то а) кад наврши радни век - даном навр-

шења 65. година живота ако има најмање 15 година стажа осигурања; б) ако 

буде осуђен на казну затвора од најмање шест месеци - даном правноснажно-

сти пресуде; в) ако је нераспоређен, а не буде премешен на друго радно ме-

сто - наредног дана од протека два месеца откад је постао нераспоређен; г) 

ако неоправдано изостане са рада најмање три узастопна радна дана - трећег 

дана изостанка с рада; д) ако не положи државни стручни испит према плану 

и програму за степен стручне спреме који је стекао додатним образовањем.; 

ђ) из других разлога предвиђених општим прописима о раду којима се уређу-

је престанак радног односа независно од воље запосленог и воље послодав-

ца; и 5) на други начин одређен овим или посебним законом, у конкрет-

ном случају Законом о полицији. 

 Законом о полицији у Глави V Радни односи прописани су случаје-

ви престанка радног односа полицијским службеницима и другим запосле-

нима у полицији. Полицијском службенику (не и другом запосленом у по-

лицији) радни однос може престати и пре испуњења општих услова за 

стицање старосне пензије, а у складу са прописима о пензијском и инва-
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лидском осигурању (члан 139. Закона о полицији), а може му престати и 

ако код њега настану промене у психофизичком или општем здравстве-

ном стању које га чине неспособним за вршење полицијских послова, у 

ком случају има право на инвалидску пензију (члан 140. истог закона). За-

коном о полицији је посебно регулисана и дисциплинска одговорност, те 

сагласно том закону, полицијском службенику и другом запосленом у по-

лицији радни однос може престати и изрицањем дисциплинске мере пре-

станак радног односа и то за тешку повреду службене дужности из чла-

на 157. Закона о полицији (члан 159. тачка 4. Закона о полицији). Поред 

случајева престанка радног односа изрицањем дисциплинске мере преста-

нак радног односа, полицијском службенику, односно другом запосленом 

радни однос у Министарству престаје и у посебним случајевима пре-

станка радног односа по сили закона из члана 167. Закона о полицији. 

Према члану 167. Закона о полицији полицијском службенику односно дру-

гом запосленом у полицији радни однос у Министарству престаје: 1) кад се 

утврди да су подаци о испуњавању услова за пријем у радни однос из 

члана 110. став 1. тач. 1-4. Закона о полицији ( (1) да има пребивалиште 

у Републици Србији; (2) да има најмање средње образовање; (3) да има го-

дине живота, да је психофизички способан и да испуњава посебне услове за 

поједина радна места, предвиђене актом из члана 4. став 4. овог закона; и 

(4) да је безбедносним проверама утврђено да за то лице не постоје безбед-

носне сметње) - лажни или кад престане да испуњава те услове, а не мо-

же бити премештен на друго радно место - даном утврђења; 2) кад се 

утврди да је поступио супротно одредби члана 133. овог закона, одно-

сно да обавља послове или самосталну и сваку другу делатност која је 

неспојива са пословима полицијског службеника или другог запосле-

ног у полицији (такву делатност односно послове и делатности дефинише 

министар као и услове за обављање послова ван радног времена) - даном 

коначности одлуке; 3) кад му надлежни орган утврди право на пензију у 

складу са законом - даном правоснажности решења; и 4) кад се утврди да 

је правноснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора у тра-

јању дужем од шест месеци - даном достављања правноснажне пресуде 

Министартству. До доношења Закона о изменама и допунама Закона о по-

лицији објављеног у ''Службеном гласнику РС'' 92/11, који је ступио на сна-

гу 8.12.2011. године, чланом 168. Закона о полицији7 био је прописан, у 

                                                 
7  ''Службени гласник РС'' 101/05 и 63/09  
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оквиру посебних случајева престанка радног односа, и престанак радног 

односа због безбедносних сметњи, а према коме полицијском службенику, 

односно другом запосленом радни однос престаје и ако током његовог рада 

у Министарству настану безбедносне сметње из члана 111. овог закона 

(безбедносне сметње су чињенице које онемогућавају пријем у радни однос 

у Министарству, а у складу са условима из члана 110. овог закона), a због 

којих са њим радни однос не би био ни заснован да су у време заснивања 

постојале (члан 168. је Законом о изменама и допунама Закона о полицији, 

који је објављен у ''Службеном гласнику РС'' 92/11, брисан). Према члану 

110. Закона о полицији лице које се прима у радни однос у Министрству, 

поред општих услова за пријем у радни однос у државном органу8 мора да 

испуњава наведене услове из става 1. тач. 1-4 тог члана, с тим да се за поје-

дина радна места може прописати и да лице има само држављанство Репу-

блике Србије. Према одредби истог члана закона у радни однос, за обавља-

ње послова у Министарству, не може се примити лице: против кога се води 

кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 

које је осуђивано због кривичног дела за које се гони по службеној дужно-

сти; које је осуђивано на казну затвора у трајању дужем од три месеца и ко-

ме је радни однос у државном органу престао због тешке повреде службене 

дужности правоснажном одлуком надлежног органа, односно коме је радни 

однос у правном лицу са јавним овлашћењима престао због повреде радне 

обавезе или непоштовања радне дисциплине. 
 

Надлежност за одлучивање о престанку радног односа у МУП-у РС 

 Орган надлежан за одлучивање у управном поступку је орган који 

је стварно и месно надлежан за конкретану управно-правну ствар. Будући 

да се према наведеном о престанку радног односа у МУП-у РС одлучује у 

                                                 
8  А то је да је пунолетан, држављанин Републике Србије, који има прописану стручну 

спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му рани-

је није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног 

односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, а за рад на положају 

потребно је и стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске ака-

демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање 

девет година радног искуства у струци (члан 45. Закона о државним службеницима).
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управном поступку, те да се ради о пословима који припадају МУП-у РС, 

то Министарство је стварно надлежан орган за престанак радног односа 

полицијских службеника и других запослених у МУП-у РС. Ако пак над-

лежност гледамо према територији на којој има право и дужност да одлу-

чује о престанку радног односа МУП РС има и месну надлежност за ову 

управно-правну ствар, с обзиром да је сврха месне надлежности да тери-

торијално раздели органе који имају стварну надлежност. 

Према члану 23. став 2. Закона о државној управи9 министар који ру-

ководи министарством, између осталог, доноси решења о управним и другим 

појединачним стварима, а сагласно члану 30. став 2. истог Закона и директор 

органа министарства у саставу одлучује о правима и дужностима запослених 

у органу у саставу ( МУП РС има органе у саставу, а то су, према члану 20. 

Закона о полицији, подручне полицијске управе и полицијске станице). 

 О правима и дужностима државног службеника, па и о престанку 

радног односа у МУП-у РС, сагласно члану 140. Закона о државним слу-

жбеницима, одлучује руководилац решењем, применом закона којим се 

уређује општи управни поступак, с тим да може писмено да овласти држав-

ног службеника који има стечено високо образовање и најмање пет година 

радног искуства у струци да уместо њега одлучује о правима и дужностима 

државних службеника. Такође, према члану 132. Закона о државним слу-

жбеницима, руководилац решењем одлучује и о престанку радног односа 

по сили закона државном службенику, односно полицијском службенику 

или другом запосленом у МУП-у РС, али против тог решења жалба није до-

пуштена, с тим да се може покренути управни спор. У смислу члана 141. 

Закона о државним службеницима, ни против решења, којим се одлучује о 

правима и дужностима државног службеника који руководи државним ор-

ганом, било да о томе, па самим тим и о престанку радног односа у МУП-у 

РС, одлучује Високи службенички савет (кад је државног-полицијског слу-

жбеника поставила Влада), или тело које одреди државни орган, односно 

тело надлежно за постављење државног службеника, жалба није допуште-

на, с тим да се може покренути управни спор. 

Према члану 142. Закона о државним службеницима, о жалбама 

државних службеника на решења, којима се у управном поступку одлучу-

је о њиховим правима и дужностима, одлучују Жалбене комисије, с тим 

                                                 
9 ''Службени гласник РС'' 79/05, 101/07 и 95/10 
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да у смислу члана 144. истог закона, о жалбама државних службеника из 

МУП-а РС, одлучује Жалбена комисија Владе, као и жалбене комисије ко-

је се образују актима МУП-а РС.  

 За одлучивање о престанку радног односа у МУП-у РС, изрица-

њем дисциплинске мере престанак радног односа, због тешке повреде 

службене дужности, надлежан је дисциплински старешина из члана 161. 

Закона о полицији, који покреће поступак закључком, те води дисциплин-

ски поступак и преко полицијског службеника (дипломираног правника-

мастер, односно дипломираног правника са најмање пет година радног ис-

куства у струци), кога овласти, одлучује о дисциплинској одговорности у 

првом степену. Одредбама члана 162. Закона о полицији, те одредбама чл. 

8. и 9. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутра-

шњих послова10 прописана је надлежност за одлучивање у другом степену 

Дисциплинске комисије Министарства унутрашњих послова Репбулике 

Србије Већа дисциплинске комисије, која одлучује о приговору против 

решења дисциплинског старешине. Сагласно члану 12. наведене Уредбе 

на питања вођења дисциплинског поступка у првом и другом степену 

примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. 

 Према члану 168. Закона о полицији, који члан је Законом о изме-

нама и допунама Закона о полицији објављеном у ''Службеном гласнику 

РС'' 92/11, брисан, решење о престанку радног односа полицијског слу-

жбеника, односно другог запосленог доносио је министар, на образложе-

ни предлог директора полиције, односно функционера у чијој надлежно-

сти је обављање одређених послова и задатака, а уз предлог је прилагана 

и безбедносна провера из члана 111. став 2. овог закона, као саставни део 

предлога (безбедносна провера је скуп мера и активности којима се утве-

ђује постојање односно непостојање безбедносне сметње), при чему жал-

ба против решења о престанку радног односа није била допуштена али се 

могао покренути управни спор. 
 

Дозвољеност захтева за преиспитивање судске одлуке у случајевима 

престанка радног односа у МУП-у РС 

 Захтев за преиспитивање судске одлуке у случајевима престанка 

радног односа у МУП-у РС је увек дозвољен када је Управни суд одлучи-

                                                 
10 ''Службени гласник РС'' 8/06 
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вао у пуној јурисдикцији, као и када је тај суд одлучивао по тужби за по-

нављање поступка (решењем о одбацивању тужбе за понављање поступ-

ка, решењем којим се не дозвољава понављање поступка у том предмету, 

као и пресудом донетом после поновљеног поступка). У досадашњој суд-

ској пракси Врховног касационог суда није било захтева за преиспитива-

ње одлука Управног суда донетих у спору пуне јурисдикције у предмети-

ма престанка радног односа у МУП-у РС, захтева за преиспитивање реше-

ња Управног суда којима се не дозвољава понављање поступка у том 

предмету, као ни пресуда донетих после поновљеног поступка. Међутим, 

Врховни касациони суд је у досадашњој пракси мериторно одлучивао о 

захтевима за преиспитивање решења Управног суда о одбацивању тужбе 

за понављање поступка, у случајевима престанка радног односа у МУП-у 

РС11 и то тако што је захтеве одбио, јер је нашао да је правилно Управни 

суд оценио да у предметним случајевима нису били испуњени услови за 

понављање поступка из тражених разлога, при чему ни наводима захтева 

није доведена у сумњу оцена Управног суда.  

 Захтеви за преиспитивање судских одлука су Врховном касацио-

ном суду подношени и када је Управни суд одбацивао тужбе о оцени за-

конитости решења о престанку радног односа у МУП-у РС (због проце-

сних разлога: неблаговременост тужбе, неуредност и др), одбијао тужбе 

којима је тражена оцена законитости тих решења, те уважавао тужбе и по-

ништавао решења о престанку радног односа у МУП-у РС, уз враћање 

предмета надлежном органу на поновно одлучивање. Када је Управни суд 

одлучивао о законитости коначних управних аката донетих у другом сте-

пену у случајевима престанка радног односа у МУП-у РС, захтеви за пре-

испитивање тих судских одлука нису дозвољени, па је Врховни касациони 

суд те захтеве одбацио12. Међутим, када је Управни суд одлучивао о зако-

нитости коначних управних аката у случајевима престанка радног односа 

у МУП-у РС, у којима је у управном поступку била искључена жалба, зах-

теве за преиспитивање тих судских одлука Врховни касациони суд је ме-

риторно решавао. Према судској пракси Врховног касационог суда те ме-

                                                 
11 Пресуде Врховног касационог суда Узп 441/10 од 19.5.2011. године, Узп 460/11 од 

23.12.2011. године, Узп 418/2012 од 30.11.2012. године, Узп 8/2013 од 7.3.2013. године и 

Узп 93/2013 од 18.4.2013. године 
12 Решења Врховног касационог суда: Узп 201/11 од 25.8.2011. године и Узп 541/2012 од 

10.1.2013. године 
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риторне одлуке су се поред на престанак радног односа по сили закона13 

односиле и на престанак радног односа у МУП-у РС, због безбедносних 

сметњи и у свим тим случајевима (престанка радног односа због безбед-

носних сметњи) захтеви су одбијени, jeр је оцењено да у поступку пред 

Управним судом није повређен закон, други пропис или општи акт, нити 

су повређена правила поступка, која су могла бити од утицаја на решење 

ствари14. Наиме, како је решење о престанку радног односа, због безбед-

носних сметњи, у предметним случајевима доносио министар унутра-

шњих послова Републике Србије, применом члана 168. Закона о полици-

ји, то је у поступку пред Управним судом у тим случајевима примењен 

меродаван материјални пропис, а поступљено је и без повреде правила 

поступка која је могла утицати на решење ствари од стране Управног суда 

(нпр.Управни суд није својом одлуком обухватио више (у)правних аката, 

уместо само једног, противно одредбама чл. 3, 14. и 22. ст. 1-2. ЗУС-а; ни-

је донео пресуду у нејавној седници, а да је у смислу чл. 33. и 34. ЗУС-а 

био обавезан да одржи усмену јавну расправу; није одлучио у пуној јурис-

дицији противно одредбама члана 43 ст. 2. и 3. ЗУС-а , будући да се у пу-

ној јурисдикцији не може одлучивати ако је управни акт донет у дискре-

ционој оцени, као и када је спор пуне јурисдикције искључен посебним 

законом за предметну материју). При томе, ни Уставни суд решењем I Уз 

13/2008 од 15.7.2010. године није прихватио иницијативу за покретање 

поступка за утврђивање неуставности, између осталих одредби Закона о 

полицији (члан 110. став 1. тачка 3. и става 3. истог члана, те члан 111) и 

одредбе члана 168. истог Закона. Такође је решењем Уставног суда I Уз 

190/2011 од 30.6.2011. године, поводом захтева за оцењивање уставности 

истих одредби Закона о полицији (члан 110. став 3, члан 111. и члан 168), 

одбачен захтев за оцењивање уставности тих одредби закона, те је и тим 

решењем Уставни суд оценио да су одредбе чл. 111. и 168. донете сагла-

сно овлашћењима законодавца из члана 197. тач. 4. и 8. Устава Републике 

Србије15 да уреди рад Министарства унутрашњих послова као републич-

ког органа, те да у оквиру наведених уставних овлашћења пропише по-

себне услове за пријем у радни однос одређеног лица и могућност пре-

                                                 
13 Пресуде Врховног касационог суда: Узп 39/12 од 10.2.2012. године и Узп 291/11 од 

25.8.2011. године 
14 Пресуде Врховног касационог суда: Узп 101/11 од 19.5.2011. године, Узп 663/11 од 27.1.2012. 

године, Узп 300/2012 од 30.11.2012. године и Узп 536/2012 од 24.1.2013. године 
15 ''Службени гласник РС'' 98/06 
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станка радног односа из разлога који су предвиђени оспореном одредбом 

закона. При томе је оцењено да је код одлучивања о престанку радног од-

носа у МУП-у РС обезбеђена двостепеност, с тим да су изузеци, утврђени 

сагласно праву из члана 13. Европске конвенције за заштиту људских пра-

ва и основних слобода, коју је 26.12.2003. године ратификовала Државна 

заједница Србија и Црна Гора16 на делотворан правни лек пред национал-

ним властима чак и онда када су повреде ових права и слобода учинила 

лица у вршењу своје службене дужности. Управо имајући у виду природу 

рада у МУП-у РС, по оцени Уставног суда из наведених решења, постоји 

потреба за постојањем посебних случајева престанка радног односа у ко-

јима је искључена жалба, а што је у складу са одредбом члана 36. став 2. 

Устава Републике Србије према којој свако има право на жалбу или друго 

правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обаве-

зи или на закону заснованом интересу. На овај начин се такође не доводе 

у питање ни гаранције из члана 1. Протокола број 12 Европске конвенције 

за заштиту људских права и основних слобода17, према коме ће се свако 

право које закон предвиђа остварити без дискриминације по било ком 

основу, као и гаранције из одредаба чланова 4. и 7. Конвенције Међуна-

родне огранизације рада број 158 о престанку радног односа на иниција-

тиву послодавца18, према којој раднику неће престати радни однос ако за 

такав престанак не постоји ваљан разлог везан за способност или понаша-

ње радника или за оперативне потребе службе. Међутим, стручна јав-

ност19 пре наведених решења Уставног суда, а синдикат полицијских слу-

жбеника и других запослених у МУП-у РС и после, указивали су на неса-

гласност одредбе члана 168. Закона о полицији са Уставом Републике Ср-

бије, да би Законом о изменама и допунама Закона о полицији та одредба 

од 8.12.2011. године престала да важи. 

 У сваком случају на Управном суду, у управном спору, односно 

на Врховном касационом суду, кроз захтев за преиспитивање правносна-

жне судске одлуке је било да испита да ли је овлашћење за примену од-

редбе члана 168. Закона о полицији и доношење решења о престанку рад-

                                                 
16 "Службени лист СЦГ- Међународни уговори" 9/03 и 5/05 
17 ''Службени лист СЦГ - међународни уговори" 9/03, 5/05 
18 "Службени лист СФРЈ - међународни уговори" 4/84 и 7/91 
19 Правни форум-Моје право -излагање професора др Зорана Томића на саветовању Врхов-

ног суда Србије у Врњачкој Бањи, октобар 2009. године 
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ног односа због безбедносних сметњи, односно за примену одредбе члана 

132. Закона о државним службеницима, у вези одредби члана 126. став 1. 

тачка 4. и члана 131. истог закона, те одредби члана 167. Закона о полици-

ји, које се односе на престанак радног односа, по сили закона, коришћено 

у циљу у којем то овлашћење служи. У пракси је Врховни касациони суд 

управо кроз преиначавање пресуде Управног суда20, испитао и утврдио да 

је овлашћење за престанак радног односа по сили закона полицијском 

службенику, применом тада важеће одредбе члана 167. став 1. тачка 2. За-

кона о полицији (према којој полицијском службенику односно другом 

запосленом у полицији радни однос у Министарству престаје кад суд до-

стави правоснажну пресуду којом је осуђен за кривично дело одређено у 

члану 110. став 3. овог закона - даном доношења решења о престанку рад-

ног односа), коришћено у циљу у којем то овлашћење служи21. Овакав 

приступ имао је и Уставни суд приликом одлучивања о уставној жалби, 

којом се такође остварује контрола судских одлука, донетих, између оста-

лог, и у предметима престанка радног односа у МУП-у РС, с тим што је 

био у питању престанак радног односа на основу, у време престанка рад-

ног односа, важећег члана 45, у вези члана 34. став 1. тачка 2. Закона о 

унутрашњим пословима22, због тога што је против запосленог у МУП-у 

РС покренут кривични поступак због кривичног дела наведеног у члану 

34. став 1. тачка 1. истог закона23. Наиме, Уставни суд је са аспекта пра-

вичног суђења такође оцењивао да ли су у конкретном случају редовни 

судови (који су до ступања на снагу Закона о државним службеницима - 

01.07.2006. године одлучивали о законитости престанка радног односа и у 

државним органима) испитали и оценили да ли је овлашћење за примену 

наведених одредби Закона о унутрашњим пословима било коришћено су-

протно циљу у којем то овлашћење служи. 
 

Закључак 

 На примеру престанка радног односа полицијском службенику, 

односно другом запосленом у МУП-у РС и то управним актом против ко-

га је била искључена жалба у управном поступку, се може оценити дело-

                                                 
20 Пресуда Управног суда, Одељења у Нишу II-1 У 22539/10 од 21.4.2011. године  
21 Пресуда Врховног касационог суда Узп 291/11 од 25.8.2011. године 
22 "Службени гласник РС" 44/91, 79/91, 54/96, 25/00, 8/01 и 106/03 
23 Одлука Уставног суда Уж 753/2008 од 19.1.2011. године 
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творност захтева за преиспитивање судске одлуке, као делотворног прав-

ног средства. У смислу члана 13. Европске конвенције за заштиту људ-

ских права и основних слобода, делотворним правним средством у сваком 

националном унутрашњем правном систему сматра се средство које је те-

оријски и практично било на располагању у релевантном тренутку24, с 

тим да постоји реална могућност да то правно средство подносиоцу обез-

беди непосредно и брзо правно задовољење. Захтев за преиспитивање 

судске одлуке прописан ЗУС-ом као ванредно правно средство има свој-

ство деволутивности, јер се изјављује и о њему одлучује, не исти већ ви-

ши независтан орган, односно суд, овде највиши суд у Србији-Врховни 

касациони суд. Такође, од утицаја на његову делотворност је и својство 

овог ванредног правног средства, да је на располагању у важним случаје-

вима и то: када је Управни суд одлучивао у пуној јурисдикцији; када је 

управни поступак био једностепен, то јест када је управна жалба била 

унапред искључена, као и у случајевима предвиђеним законом. При томе 

су захтевом за преиспитивање судске одлуке релативно широко поставље-

ни законски разлози за побијање правноснажне судске одлуке и то како 

због матреријалне, тако и формално-процесне незаконитости. Осим тога, 

овлашћење Врховног касационог суда иде даље од констатације незакони-

тости, јер Врховни кадациони суд може и укинути, али и преиначити од-

луку која се побија (члан 55. став 2. ЗУС-а). То практично значи да се Вр-

ховни касациони суд "упушта" у предмет и мериторно и то не само када 

преиначује судску ослуку против које је захтев поднет, већ и кроз враћање 

Управном суду са налогом да изведе све процесне радње и да расправи 

питања на која му је указао Врховни касациони суд.  

 У стварима у којима је у управном поступку била искључена жал-

ба, као што су наведении случајеви престанка радног односа у МУП РС, 

дозвољеношћу захтева за преиспитивање судске одлуке постиже се изве-

стан правни баланс, те је правна заштита у управном процесном праву 

комплетнија, а шансе да се макар накнадно отклоне евентуално учињене 

незаконитости непосредно у раду Управног суда, а посредно и из управ-

ног поступка, су увећане. Ипак, имајући у виду све наведено, и поред свих 

специфичности рада у Министарству унутрашњих послова, односно по-

                                                 
24 Тако је у пресуди Vernullo против Француске од 20.2.1991. године серија АБР 198 стр. 

11-12, став 27 у предмету Далија против Француске пресуда од 19.2.1998. године изве-

штај 1998-1 стр. 87-88, став 37 
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лицији, у највећем броју случајева престанка радног односа у истом мини-

старству обезбеђена је двостепеност одлучивања у управном поступку. 

 Сврха рада била је да прикаже, кроз случајеве престанка радног 

односа у МУП-у РС, делотворност захтева за преиспитивање судске одлу-

ке када је сужена могућност преиспитивања одлуке управног органа у 

жалбеном поступку, те на специфичност таквих решења, која су дакле у 

правном систему, поред тога што су легитимна, и могућа. Слично је и са 

примерима престанка радног односа, односно службе у Војсци Србије, те 

у материји слободног приступа информацијама од јавног значаја, као и у 

погледу одлука код ћутања управе- Републичке комисије за заштиту пра-

ва у поступцима јавних набавки, када је и поред специфичности рада тих 

органа у највећем броју случајева у истом органу обезбеђена двостепе-

ност одлучивања у управном поступку. 
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Радојка Маринковић 

судија Управног суда 

 
 

СТРАНКЕ У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ИМОВИНЕ  

(РЕСТИТУЦИЈЕ) 
 

"Правда је прва врлина друштвених установа, као што је исти-

на прва врлина система мишљења. Једна теорија колико год била еле-

гантна и економична мора се одбацити или изменити ако је неистини-

та; на исти начин закони и установе, ма колико били ефикасни и добро 

уређени, морају се реформисати или укинути ако су неправедни. Свака 

особа поседује неповредивост засновану на правди коју чак ни друштво 

благостања не може да пренебегне. Из ових разлога правда пориче да се 

губитак слободе неких поравнава већим уделом у добру осталих. Она не 

дозвољава да се жртве које су наметнуте неколицини надокнаде већим 

збиром предности које уживају многи. Према томе, у праведном дру-

штву слободе једнаког грађанског статуса сматрају се решеним; права 

обезбеђена правдом нису предмет политичког погађања нити рачун дру-

штвених интереса. Једина ствар која нам допушта да пристанемо на 

погрешну теорију јесте недостатак боље; аналогно, неправда се може 

толерисати само када је то нужно да се избегне још већа неправда. Као 

прве врлине људске активности, истина и правда су бескомпромисне."  

Џон Ролс: Теорија правде 

 

I Појам реституције 

Реституција (лат. restitutio - поправљање, враћање на старо), је у 

новијем законодавству школски пример наведене теорије правде којим се 

настоји исправити неправда на начин да се са што мање нове неправде до-

сегне адекватан ниво правде. У позитивно-правном законодавству, рести-

туција је повраћај власништва или права која су у прошлости неоправдано 

одузета одређеном лицу, групи грађана или читавој класи или етничкој 

групи. Овим процесом се остварује једно од основних људских права из 

Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, коју је 

Државна заједница Србија и Црна Гора ратификовала 26.12.2003. године и 

која од априла 2004. године чини саставни део нашег унутрашњег права – 
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право на неометано уживање своје имовине, које подразумева и забрану 

одузимања односно ограничавања права својине и других имовинских 

права по било ком основу без накнаде.  

 У Републици Србији, почев од 1991. године до данас, враћање имови-

не одузете по различитим основама уређено је са више посебних закона, ко-

јима је враћање имовине био ограничено или по предмету враћања или по 

кругу субјеката којима се имовина враћа. Тако су донети Закон о начину и 

условима признавања права у враћању земљишта које је прешло у друштвену 

својину по основу земљишног фонда и конфискацијом због неизмирених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа1; Закон о изменама и 

допунама Закона о расправљању имовинских односа насталих самовласним 

заузећем земљишта у друштвеној својини2; Закон о враћању утрина и пашња-

ка селима на коришћење3; Закон о условима и начину враћања имовине сте-

чене радом и пословањем задруга после 1.7.1953. године4; Закон о задруга-

ма5, те Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједница-

ма6 и Закон о враћању одузете имовине и обештећењу7. 

Поступајући на наведени начин законодавац се у законодавној по-

литици определио за парцијалну и поступну реституцију по врсти имови-

не и по групама субјеката, чиме је створио основ за општу денационализа-

цију којом треба да се оконча поступак враћања или накнаде имовине бив-

шим власницима у Србији. Тиме, по утврђењу Уставног суда, није повре-

ђена уставност и сагласност са потврђеним међународним уговорима, "јер 

је ствар процене законодавца да ли питање повраћаја одузете имовине, од-

носно обештећења за ту имовину, треба уредити једним законом или по-

себним законима зависно од специфичности правних субјеката и имовине 

коју они потражују"8. 

Имајући у виду актуелни тренутак, аутор рада се ограничио на 

процесна питања везана за Закон о враћању (реституцији) имовине црква-

                                                 
1  (''Службени гласник РС'' 18/91, 20/92 и 42/98) 
2  (''Службени гласник РС'' 50/92) 
3  (''Службени гласник РС'' 16/92) 
4  (''Службени гласник РС'' 46/90) 
5  (''Службени лист СРЈ'' 41/96 и 12/98 и ''Службени гласник РС'' 101/05 и 34/06) 
6  (''Службени гласник РС'' 46/2006) 
7  (''Службени гласник РС'' 72/2011, 108/2013) 
8  Одлука Уставног суда IУ-256/2005 од 23.2.2006. године, објављена у ''Службеном гла-

снику РС'' 27/06 
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ма и верским заједницама (у даљем тексту Закон о реституцији) и Закон о 

враћању одузете имовине и обештећењу (у даљем тексту Закон о враћању 

имовине), који суштински на сличан начин регулишу питање враћања 

имовине, али се међусобно разликују у погледу титулара права на враћа-

ње, начину и обиму враћања односно права на обештећење, па у том сми-

слу и у датим материјалним и процесним решењима.9 
 

II Сходна примена Закона о општем управном поступку 

Закон о реституцији има 39 чланова, а Закон о враћању имовине - 67 чланова, 

који садрже материјално-правне и процесно-правне одредбе, те се не могу 

сматрати опширним законима. Потпуност уређења процесних питања регу-

лисана је сходном применом правила поступка којима се уређује општи 

управни поступак, која се примењују на питања поступка која нису уређена 

овим законима (члан 5. став 2. Закона о реституцији; члан 11. став 2. Закона о 

враћању имовине). Наведено је у сагласности са одредбама чл. 2. и 3. Закона 

о општем управом поступку10 (у даљем тексту ЗУП), као системског проце-

сног закона у управно-правној области, којима је прописано да поједина пи-

тања поступка за одређену управну област могу да се уреде посебним зако-

ном другачије него што су уређена овим законом, ако је то неопходно за по-

ступање у тој управној области, те да се у управним областима за које је зако-

ном прописан посебан поступак, поступа по одредбама овог закона у свим 

питањима која нису уређена посебним законом. 
 

III Појам странке у ЗУП-у (чл. 39. до 53. Закона) 

Ако управну ствар дефинишемо као појединачну неспорну ситуацију 

од јавног интереса у којој орган непосредно примењујући прописе, правно 

или фактички утиче на положај странке тако што доноси управни акт којим 

                                                 
9  Обзиром на наведену суштинску сличност, а различитост у погледу обима права и начи-

на враћања имовине по наведеним законима, пред Уставним судом je вођен поступак ра-

ди оцене уставности, односно повреде начела равноправности, о чему се Уставни суд из-

јаснио у Одлуци III-256/2005, објављеном у ''Службеном гласнику РС'' 27/2006, у којој 

је, полазећи од одредаба чл. 13. и 22. Устава, утврдио да је неосновано позивање на по-

вреду принципа равноправности између физичких и правних лица, односно равноправ-

ности цркве и других правних лица, јер Устав не познаје принцип једнакости као општи, 

апстрактни појам који се подједнако односи на све правне субјекте, већ гарантује једна-

кост у оквиру исте категорије правних субјеката 
10 (''Службени лист СРЈ'' 33/97 и 31/01, ''Службени гласник РС'' 30/10) 
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решава о њеним правима или обавезама или таквим решавањем утиче на њен 

непосредни, лични, на закону заснован интерес, онда је странка, поред орга-

на, основни и неопходни учесник у управном поступку. 

Према члану 39. ЗУП-а, странка је лице по чијем захтеву је покре-

нут поступак или против кога се води поступак, или које ради заштите 

својих права и правних интереса има право да учествује у поступку. 

Да би лице имало својство странке у управном поступку потребно 

је да има страначку или правну способност, процесну способност и стра-

начку легитимацију. 

Страначка или правна способност подразумева способност лица 

да буде носилац права и обавеза. Према члану 40. ЗУП-а, странка у управ-

ном поступку може бити свако физичко или правно лице које може бити 

носилац права и обавеза, односно има правну способност, а о чијем се 

праву или обавези или о правном интересу заснованом на закону решава. 

Процесна или пословна способност означава способност да лице 

самостално обавља процесне радње пред органима тј. да странка може вр-

шити радње у управном поступку. Од процесне способности треба разли-

ковати постулациону способност, способност стварног поступања пред 

ограном који води поступак, а коју немају нпр. глувонеми или лица која не 

разумеју језик на коме се води поступак. Радње у поступку предузимају 

странке саме или преко заступника, лица која су овлашћена да уместо 

странака обављају процесне радње у управном поступку: законски заступ-

ници процесно неспособних лица или правних лица (нпр. државно одно-

сно јавно правобранилаштво), привремени заступник, заједнички пред-

ставник странака и пуномоћник. Стручни помагач странке даје странци 

лично обавештења или савете, али не предузима радње у њено име, није 

њен пуномоћник (члан 53. ЗУП-а). 

Стварна или страначка легитимација представља нарочит однос из-

међу лица и конкретног предмета поступка, односно извесних његових пра-

ва или правно обезбеђених интереса у конкретној управној ствари. У својој 

правној природи она је материјално-правни однос према предмету поступ-

ка. Оцена страначке легитимације јесте процесно-правног карактера, али 

њено постојање произлази из конкретног материјално-правног прописа у 

чијем контексту се цени да ли су испуњени услови да се у односу на кон-

кретно лице покреће и води управни поступак и одлучује о одређеном пра-
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ву или обавези. Лице које ставља захтев за покретање поступка има активну 

страначку легитимацију, а лице против кога се води поступак пасивну стра-

начку легитимацију. Управни поступак увек покреће надлежни орган (члан 

113. ЗУП-а). У једностраначким управним стварима као странке се појављу-

ју једно или више лица која имају исти интерес те чине тзв. процесну зајед-

ницу. У двостраначким или вишестраначким стварима у управном поступку 

учествују два или више правних субјеката чији се интереси у поступку су-

простављају, те се може рећи да су противне странке. У двостраначком од-

носно вишестраначком поступку се разликују: директна странка, лице чија 

је управна ствар предмет поступка и индиректна странка, лице чијих се 

права и правних интереса дотиче решавањем управне ствари директне 

странке. Код контрадикторних управних ствари између странака не постоји 

неки материјално-правни однос пре управног поступка, већ се њихови ин-

тереси супростављају тек у самом поступку, а врло често тек донетом одлу-

ком о предмету поступка, што је и суштинска разлика управног поступка са 

судским поступком, у коме се постојећи супротни интереси странака износе 

пред суд ради њиховог разрешења. 
 

IV Странке по Закону о реституцији 

Чланом 24. Закона о реституцији, прописано је да су странке: црква, 

односно верска заједница или њен правни следбеник; обвезник враћања; 

друго правно или физичко лице које, ради заштите својих права или прав-

них интереса има право да учествује у поступку. Чланом 23. Закона о рести-

туцији је прописано да се поступак за враћање имовине, односно исплату 

накнаде или обештећење покреће захтевом који се подноси Дирекцији, те 

се, следствено томе, овај поступак не може водити по службеној дужности, 

без захтева странке. Право на подношење захтева припада субјектима права 

на реституцију, тј. црквама односно верским заједницама или њиховим 

правним следбеницима, којима је имовина одузета применом прописа одре-

ђених у члану 1. Закона о реституцији11. Дакле, подносилац захтева има 

страначку легитимацију у поступку реституције уколико докаже да је њему 

или његовом правном претходнику одузета имовина применом датих про-

писа. У том смислу законом је прописано да се у захтеву нарочито наводе 

                                                 
11 Према члану 1. Закона о реституцији то су прописи о аграрној реформи, национализацији, се-

квестрацији и други прописи који су донесени и примењивани у периоду од 1945. године, 

као и сви други акти којима је вршено одузимање те имовине, без тржишне накнаде. 
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подаци о имовини и акту одузимања, а уз захтев обавезно прилаже исправа 

о одузимању имовине или навод о службеном гласилу у коме је објављен 

акт, уз конкретно навођење предмета одузимања и доказ о својству подно-

сиоца захтева, тј. да је подносилац непосредни ранији власник имовине чије 

се враћање тражи или његов правни следбеник. 

Треба напоменути да Закон о реституцији, на одређени начин ин-

стутуту реституције потчињава јавни интерес, као и интерес противне 

странке, обавезујући обвезнике враћања и трећа лица да Дирекцији подне-

су све доказе и дозволе увид у исправе и податке који су потребни за ком-

плетирање документације о захтеву, под претњом новчане казне. На тај на-

чин се потпуније него у другим законима, потенцира начело истине из 

члана 8. ЗУП-а.  

Поступање органа у случају непостојања или недоказане активне 

страначке легитимације, у Закону о реституцији није изричито прописано, 

већ се сходно примењују одредбе члана 115. ст. 2. Закона о општем управ-

ном поступку, којим је прописано да ако орган поводом стављеног захтева 

странке нађе да нема услова за покретање поступка, доноси закључак о 

одбацивању захтева странке12. 

Према члану 3. став 1. тачка 3. Закона о реституцији, под насловом 

"Значење израза", под обвезницима враћања односно исплате накнаде 

подразумевају се Република Србија, привредна друштва и друга правна 

или физичка лица која су власници имовине и која су према овом закону у 

обавези да врате одузету имовину или исплате новчане накнаде. Међутим, 

под насловом "Субјекти обавеза" у члану 7. Закона о реституцији, пропи-

сано је да је обвезник враћања, односно исплате накнаде Република Срби-

                                                 
12 Пресудом Управног суда У 7072/10 од 13.10.2010. године, одбијена је тужба тужиоца -

подносиоца захтева за враћање имовине, против закључка Дирекције за реституцију, ко-

јим је захтев за враћање одбачен због непостојања услова за покретање поступка из чла-

на 115. став 2. Закона о општем управном поступку. Према образложењу пресуде, имо-

вина чије се враћање тражи експроприсана је у корист државе као власништво «Заду-

жбине...», чији оснивач није подносилац захтева, већ је иста основана тестаментом фи-

зичког лица, због чега се не може сматрати имовином верске заједнице, односно имови-

ном која може бити предмет реституције у смислу чл. 1, 6. и 9. Закона о враћању (рести-

туцији) имовине црквама и верским заједницама. Наведена пресуда потврђена је пресу-

дом Врховног касационог суда, Узп. 298/10 од 15.7.2011. године а Уставни суд је одлуком 

Уж-4657/2011 од 25.10.2012. године, одбио као неосновану уставну жалбу подносиоца 

захтева поднету против одлуке Врховног касационог суда.  
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ја, привредно друштво и друго правно лице које је у моменту ступања на 

снагу овог закона власник одузете имовине. Тако, за разлику од члана 3, у 

члану 7. Закона, физичка лица нису наведена као обвезници враћања. Под 

насловом "Заштита савесних стицаоца и стечених права", у члану 8. Зако-

на, прописано је да физичка лица, која су у међувремену законитим (те-

ретним или бестеретним) правним послом стекла право својине на имови-

ни која је била одузета црквама и верским заједницама, нису обвезници 

враћања или исплате новчане накнаде, а законску обавезу према субјекту 

права преузима Република Србија. На тај начин је, по мишљењу аутора, 

законом отеловљено да се "неправда може толерисати само када је то 

нужно да се избегне још већа неправда". 

Трећа странка у овом поступку, према члану 24. Закона о реститу-

цији, је друго правно или физичко лице које, ради заштите својих права и 

правних интереса има право да учествује у поступку. У Закону о реститу-

цији, под насловом "Значење израза", као ни у другој одредби закона није 

одређеније дефинисан појам ове странке у поступку. Стога је, по мишље-

њу аутора, сходном применом правила управног поступка надлежни орган 

дужан да, полазећи управо од материјално-правног прописа који приме-

њује, цени исказани правни интерес, односно да ли се у одређеном по-

ступку реституције посредно задире у права или правни интерес другог 

лица. Сходно наведеној законској одредби, то лице има право да учествује 

у поступку и у својству странке предузима све правне радње ради заштите 

својих права и правних интереса. Будући да учествовање другог лица у 

поступку може и не мора да определи одлуку надлежног органа о захтеву 

подносиоца као "главне странке", интерес тог другог лица мора бити јасно 

дефинисан као непосредан, личан и на закону заснован. Тако, по мишље-

њу аутора, физичко лице које је власник одузете имовине на којој је право 

својине стекло законитим правним послом, има правни интерес да уче-

ствује у поступку враћања ради доказивања да у смислу члана 8. Закона 

није обвезник враћања; привредно друштво или друго правно лице које је 

одузету имовину стекло теретним правним послом, има правни интерес да 

учествује у поступку ради доказивања да у смислу члана 7. став 2. Закона, 

није обвезник враћања13. 

                                                 
13 Пресудом Врховног касационог суда Узп 67/2013 од 28.3.2013. године, одбијен је захтев 

за преиспитивање пресуде Управног суда У 22527/10 од 27.12.2012. године, којим је од-

бијена тужба против делимичног решења Дирекције за реституцију донетог у поступку 
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Закон о реституцији прописује једностепено одлучивање у управ-

ном поступку и достављање решења свим странкама у поступку у року од 

шест месеци од дана подношења уредно састављеног захтева, као и судску 

заштиту у управном спору. Прописани рок од шест месеци није преклузи-

ван, односно не спречава Дирекцију да решење по захтеву донесе и након 

протека тог рока, али подносиоцу захтева отвара могућност, имајући у ви-

ду да је судска заштита одређена у управном спору, подношења тужбе 

због недоношења решења у наведеном року, уз испуњеност и осталих 

услова прописаних Законом о управним споровима. Прописано једносте-

пено одлучивање омогућава странкама да пред Врховним касационим су-

дом, подношењем захтева за преиспитивање судске одлуке, траже преи-

спитивање сваке одлуке Управног суда која је у упрaвном спору донета у 

правној ствари реституције. 
 

V Странке по Закону о враћању имовине 

Закон о враћању имовине донет је последњи у низу закона којима 

се на посредан или непосредан начин у Републици Србији спроводи по-

ступак реституције. Имајући у виду да је обухватио све прописе које до 

тада донети закони из ове области нису помињали (таксативно побројан 

41 пропис применом којих је одузета имовина чије се враћање може тра-

жити по одредбама овог закона), а имајући у виду титуларе враћања, мо-

гло би се рећи да овај пропис има најшире карактеристике општег пропи-

са којим се уређује право на враћање имовине и обештећење. 

Према члану 39. Закона о враћању имовине, странке у поступку 

су: лице по чијем је захтеву покренут поступак или које има правни инте-

рес, обвезник, као и републички јавни правнобранилац14. Дакле, овај За-

                                                                                                                       
реституције, у коме су поред подносиоца захтева и обвезника враћања учествовала и фи-

зичка лица, носиоци станарских права на одузетој имовини - становима за које се води 

спор о валидности откупа. Према образложењу пресуде, правилно је закључивање 

Управног суда да спорни станови, који су откупљени од Републике Србије, до окончања 

парничног поступка не могу бити предмет расправе код управних органа, будући да ни-

су окончани постпупци који се воде пред надлежним судом по тужби за поништај угово-

ра о преносу права располагања и противтужби за поништај уговора о откупу стана, те 

да питање носиоца права својине на преосталим становима представља претходно пита-

ње без чијег се решавања не може решити ни ова управна ствар. 
14 Доношењем Закона о правобранилашту (''Службени гласник РС'' 55/2014) промењен је назив 

републичког јавног правобранилаштва у државно правобранилаштво, али је исти институт 
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кон слично као и Закон о реституцији, посебном законском одредбом од-

ређује странке у поступку. Под насловом "Значење израза", у члану 3. За-

кона, прописано је да се под појмом "подносилац захтева", подразумева 

лице које је Агенцији поднело захтев, на основу расписаног јавног позива 

од стране Агенције, а према члану 41. истог Закона, под насловом "подно-

силац захтева", прописано је да захтев за враћање имовине, у складу са 

овим законом, подносе сви бивши власници одузете имовине, односно 

њихови законски наследници и правни следбеници, без обзира да ли су 

поднели пријаву у складу са Законом о пријављивању и евидентирању од-

узете имовине15. Из наведених законских одредби произлази да се и овај 

поступак може водити само ако постоји захтев странке, али не и по слу-

жбеној дужности. За разлику од Закона о реституцији, законодавац је у 

члану 43. Закона о враћању имовине изричито прописао да ће се захтев 

који не садржи податке из члана 42. став 7. овог закона и уз који нису при-

ложени докази из тог става, одбацити као неуредан, дакле, без претходног 

упозорења странке да је захтев неуредан и њеног позивања на уређење 

захтева. Иако лице чији је захтев одбачен има право да нови захтев подне-

се до истека рока за подношење, по мишљењу аутора, прописано поступа-

ње је у супротности са начелом о пружању помоћи неукој странци, из чла-

на 15. ЗУП-а, у примени кога се, према члану 58. ЗУП-а, поднесак може 

одбацити као неуредан тек уколико странка у остављеном року поднесак – 

захтев не уреди. Међутим, одредба члана 43. Закона о враћању имовине је 

јасна и одређена, те не оставља дилему у тумачењу нити у примени. По-

ступајући у складу са датом законском одредбом, Управни суд је у већем 

броју судских одлука изразио став да је правилан и на закону заснован за-

кључак којим је одбачен као неуредан захтев за враћање одузете имовине, 

без претходног позивања странке да поднети захтев уреди16. 

Будући да се према члану 43. став 3. Закона враћању имовине, про-

тив закључка којим је захтев странке одбачен као неуредан не може изја-

вити жалба, странка има право да против сваке одлуке Управног суда која 

је донета у управном спору у коме је предмет спора оцена законитости за-

                                                                                                                       
законског заступника Републкике Србије у имовинско-правним односима, па наведена про-

мена и није од утицаја на примену Закона о враћању имовине, прим. аутора) 
15 (''Службени гласник РС'' 45/05) 
16 Нпр. пресуде Управног суда У. 1572/13 од 10.7.2013. године, У. 9213/13 од 20.3.2014. године 
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кључка, поднесе Врховном касационом суду захтев за преиспитивање суд-

ске одлуке17. 

Закон о враћању имовине поред појма подносиоца захтева, као ак-

тивне странке, дефинише и појам корисника враћене имовине или обеште-

ћења, под којим подразумева лице коме се враћа имовина, односно утвр-

ђује право на обештећење, у складу са овим законом. Различитост датих 

појмова, који се у суштини односе на исто лице, јер је корисник враћања 

подносилац захтева по чијем захтеву се враћа имовина, по мишљењу ауто-

ра, није допринело јасноћи и терминолошкој доследности прописа. 

 Друга странка у поступку, према члану 39. Закона о враћању имо-

вине, је обвезник. Одредбом члана 9. Закона о враћању имовине, прописа-

но је да је обвезник враћања у натуралном облику Република Србија, ауто-

номна покрајина, јединица локалне самоуправе, јавно предузеће, привред-

но друштво или друго правно лице чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, привредо дру-

штво са већинским друштвеним капиталом и задруга, укључујући и при-

вредна друштва и задруге у поступку стечаја и ликвидације, а који је, на 

дан ступања на снагу овог закона, власник, држалац или носилац права 

коришћења, односно располагања на подржављеној имовини – у односу 

на право које му припада, док је обвезник обештећења у виду државних 

обвезница Република Србија. Дакле, да би побројана лица била обавезана 

на враћање имовине бившем власнику у натуралном облику, основни 

услови су да имају својство власника, односно држаоца или носиоца права 

располагања на имовини која је подржављена и одузета, да та имовина по-

стоји у приближно истом облику и стању, те да није изузета од враћања у 

смислу члана 18. истог Закона. Из наведеног произлази и да су обвезници 

враћања титулари државне односно друштвене својине. Будући да одређе-

но лице може бити обавезано да врати само оно право које има, треба има-

ти у виду правне институте дефинисане у примарној друштвеној својини: 

право располагања и право коришћења, који се у правној теорији и пракси 

често називају парасвојински или квазисвојински институти. Тако, лице 

које има право располагања или право коришћења на непокретности у 

                                                 
17 Ово није случај са мериторном одлуком по захтеву за враћање имовине, будући да се 

против решења о враћању имовине може изјавити жалба министарству надлежном за 

послове финансија, те се захтев за преиспитивање судске одлуке Врховном касационом 

суду може поднети само ако је Управни суд одлуку донео у спору пуне јурисдикције. 
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друштвеној својини, као обвезник враћања преноси оно право које има, 

али оно суштински подразумева преношење права својине и права држа-

вине на одузетој имовини. 

У Закону о враћању имовине законодавац је као странку у поступ-

ку изричито одредио и републичког јавног правобраниоца. Имајући у виду 

да Република Србија има својство обвезника враћања те да републички 

(државни) правобранилац, као њен законски заступник у имовинско-прав-

ним односима учествује у поступку враћања, и није било нужно да као 

странка у поступку буде посебно одређен. 

 И коначно, према члану 39. Закона о враћању имовине, странка у 

поступку је и лице које има правни интерес. Будући да ни овај закон у зна-

чењу израза нити у осталим одредбама не дефинише посебно појам прав-

ног интереса, то је и у примени овог закона надлежни орган дужан да ис-

такнути правни интерес цени спрам материјално-правних одредаба закона 

који примењује, а сходном применом правила којима се уређује општи 

управни поступак. Како је већ напред наведено, ово подразумева да се у 

конкретној управној ствари цени постојање личног, непосредног и на зако-

ну заснованог интереса лица које је истакло правни интерес, а који му даје 

право да у својству странке учествује у поступку18. 

 Дакле, према наведеној законској одредби својство странке у по-

ступку признаје се лицу које има правни интерес. Међутим, у одредби 

члана 47. став 4. истог Закона, изричито је прописано да се првостепено 

решење Агенције доставља подносиоцу захтева, обвезнику и републичком 

јавном правобраниоцу, а члан 48. став 1. истог Закона, такође изричито 

прописује да против првостепеног решења из члана 47. овог закона, жалбу 

надлежном министарству могу изјавити у року од 15 дана од дана доста-

вљања решења подносилац захтева, обвезник и републички јавни право-

бранилац. По мишљењу аутора, ове одредбе Закона о враћању имовине су 

у директној супротности са процесним положајем странке и са правима 

која из тог положаја проистичу, као и начелом двостепености у решавању 

                                                 
18 При томе је важно разликовати постојање правног од фактичког интереса, будући да за-

кон само лицу чијих се права дотиче одлука о предмету поступка, даје право да учеству-

је у поступку. Уколико се одлука у одређеном поступку дотиче фактичких, материјалних 

или моралних интереса, колико год да су ти интереси битни за одређено лице и да их не 

треба занемарити, они том лицу не дају својство странке у управном поступку. 
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из члана 12. став 1. ЗУП-а, којим је прописано да против решења донетог 

у првом степену странка има право жалбе. На другачије мишљење није од 

утицаја што је одредбом члана 12. став 2. ЗУП-а одређено да се само зако-

ном може прописати да у појединим управним стварима жалба није допу-

штена, јер право дато законодавцу да искључи жалбу у одређеној управној 

области, не омогућава селективно ограничавање права на жалбу једној од 

странака у поступку. Нема ограниченог процесног суверенитета странке: 

он постоји или не постоји. Наведеним одредбама Закона о враћању одузе-

те имовине се урушава материјално-правни однос странке према предмету 

поступка, Уставом зајамчено право на жалбу, право на једнакост и равно-

правност у поступању у оквиру исте категорије правних субјеката, као и 

право из Европске конвенције о заштити људских права и основних слобо-

да, на делотворан правни лек. 

 У досадашњој судској пракси, Управни суд је у примени Закона о 

враћању имовине ценио законитост управних одлука којима је решавано о 

постојању истакнутог правног интереса за учествовање у поступку спрам 

предмета поступка и примењених материјално-правних норми, али до са-

да није заузимао став о правном питању из овог реферата, што ће засигур-

но бити у прилици, имајући у виду број поднетих захтева за реституцију и 

број предмета у управном спору из ове управне материје. 
 

Закључци 

 1. Закон о реституцији као и Закон о враћању имовине, сагласно 

материјално-правном односу према предмету спора одређују које странке 

у поступцима који се воде по одредбама тих закона имају страначку леги-

тимацију, међу којим странкама су набројана и лица са правним интере-

сом (индиректна странка). 

 2. Оба закона у погледу процесно-правних одредби које нису уре-

ђене тим законима, прописују сходну примену закона којим се уређује оп-

шти управни поступак, дакле ЗУП-а; 

 3. Према Закону о реституцији, поступак решавања је једностепен, 

странке немају право жалбе, већ ради оцене законитости донете одлуке 

могу да покрену управни спор. Ово им даље даје и право да подношењем 

захтева за преиспитивање судске одлуке, као ванредног правног средства, 

сагласно члану 49. ст. 1. и 2. тачка 3. Закона о управним споровима, пред 

Врховним касационим судом траже преиспитивање сваке правноснажне 
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одлуке Управног суда донете у овој управној ствари. Са мањим бројем 

процесних одредби, овај закон даје ширу сходну примену одредаба закона 

којим се уређује општи управни поступак, а тиме и основна начела управ-

ног поступка утврђена тим законом. 

 4. Закон о враћању имовине садржи већи број процесних одредби, 

којима се због специфичне природе управне ствари прописују одређена 

одступања од правила управног поступка. Међутим, одређене процесне 

одредбе тог Закона, које се тичу права странака у поступку, по мишљењу 

аутора, су у супротности са основним начелима управног поступања: 

 1) Одредба члана 43. Закона о враћању имовине, којом се пропису-

је одбацивање захтева странке као неуредног, без претходног позивања 

подносиоца на уређење поднеска, супротна је начелу пружања помоћи не-

укој странци. Поступак окончан применом наведене одредбе је једносте-

пен (за разлику од одлука донетих применом осталих одредби истог зако-

на), против донетог закључка не може се изјавити жалба, већ странка има 

право на судску заштиту у управном спору. Једностепено одлучивање, мо-

гло би се тумачити у интересу странке тиме што се истом законском од-

редбом странци даје право да поднесе нови захтев до истека рока из члана 

42. став 1. истог Закона. Међутим, ово право произлази и из начела прав-

носнажности из члана 13. ЗУП-а, а рок за подношење захтева за враћање 

имовине је истекао 3. марта 2014. године, па остаје питање да ли је у овом 

смислу специфична природа управне ствари неопходно захтевала одступа-

ња од основних начела управног поступка. Будући да је искључена жалба 

у управном поступку, против правноснажних одлука Управног суда доне-

тих у овој управној ствари може се, сагласно члану 49. ст. 1. и 2. тачка 3. 

Закона о управним споровима, поднети Врховном касационом суду захтев 

за преиспитивање судске одлуке. 

 2) Закон о враћању имовине, у члану 47. став 4. и члану 48. став 1. 

прописује да првостепено решење Агенција доставља подносиоцу захте-

ва, обвезнику и републичком јавном правобраниоцу, из чега произлази да 

се одлука не доставља индиректној странци (странци са правним интере-

сом), а таксативно набрајајући да право на жалбу имају подносилац захте-

ва, обвезник и републички јавни правнобранилац, искључује и њено право 

на жалбу. Ове одредбе су, по мишљењу аутора, у супротности са проце-

сним положајем странке и са правима која из тог положаја проистичу. За-

кон о општем управном поступку не садржи одредбе којима се процесни 
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суверенитет странке ограничава у било ком смислу. Стога се наведеним 

одредбама Закона о враћању одузете имовине крши начело двостепености 

у одлучивању и право странке на жалбу прописано ЗУП-ом, као и Уставом 

зајамчено право на жалбу и на једнакост и равноправност у поступању. 

 Следствено изнетом, Управни суд, који се према досадашњој суд-

ској пракси није изјашњавао о наведеном правном питању, има могућно-

сти да: 

 -  придржавајући се одредаба члана 47. став 4. и члана 48. став 1. 

истог закона, прихвати ограничени процесни суверенитет индиректне 

странке у поступку враћања имовине; или 

 - призна индиректној странци права која проистичу из процесног 

положаја странке у поступку сагласно основним начелима управног по-

ступка; или 

 - прекине поступак и пред Уставним судом иницира оцену устав-

ности и законитости ових законских одредаба. 

По мишљењу аутора, Управни суд је овлашћен да не примени на-

ведене процесне одредбе Закона о враћању имовине у делу у коме ограни-

чавају процесни суверенитет индиректне странке у поступку, и не чекају-

ћи оцену њихове уставности и законитости од стране Уставног суда, јер су 

у супротности са основним начелима утврђеним ЗУП-ом. Ово јер је чла-

ном 3. ЗУП-а прописано да одредбе закона којима се због специфичности 

природе управне ствари у поједним управним областима, прописују неоп-

ходна одступања од правила управног поступка, морају бити у сагласно-

сти са основним начелима утврђеним овим законом. 

 Будући да је управни поступак по наведеним одредбама Закона о 

враћању имовине двостепен, ванредно правно средство - захтев за преи-

спитивање судске одлуке, странка може да користи само уколико Управни 

суд донесе одлуку у спору пуне јурисдикције, те је у том смислу ограниче-

но и изјашњење Врховног касационог суда по овом питању. Свакако, нај-

меродавнију оцену уставност и законитост одредаба члана 47. став 4. и 

члана 48. став 1. Закона о враћању имовине, сагласно својој надлежности, 

даће Уставни суд. 
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Стево Ђурановић 

судија Управног суда 

 

 

АНАЛИЗА УПРАВНИХ СПОРОВА  

КОЈИ ЗА ПРЕДМЕТ ИМАЈУ ПОНИШТЕЊЕ РЕШЕЊА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 
 

У управном спору суд одлучује о законитости коначних управних 

аката, као и о законитости коначних појединачних аката којима се решава 

о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у од-

ређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита.  

Суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних 

појединачних аката када је то законом предвиђено. При овоме је управни 

акт појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном приме-

ном прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или прав-

ног лица, односно друге странке у управној ствари.  

Управна ствар, у смислу Закона о управним споровима је поједи-

начна неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из прав-

них прописа произилази потреба да се будуће понашање странке аутори-

тативно правно одреди. 

Ове одреднице Закона о управним споровима упућују на то да се 

одредбама материјално правних прописа који прописују да се против од-

ређених управних аката може водити управни спор, дају оквири за посту-

пање суда у свакој појединачној ситуацији.  
 

Општа разматрања 

У оквиру преиспитивања одлука Агенције за лиценцирање стечај-

них управника, као туженог органа у управном спору, у овом раду сагле-

дађе се законски оквир за посупање Агенције и њених органа, врста одлу-

ка и поступка у којима се ове одлуке доносе.  

Законски оквир поступања Агенције представљају свакако Закон о 

стечају ("Службени гласник РС" 104/09), Закон о изменама и допунама За-

кона о стечају ("Службени гласник РС" 84/14) и Закон агенцији за лицен-
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цирање стечајних управника ("Службени гласник РС" 84/04), Закон о из-

менама и допунама закона о агенцији за лиценцирање стечајних управни-

ка ("Службени гласник РС" 104/09), док се у поступцима примењују, као 

подзаконски акти, Правилник о начину издавања и обнављања лиценце за 

обављање послова стечајног управника ("Службени гласник РС" 22/2010) 

Правилник о начину обављања стручног надзора над радом лиценцираних 

стечајних управника ("Службени гласник РС" 35/2010), а посредно при 

утврђивању повреда у поступању стечајног управника, Кодекс етике за 

стечајне управнике (Службени гласник РС" 11/2010) и Правилник о утвр-

ђивању националних стандарда за управљање стечајном масом (''Службе-

ни гласник РС" 13/2010). 

Закон о стечају регулише правни положај стечајног управника, од-

рећујући му место као орган стечајног поступка (уз стечајног судију, 

скупштину и одбор поверилаца). Овај закон даље регулише, у односу на 

стечајног управника, његово именовање, ограничења у именовању, лицен-

цу за обављање послова стечајног управника, поступак обнављања и оду-

зимања лиценце, именик стечајних управника, дефинише стручни надзор 

над његовим радом и одређује делокруг послова стечајног управника.  

Такоће, Закон регулише и питање разрешења стечајног управника, 

који је поступак у надлежности стечајног судије и који се спроводи неза-

висно од поступка стручног надзора. Наиме, Закон о стечају и Закон о из-

менама и допунама Закона о стечају (члан 7) у члану 26. прописују да 

стручни надзор над радом стечајних управника, врши овлашћена органи-

зација, у складу са посебним законом.  

На поступак стручног надзора сходно се примењују одредбе зако-

на којим се уређује општи управни поступак, а у поступку стручног над-

зора овлашћена организација проверава да ли стечајни управник обавља 

дужност стечајног управника у складу са овим законом, националним 

стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике, као и дру-

гим прописима.  

У случају утврђених неправилности у раду стечајног управника, 

овлашћена организација, по спроведеном дисциплинском поступку, сте-

чајном управнику за утврђене повреде дужности изриче следеће мере: 

опомену, јавну опомену, новчану казну и одузимање лиценце, при чему се 

ове мере изричу решењем које је коначно. Повреде дужности стечајног 

управника могу бити лакше или теже повреде дужности, те се у случају 
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лакше повреде дужности могу изрећи мере: опомена, јавна опомена и нов-

чана казна, а у случају теже повреде дужности могу се изрећи мере: мера 

јавна опомена и новчана казна, као и мера одузимања лиценце.  

На овом месту треба навести да по пријему решења којим се изри-

че мера одузимања лиценце стечајни судија разрешава стечајног управни-

ка, али да и по пријему решења којима се изричу мере опомене, јавне опо-

мене и новчане казне, стечајни судија може разрешити стечајног управни-

ка или пак одредити друге мере ако оцени да самостално поступање сте-

чајног управника може довести до оштећења стечајне масе. 
 

Одлучивање Агенције 

Закон о агенцији за лиценцирање стечајних управника, који је об-

јављен у "Службеном гласнику РС" 84 од 24. јула 2004. године и Закон о 

изменама и допунама закона о агенцији за лиценцирање стечајних управ-

ника, објављен у "Службеном гласнику РС" 104/09, са применом од 23. ја-

нуара 2010. године, уредили су у члану 3. послове Агенције. Овим чланом 

је прописано да Агенција обавља стручне и регулаторне послове, у складу 

са овим законом, законом којим се уређује стечај и другим прописима до-

нетим на основу тих закона.  

Из одредби наведених Закона проистиче да се у управном спору 

могу побијати одлуке овлашћене организације – Агенције, које су проис-

текле из поступака издавања и обнављања лиценци за обављање послова 

стечајног управника и поступака по извршеном стручном надзору над ра-

дом стечајног управника, и то одузимања лиценце за обављање послова 

стечајног управника и изрицања других прописаних мера у оквиру дисци-

плинског поступка. 

Одлуке Агенције које су проистекле из поступака издавања лиценци 

за обављање послова стечајног управника, ослањају се на одредбе члана 23. 

Закона о стечају којим је прописано да лиценцу за обављање послова стечај-

ног управника издаје овлашћена организација решењем о издавању лиценце. 

Одлуке које се доносе у овим правним ситуацијама су решење којим се изда-

је лиценца и решење о одбијању захтева за издавање лиценце. Ова решења су 

коначна и против њих се може водити управни спор. 

Одредбом члана 23. Закона о стечају лиценцу за обављање посло-

ва стечајног управника издаје овлашћена организација решењем о издава-



УПРАВНА СЕКЦИЈА 

 

 238 

њу лиценце. Лиценца се издаје лицу које: је држављанин Републике Срби-

је; има пословну способност; има стечено високо образовање - има стече-

но високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно у основном трајању од најмање четири годи-

не; има три године радног искуства са високом стручном спремом или три 

године радног искуства на спровођењу стечајних поступака; има положен 

стручни испит за добијање лиценце; је достојно поверења за обављање 

послова стечајног управника. Закон прописује да се лиценца не може из-

дати лицу против кога је по службеној дужности покренут кривични по-

ступак, односно које је правноснажно осуђено за кривично дело против 

привреде, против правног саобраћаја, против службене дужности, као и за 

дело за које је запрећена казна преко пет година затвора или за дело које 

га чини недостојним за обављање послова стечајног управника или лицу 

које је у притвору, за време трајања притвора. Није достојно поверења за 

обављање послова стечајног управника у смислу става 2. тачка 6) овог 

члана лице из чијег се понашања у обављању раније професионалне де-

латности или других поступака може закључити да неће савесно обавља-

ти послове стечајног управника и чувати углед професије стечајног управ-

ника. Достојност поверења за обављање послова стечајног управника 

утврђује се нарочито у складу са кодексом етике стечајних управника. 

Имајући у виду да лиценца важи три године од дана издавања и да 

се може обновити, следећа врста одлуке је решење о обнављању лиценце 

или пак решење о одбијању захтева за обнављање лиценце услед неиспу-

њавања услова из чл. 23. и 24. Закона о стечају. 

Такође, а како то прописује одредба члана 24. Закона о стечају, 

лиценца се може одузети и пре истека рока важења лиценце у случају да 

се у поступку по пријави заинтересованог лица или по службеној дужно-

сти утврди да стечајни управник није савесно обављао послове у складу 

са овим законом, националним стандардима за управљање стечајном ма-

сом и кодексом етике.  

У наведеним случајевима (из ст. 4. и 5. члана 24. Закона о стечају) 

овлашћена организација доноси решење о одбијању захтева за обнављање 

лиценце, односно решење о одузимању лиценце, на основу којих стечај-

ног управника брише из именика стечајних управника што се чини доно-
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шењем посебног решења, а сва наведена решења су коначна и против њих 

се може водити управни спор. 

Вођење управног спора прописује и одредба члана 26. Закона о 

стечају и то против решења којима се у поступку стручног надзора изричу 

мере опомене, јавне опомене, новчане казне и одузимање лиценце. 

Поред Закона о стечају и Закон о изменама и допунама закона о 

агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС" 

104/09) уводи могућност вођења управног спора.  

Наиме, Закон о изменама и допунама закона о агенцији за лиценци-

рање стечајних управника ("Службени гласник РС" 104/09) регулише врше-

ње стручног надзора, дефинише појам овлашћених лица и органа за врше-

ње стручног надзора и одређује повреде дужности стечајног управника које 

доводе до изрицање прописаних мера у дисциплинском поступку.  

У вршењу стручног надзора Агенција проверава да ли стечајни 

управник обавља послове у складу са прописима којима се уређује стечај. 

Ближе уређење начина на који Агенција за лиценцирање стечајних управ-

ника обавља послове стручног надзора над радом лиценцираних стечај-

них управника дато је у Правилнику о о начину обављања стручног над-

зора над радом лиценцираних стечајних управника (''Службени гласник 

РС" 35/2010). 

Закон прописује надлежности органа Агенције који одлучују у по-

ступцима који призилазе из законских одредница везаних за стручни над-

зор, а то су: супервизор, дисциплинско веће и директор Агенције. 

Према одредби члана 3г. Закона супервизор започиње испитивање 

рада стечајног управника по службеној дужности или по притужби трећег 

лица, а о извршеном испитивању рада стечајног управника супервизор са-

ставља извештај којим констатује да не постоје неправилности у раду сте-

чајног управника, а у случају да утврди постојање неправилности у раду 

предлаже покретање дисциплинског поступка.  

У правној ситуацији када је у извештају супервизора констатовано 

да не постоје неправилности у раду стечајног управника, односно да су 

утврђене неправилности отклоњене, супервизор доставља извештај сте-

чајном управнику и подносиоцу притужбе, уколико је испитивање рада 

започето по притужби трећег лица, а на овакав извештај супервизора под-

носилац притужбе има право приговора у року од три дана од дана прије-
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ма извештаја, и о овом приговору одлучује директор Агенције решењем, 

које је коначно и против кога се може покренути управни спор.  

Могућност вођења упровног спора прописана је и одредбом члана 

3д. Закон о изменама и допунама закона о агенцији за лиценцирање сте-

чајних управника ("Службени гласник РС" 104/09), који регулише вођење 

дисциплинског поступка. 

Одлуке које се доносе у овом поступку су решење о обустави по-

ступка, у ситуацији када дисциплинско веће утврди да није било непра-

вилности у раду стечајног управника или пак, ако дисциплинско веће 

утврди да су постојале неправилности у раду стечајног управника, доно-

шење решења којим се изриче једна или више прописаних мера и то: опо-

мена, јавна опомена, новчана казна или одузимање лиценце, а све у скла-

ду са утврђеном повредом дужности стечајног управника.  

Ове повреде, иначе, Закон дели на лакше и теже, па се лакшом по-

вредом дужности сматрају мањи пропусти и неправилности у раду стечај-

ног управника и повреде прописа којима се уређује стечај које немају зна-

чајан негативан утицај нити последице на стечајну масу, повериоце или 

трећа лица, док се тежом повредом дужности сматрају већи пропусти и 

неправилности у раду стечајног управника и повреде прописа којима се 

уређује стечај које имају значајан негативни утицај и последице на стечај-

ну масу, повериоце или трећа лица. Под тежом повредом дужности сма-

тра се и непоступање по налогу супервизора као и поновљено или конти-

нуирано ускраћивање сарадње овлашћеним лицима Агенције, односно 

онемогућавање Агенције у вршењу стручног надзора. 

Наведена решења достављају се стечајном управнику, супервизо-

ру који је вршио стручни надзор, као и подносиоцу притужбе, уколико је 

испитивање рада започето по притужби трећег лица. Ова решења су ко-

начна и против њих се може покренути управни спор. 

 Следом изнетог, уочава се да је Закон у поступцима везаним за 

стручни надзор, предвидео двостепеност у одлучивању, али на тај начин 

што се у корелацији налазе супервизор и дисциплинско веће Агенције, 

док је у поступцима везаним за доделу и обнављање лиценци дао директ-

ну могућност вођења управног спора.  

На овом месту треба навести да Закон о јавним агенцијама у члану 

38. прописује да решења у управном поступку доноси директор или лице 
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које он овласти, а да о жалбама на решење решава министарство у чијем 

су делокругу послови јавне агенције. Стога се може говорити о томе да су 

ова два закона у одређеној колизији, јер Закон и Агенцији за лиценцирање 

стечајних управника не познаје жалбу као правно средство. 

Од правних лекова може се уочити једино приговор који је резер-

висан за трећа лица, односно, подносиоца притужбе који има право при-

говора у року од три дана од дана пријема извештаја супервизора у коме 

је констатовано да не постоје неправилности у раду стечајног управника, 

и о овом приговору одлучује директор Агенције решењем које је коначно 

и против кога се може покренути управни спор.  

Иначе, према решењима која су дата у закону, трећа лица, у коли-

ко је испитивање рада стечајног управника започето по притужби трећег 

лица, могу покренути управни спор и у ситуацијама када је донета одлука 

о обустави поступка, па чак и решења о изрицању мера. 

На овом месту треба сагледати појам трећег – заинтересованог ли-

ца и његов правни положај у управном поступку и управном спору, који 

се води поводом одлука Агенције, односно њених органа.  

Наиме, члан 10. Закона о управним споровима прописује да су 

странке у управном спору тужилац, тужени и заинтересовано лице. Тужи-

лац, а како га дефинише Закон о управним споровима, је лице које сматра 

да му је управним актом повређено неко право или на закону засновани 

интерес. Заинтересовано лице је лице којем би поништај оспореног управ-

ног акта непостредно био на штету. При овоме управни акт је појединач-

ни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, ре-

шава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно 

друге странке у управној ствари.  

Имајући у виду законске норме, може се поставити питање да ли 

извештај супервизора, који по свом правном карактеру има форму обаве-

штења, па тиме и решење о приговору имају карактер управног акта о ко-

ме се може водити управни спор, као и питање легитимације за вођење 

управног спора. 

Треба навести и то да се у смислу наведеног члана Закона о управ-

ним споровима, у односу на треће лице – притужиоца, који је иницирао 

поступак контроле, није одлучивало у управној ствари о неком његовом 

праву или обавези. Тиме се може поставити и питање процесне улоге овог 
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лица у управном спору и то како тужиоца тако и заинтересованог лица. 

Овим се, наравно, не дира у права притужиоца да другим поступцима от-

клони евентуалне последице незаконитог рада стечајног управника.  
 

Одлучивање Управног суда при уважавању тужбе 

Пред управним судом у току је више поступака по тужбама стечај-

них управника или трећих лица изјављених против коначних аката Аген-

ције, односно њених органа. Од решених предмета од интереса за овај рад 

издвојени су предмети у којима је тужба уважена и дати општи разлози са 

којих је суд донео овакву одлуку.  

Управни суд је, решавајући у управном спору по тужби стечајних 

управника изјављених против Агенције за лиценцирање стечајних управ-

ника, односно Дисциплинског већа, у предметима одузимања лиценце 

стечајном управнику или изрицања других мера тужбе уважавао и пони-

штио решење туженог органа.  

Управни суд се у овим предметима ограничио на појединачно раз-

матрање управних тужби, а тиме и оцене законитости оспорених аката, и 

није заузимао посебне ставове.  

Основни разлози за доношење оваквих одлука су пропусти туже-

ног органа у примени и повреде одредаба члана 69. став 1, члана 196, чла-

на 197. став 1. у вези члана 201. став 1, члана 198. и члана 199. Закона о 

општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97 и 31/01). 

Пропусти туженог органа у примени члана 199. став 2. Закона о 

општем управном поступку, који се примењује у поступцима које води 

Агеција. Чланом 199. став 2. Закона о општем управном поступку, пропи-

сано је да образложење решења садржи: кратко излагање захтева страна-

ка, утврђено чињенично стање, по потреби разлоге који су били одлучни 

при оцени доказа, разлоге због којих није уважен који од захтева страна-

ка, правне прописе и разлоге који, с обзиром на утврђено чињенично ста-

ње, упућују на решење какво је дато у диспозитиву.  

 Наиме, широко постављена дефиниција одредби члана 3ђ. став 3. 

Закона о лиценцирању стечајних управника, која под тежом повредом ду-

жности сматра веће пропусте и неправилности у раду стечајног управника 

и повреде прописа којима се уређује стечај које имају значајан негативан 

утицај и последице на стечајну масу, повериоце или трећа лица, при чему 
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се тежом повредом дужности сматра непоступање по налогу супервизора 

као и поновно или континуирано ускраћивање сарадње овлашћеним лици-

ма агенције, односно онемогућавање агенције у вршењу стручног надзо-

ра, те одредба члана 3е. став 2. истог закона, који прописује да у случају 

теже повреде дужности дисциплинско веће може изрећи јавну опомену, 

новчану казну и меру одузимања лиценце, а да се новчана казна може из-

рећи у износу од 100.000,00 динара до 1.000.000,00 динара, захтева прeци-

зно навођење разлога, који упућују на закључак да су поступци тужилаца 

имали значајан негативан утицај и последице на стечајну масу, повериоце 

или трећа лица, односно давање разлога у чему се састоје и које су кон-

кретне негативне последице пропуста стечајних управника, у чему је и ко-

лико оштећена стечајна маса, повериоци или трећа лица и напокон, због 

чега је оправдано изрицање најтеже санкције.  

Наиме, разлози, који у смислу цитираних законских одредаба, 

упућују на правилност одлуке туженог у погледу постојања теже повреде 

дужности стечајног управника за коју је тужилац оглашен одговорним се 

морају заснивати на утврђивању значајног негативног утицаја и последи-

ца на стечајну масу, повериоце или трећа лица проистеклих из поступања 

стечајног управника. Тиме, констатација да је стечајна маса доведена у 

опасност, односно да је стечајна маса оштећена, а без навођења у чему се 

та опасност, односно оштећење састоје, упућује да у оспореним решењи-

ма нису садржани наводи којима се образлаже постојање негативног ути-

цаја и последица на стечајну масу предузећа, као законског елемента бића 

теже повреде службене дужности. 

Стога одсуство давања уверљивих разлога, како у погледу оцене 

теже повреде дужности и одсуство разлога са којих тереба применити 

баш ту врсту санкције представљају и разлоге са којих суд сматра да је 

оспореним решењима повређен закон на штету тужиоца.  

Следећа група разлога уважавања тужби се односи на повреде одре-

даба члана 196. став 3. Закона о општем управном поступку ("Службени 

лист СРЈ" 33/97 и 31/01), а који се тичу формалних недостатака оспорених 

решења. Наиме сходно Закону о општем управном поступку, писмено ре-

шење, између осталог, садржи потпис службеног лица и печат органа. Од-

редбом члана 197. став 1. истог закона је прописано да увод решења садржи 

назив органа који доноси решење и пропис о надлежности тог органа, а од-

редбом члана 201. став 1. Закона – да решење потписује службено лице које 
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га доноси. Како оспорено решење није потписао директор туженог органа, 

за кога је у уводу решења наведено да решење доноси, а чији су име и пре-

зиме означени на месту где је то лице требало да потпише решење, те како 

је решење потписало неко друго лице, суд је нашао да су при доношењу 

оспореног решења учињене битне повреде правила поступка из члана 197. 

став 1. у вези члана 201. став 1. Закона о општем управном поступку, које је 

у поновном поступку потребно отклонити. 

Поред ових повреда, уочава се и то да је суд поништавао решења 

Агенције и са разлога што диспозитив оспореног решења не садржи обе-

лежја дисциплинског прекршаја за који тужени налази да је стечајни 

управник одговоран, као ни квалификацију истог у складу са одредбама 

Закона о стечајном поступку, чиме је учињена повреда правила поступка 

из члана 198. став 2. Закона о општем управном поступку. Ово стога, што 

диспозитив оспореног решења није сачињен у складу са одредбом члана 

198. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97 и 

31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10), који се у поступку стручног надзо-

ра сходно примењује на основу одредбе члана 3з. Закона о Агенцији за 

лиценцирање стечајних управника, а којим је у ставу 1. прописано да се 

диспозитивом решава о предмету поступка у целини и о свим захтевима 

странака о којима у току поступка није посебно решено, док је одредбом 

става 2. истог члана прописано да диспозитив мора бити кратак и одређен, 

а ако је потребно може се поделити и на више тачака. Наиме, диспозитив 

оспореног решења је нејасан и неодређен и не садржи опис радње изврше-

ња, односно пропуштање које Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних 

управника препознаје као тежу повреду дужности, нити садржи назначе-

ње прописа којим је таква радња, односно пропуштање прописано као те-

жа повреда дужности.  

 Даље, одредбом члана 69. став 1. Закона о општем управном по-

ступку ("Службени лист СРЈ" 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС" 

30/2010) прописано је да, када у поступку решава колегијални орган, о ве-

ћању и гласању се саставља посебан записник. Када је у поступку по жал-

би једногласно одлучено не мора се састављати записник о већању и гла-

сању, већ се о томе може саставити само забелешка на спису. Ставом 2. 

истог члана Закона, прописано је да се у записнику о већању и гласању 

уписује, поред података о личном саставу колегијалног органа, означење 

предмета о коме се ради и кратак садржај онога што је решено, као издво-
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јена мишљења, ако их је било. Овај записник потписује лице које предсе-

дава и записничар. Како у списима предмета достављеним суду, уз одго-

вор на тужбу од стране туженог органа, не постоји забелешка на спису, 

нити записник о већању и гласању Дисциплинског већа Агенције за ли-

ценцирање стечајних управника, као колегијалног органа, који је донео 

оспорено решење, тиме је повређена цитирана одредба члана 69. Закона о 

општем управном поступку, а што је и уједно и разлог уважавања тужбе у 

овој правној ситуацији. 

Поред ових предмета уочени су и предмети у којима је оспорени 

акт, решење о брисању стечајног управника из одговарајућег регистра а 

која која су последица донетог решења о оддузимању лиценце.  

У овим предметима, због узрочно последичне везе, оцена закони-

тости решења о брисању стечајног управника из одговарајућег регистра, 

зависи од оцене законитости решења о одузимању лиценце. Иако је реше-

ње о брисању, последица решења о одузимању лиценце, и доноси се по 

службеној дужности, оно прати судбину основног решења, са аспекта од-

лучивања у управном спору. 

И најзад, у поступању пред Управним судом, уочене су и тужбе 

''трећих лица'' којима се оспоравају решења којим је одбијен приговор 

поднет на извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника. У 

овим ситуацијама тужени орган је нашао да је супервизор спровео испи-

тивање рада стечајног управника по притужби у свему сагласно одредба-

ма члана 3г. Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, па је 

одбио приговор.  

Следом изнетог, имајући у виду сложеност вођења стечајног поступ-

ка у коме се разрешава низ имовинско - правних, економско - финансијских 

и радно - правних односа са циљем да се ефикасно реше односи између сте-

чајног дужника и поверилаца, упућују да је улога Агенције као надзорног ор-

гана над радом стечајног управника, изузетно значајна. Ово посебно са раз-

лога што се у поступцима везаним за стручни надзор, одлучивање не ограни-

чава само на изрицање мера, већ се акценат ставља и на сталну контролу рада 

стечајних управника како би се предупредиле ситуације које доводе до по-

кретања дисциплиснских поступака, а тиме и евентуалних последица произа-

шлих из незаконитости у поступању стечајног управника.  
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Весна Даниловић 

судија Управног суда 

 
 

ТРОШКОВИ УПРАВНОГ СПОРА 
 

Увод 

 Разлог писања реферата на тему трошкова поступка у управном 

спору лежи у чињеници да се начин на који је накнада трошкова управног 

спора регулисана Законом о управним споровима1, у даљем тексту: ЗУС, 

који је ступио на снагу 30.12.2009. године, а који се у суштини примењује 

од 1.1.2010. године, када је, у складу са Законом о уређењу судова2 форми-

ран и почео са радом Управни суд, чије је поступање и уређено овим Зако-

ном о управним споровима, показао кроз праксу, по мишљењу аутора, као 

непрецизан и мањкав. 

 С обзиром на специфичности управног спора, коју, између оста-

лих, а пре свега, чине саме странке у спору, а потом и предмет управног 

спора, садржина тужбе и спор ограничене јурисдикције, као и ћутање 

управе, то је требало са посебном пажњом, имајући у виду специфично-

сти, па и деликатност спора код Управног суда, регулисати питање накна-

де трошкова овог поступка. 

 У Закону о управним споровима3 - у даљем тексту : раније важећи 

ЗУС, који је важио до доношења ЗУС-а, било је прописано у члану 60. да 

"у управним споровима свака странка сноси своје трошкове". По мишље-

њу аутора, то је била прецизна и јасно дефинисана норма у погледу накна-

де трошкова, иако се, за разлику од ЗУС-а, "није водило рачуна о исходу 

покренутог спора."4 При том су се одлуке у примени раније важећег ЗУС-

а, по правилу доносиле у нејавним седницама већа, у спору ограничене ју-

рисдикције, на начин како га дефинише ЗУС одредбама члана 42. 

                                                 
1  "Службени гласник РС" 111/09 
2  "Службени гласник РС" 16/08 
3  "Службени гласник РС" 45/91, 53/93 и 48/94 
4  Проф. др Зоран Р.Томић "Коментар Закона о управним споровима са судском праксом" 

"Службени гласник" Београд 2010, стр. 98. 
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 ЗУС другачије регулише накнаду трошкова спора у односу на раније 

важећи ЗУС, а начин регулисања накнаде трошкова насталих у управном спо-

ру, очигледно, прилагођава и нешто другачијем регулисању самог управно-

судског поступка у односу на раније важећи ЗУС (решавање у управном спо-

ру је, по правилу, у усменој јавној расправи, а "без одржавања усмене распра-

ве, само ако је предмет спора такав да очигледно не изискује непосредно са-

слушање странака и посебно утврђивање чињеничног стања или ако странке 

на то изричито пристану")5, дефинисању и нормирању одлучивања у спору 

ограничене јурисдикције и у спору пуне јурисдикције (члан 42. и 43. Закона о 

управним споровима) као и уважавајући исход спора. 

 Тако је одредбом члана 66. Закона о управним споровима прописа-

но да трошкове управног спора чине издаци настали у току или поводом 

спора, а одредбом члана 67. истог Закона, прописано је да у управном спо-

ру о трошковима поступка одлучује суд. 

 Како одлучивање о трошковима управног спора није детаљније ре-

гулисано одредбама ЗУС, то даље, код доношења одлуке о трошковима 

(којој ће странци у поступку бити признати, као и висина трошкова), ЗУС, 

у складу са одредбом члана 746, упућује на сходну примену Закона о пар-

ничном поступку7. 

 Наведеним Законом о парничном поступку накнада трошкова по-

ступка регулисана је одредбама Закона од члана 150. до члана 167. 
 

Закон о парничном поступку 

- Трошкови поступка - 

 Одредбе Закона о парничном поступку, које се најчешће и које се сход-

но примењују приликом доношења одлуке о накнади трошкова у управном 

спору су одредбе чланова 150, 151, 153. став 1, 154, 162. и 163. овог Закона. 

                                                 
5  Члан 33. ст. 1. и 2. Закона о управним споровима 
6  Члан 74: "На питање поступка решавања управних спорова која нису уређена овим зако-

ном сходно ће се примењивати одредбе закона којим се уређује парнични поступка" 
7  "Службени гласник РС" 72/11, 49/13-УС и 74/13-УС; дана 23.5.2014. године донет је За-

кон о изменама и допунама Закона о парничном поступку "Службени гласник РС" 55/14, 

који је ступио на снагу 31.5.2014. године, међутим којим изменама нису измењене нити 

допуњене одредбе којима су реглисана питања трошкова поступка 
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 Одредбама члана 150. Закона прописано је да су парнични тро-

шкови издаци учињени у току или поводом поступка, те да парнични тро-

шкови обухватају и награду за рад адвоката и других лица којима закон 

признаје право на награду. 

 Одредбом члана 151. Закона прописано је да свака странка прет-

ходно сама сноси трошкове које је проузроковала својим радњама. 

 Одредбама члана 153. став 1. Закона прописано је да странка која у 

целини изгуби парницу дужна је да противној странци накнади трошкове. 

 Одредбом члана 154. Закона прописано је да ће суд приликом од-

лучивања који ће трошкови да се накнаде странци да узме у обзир само 

оне трошкове који су били потребни ради вођења парнице. О томе који су 

трошкови били потребни, као и о износу трошкова, одлучује суд ценећи 

све околности. Ако је прописана тарифа за награде адвоката или за друге 

трошкове, ови трошкови одмериће се по тој тарифи. 

 Одредбом члана 162. Закона прописано је да се одредбе о трошко-

вима примењују и на странке које заступа јавно правобранилаштво, у ком 

случају трошкови поступка обухватају и износ који би се странци признао 

на име награде адвокату. 

 Одредбом члана 163. ст. 1. и 2. Закона прописано је да о накнади тро-

шкова одлучује суд на одређени захтев странке, без расправљања, а странка је 

дужна да у захтеву определи врсту и износ трошкова за које тражи накнаду. 

 Имајући у виду одредбе, којима је регулисано питање накнаде тро-

шкова поступка, које се сходно примењују у управном спору, стиче се ути-

сак да је све регулисано детаљно и јасно и да код доношења одлука по зах-

тевима за накнаду трошкова не би требало да буде никаквих спорних пи-

тања, нити дилема. 

 Међутим, по мишљењу аутора, специфичности управног спора, 

управо у пракси, доводе до неких питања, која се морају разрешити, како 

би питање трошкова било адекватно одређено и регулисно, имајући у виду 

те специфичности. 
 

Специфичности управног спора 

 Које су специфичности управног спора, које се морају имати у ви-

ду и која се питања морају поставити код одлучивања и одређивања на-

кнаде трошкова овог спора? 
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 По мишљењу аутора, специфичности управног спора, а уједно и 

дистинкција у односу на парнични поступак, које јесу од утицаја код до-

ношења одлуке о накнади трошкова спора су: странке у управно-судском 

поступку, предмет управног спора и садржина тужбе, суђење у спору 

ограничене јурисдикције и ћутање управе, па у вези са тим и кључно пи-

тање : успех странке у спору. 

 Најпре, странке у управно-судском поступку: 

 Као тужилац, у управном спору појављује се физичко или правно 

лице, државни орган, орган аутономне покрајине и јединице локалне са-

моуправе, организација, део привредног друштва са овлашћењима у 

управном промету, насеље , група итд8. 

 Тужени је орган чији се управни акт оспорава, односно орган који 

по захтеву, односно по жалби странке није донео управни акт9. То је увек 

државни орган или организација, као и "недржавна организација у врше-

њу јавних овлашћења или орган децентрализоване територијалне заједни-

це у обављању њој пренетих државних послова"10. Из тога следи да се 

трошкови поступка, који се признају тужиоцу и које је тужени дужан да 

исплати, уколико тужилац успе у спору, исплаћују из Буџета. 

 Будући да се трошкови, сходном применом члана 153. Закона о 

парничном поступку досуђују у зависности од успеха у спору, а то је и 

био ratio legis регулисања трошкова управног спора на начин како је то 

учињено Законом о управним споровима, поставља се питање успеха у 

спору странке, којој се признају трошкови спора. 
 

Шта се у управном спору и када има сматрати успехом  

странке у спору? 

 По мишљењу аутора одговор на ово питање у управно-судском по-

ступку је битно, код одлучивања да ли ће се и када признати право стран-

ци на накнаду трошкова (пре свега - тужиоцу), али је пре тога важно де-

финисати шта се има сматрати успехом у управном спору? Да ли треба 

сматрати да је то увек случај, када суд тужбу уважи, или не? 

                                                 
8  Члан 11. ЗУС 
9  Члан 12. ЗУС 
10 Проф. др Зоран Р. Томић, Исто, стр. 197 
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 Наиме, Управни суд решава спор пресудом, којом се тужба уважа-

ва или одбија као неоснована11. 

 (На страну ћемо оставити ситуацију када суд тужбу одбије, па оба-

веже тужиоца, који је у том случају изгубио спор, да накнади трошкове за-

интесованом лицу или – лицима, ако их је више, или (и) туженом, што се, 

колико је аутору познато, до сада није дешавало, будући да изостаје захтев 

од стране туженог за накнаду трошкова, али које ситуације нису кључне за 

тему реферата). 

 У спору ограничене јурисдикције, како је то регулисано ЗУС-ом, 

ако се тужба уважава, суд може поништити управни акт у целини или де-

лимично и вратити предмет надлежном органу на поновно одлучивање, 

осим ако у тој ствари нови акт није потребан. Такође, ако се тужба уважа-

ва, а тужбени захтев је да се утврди незаконитост акта без правних дејста-

ва или се тужбени захтев састоји само у утврђењу да је тужени поновио 

свој ранији акт који је већ поништен пред судом – суд се у пресуди ограни-

чава на тражено утврђење, а ако нађе да је оспорени акт ништав, донеће 

пресуду којом тај акт оглашава ништавим12. 

 У спору пуне јурисдикције, када нађе да оспорени управни акт 

треба поништити, суд ће пресудом решити управну ствар, ако природа 

ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан 

основ за то. Таква пресуда у свему замењује понштени акт13. 

 У основи, сваки пут, када суд тужбу тужиоца уважи, можемо рећи 

да је тужилац успео у спору и, у погледу трошкова, ако је такав захтев за 

накнаду истакао у тужби или до законом прописаног тренутка, треба, ако 

их је било, трошкове спора тужиоцу – признати. 

 Међутим, имајући у виду поступање суда по поднетој тужби у спо-

ру ограничне јурисдикције, када суд тужбу уважи, поништи оспорени акт 

и предмет врати на поновно одлучивање, да ли је оправдано сматрати да је 

странка успела у спору и признати јој трошкове, ако је нужно да, у извр-

шењу пресуде и поступајући по правном схватању и примедбама суда у 

                                                 
11 Члан 40. ст. 1. и 2. ЗУС-а 
12 Члан 42. ЗУС-а 
13 Члан 43. став 1. ЗУС-а 
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погледу поступка изнетим у пресуди14, тужени орган у поновном поступ-

ку, донесе нови управни, односно, појединачни акт, с тим што су примедбе 

суда такве да траже отклањање неких неправилности у поступању органа 

приликом доношења поништеног акта, али које неће нужно довести до 

другачије одлуке по жалби, односно, захтеву странке. 

 Код оваквог одлучивања Управног суда било је ситуација, у којима је 

суд уважавао тужбе, налагао отклање неправилности у самом поступку, које 

не морају, или је, чак и очигледно да неће довести, у крајњој линији, до удо-

вољавања захтеву тужиоца, јер за то готово очигледно нису испуњени мате-

ријално-правни услови, мада су процесно – правни пропусти у доношењу тог 

акта такви да управни акт чине мањкавим у погледу његове законитости и ту-

жени их мора отклонити, како би се сачувала законитост поступања, као и за-

конитост самог акта, па суд одлучи да туженом органу врати предмет на по-

новно одлучивање. Како су одредбе ЗУС-а упутиле на сходну примену Закона 

о парничном поступку, а ове дефинисале да се трошкови досуђују у зависно-

сти од успеха у спору, суд је тужиоцима, којима су тужбе уважаване и који су 

заступани од стране адвоката, признавао право на накнаду трошкова и у ситу-

ацијама доношења одлука у спору ограничене јурисдикције, са, у завршници, 

неизвесним (а некада и очигледним) не - успехом са захтевом странке, којој 

су трошкови спора признати. 

 Признавање трошкова у спору ограничене јурисдикције, када суд 

само поништи акт и предмет врати на поновно одлучивање, доводило је 

до тога да су, уз сходну примену ЗПП и у складу са Тарифом о наградама 

и накнадама трошкова за рад адвоката15, обзиром да је адвокат заступао 

већи број тужилаца (у конкретном предмету осамдесетосам тужилаца) , 

признавани трошкови у веома високим износима, па се дешавало, да су 

само у једном предмету, које је тужени (у конкретном случају Жалбена ко-

мисија владе) обавезан да плати, одмерени трошкови у износу од преко 

700.000 динара16, што је веома висок износ за буџет доносиоца управног 

акта, (при чему то није био једини предмет са тако високим износима, јер 

је углавном било по више или више десетина тужилаца) а у питању је би-

                                                 
14 У складу са одредбама члана 69. став 2. ЗУС примедбе суда су обавезујуће за надлежни 

орган, доносиоца акта 
15 Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката ("Службени гласник РС" 

121/2012) 
16 Пресуда Управног суда У 16596/12 од 27. 3. 2014. године 
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ла група предмета у којима, након отклањања недостатака, који су се 

углавном тицали процесног дела поступка, у завршници, није правносна-

жно окончана удовољавањем захтевима странака. Тужбе против одлука 

тог органа, донетих у поновном поступку, након отклањања процесних не-

достатака, одбијане су, јер је суд оценио да је орган правилно провео по-

ступак и правилно применио материјално право, а и то у складу и са ста-

вом Уставног суда, израженим у Одлукама тог Суда, донетим по уставним 

жалбама истих тужилаца. 

 На исти начин може се говорити и могу се третирати царински пред-

мети, који се враћају органу на поновно одлучивање, као и многи други, као 

група или појединачни предмети у којима су истакнути захтеви за накнаду 

трошкова управног спора, због састављања тужбе и (или) поднесака од стра-

не адвоката (па на тај начин и заступања тужиоца или више њих у управном 

спору), налог суда се односи на отклањање процесних недостатака, који у 

крајњој линији не мора довести до удовољавању захтеву странака. 

 Још једна специфичност управно - судског спора, која је уједно и 

дистинкција у односу на парнични поступак, због кога се, по мишљењу 

аутора, ипак мора водити рачуна да ли ће се свако уважавање тужбе, са 

аспекта накнаде трошкова, сматрати и успехом у спору, јесте сама садржи-

на тужбеног захтева. 

 Наиме, парнични поступак увек подразумева процес, који одговара 

спору пуне јурисдикције у управном спору. Парнични суд не познаје инсти-

тут нејавне седнице већа, за разлику од управног суда. Парнични суд увек до-

носи пресуде, чији диспозитив, руковођен прецизним и јасним тужбеним зах-

тевом странке, мора бити прецизан и јасно одређен, што је даље од кључне 

важности за принудно извршење саме пресуде, уколико тужени, код усвоје-

ног тужбеног захтева, своју обавезу не изврши према тужиоцу. Да би тужбени 

захтев био јасно, прецизно и недвосмислено постављен и то у форми, коју 

строго дефинише Закон о парничном поступку, често је неопходна помоћ 

адвоката, иако је призната и парициона способност странке. 

 У управном спору, тужбени захтев, којим се тражи уважавање ту-

жбе и поништај коначног управног, односно, појединачног акта туженог 

органа, није у смислу ЗУС-а до те мере стриктно и строго формално по-

стављен као у парничном поступку, будући да је довољно да тужилац 

означи туженог, број и датум доношења коначног управног, односно, поје-

диначног акта, који оспорава и да тај акт достави суду. Може изнети раз-
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логе тужбе, али и не мора, јер суд испитује законитост оспореног управног 

акта у границама захтева из тужбе, али при том није везан разлозима ту-

жбе17 и тужба неће бити одбачена, ако разлози нису истакнути. Ово посеб-

но истичем у контексту каснијег одлучивања о трошковима спора, нарочи-

то када су у питању предмети, у којима се по тужби одлучује у нејавној 

седници већа. У реченом контексту, није нужно да странка има помоћ 

стручног лица, па чак и када се чини да је предмет сложенији, јер ће се суд 

увек упустити у оцену законитости акта, који се оспорава, и са процесно-

правног и са материјално-правног аспекта, а та оцена код оваквог норма-

тивног одређења поступања Управног суда подразумева другачије посту-

пање у односу на поступање суда у парничном поступку. 

 Зато се увек може поставити питање, у поступку одлучивања у 

спору ограничене јурисдикције, како је то већ горе наведено, да ли је ну-

жно било ангажовање адвоката? 

 Наравно, суд не може и не треба да оспори право тужиоцу да га у 

сваком случају заступа адвокат, али, суд има право, по мишљењу аутора, 

да оцењује оправданост његовог ангажовања, па у вези са тим и стварне и 

нужне трошкове, када одлучује у спору ограничне јурисдикције, на начин 

како је то већ истакнуто. У том случају, аутор сматра да би оцена стварних 

и нужних трошкова, у контексту успеха у управном спору, морала бити 

оцењена у сваком појединачном случају, посебно имајући у виду разлоге и 

домет уважавања поднете тужбе, па у зависности од те оцене, донети од-

луку о трошковима без аутоматизма у тумачењу и примени "успеха у спо-

ру", као законом прописаног основа за накнаду. 

 У вези са овим, аутор има у виду велику групу предмета у коме се од-

лучивало о усклађивању пензија војних пензионера, у којима су, у складу са 

ставом Уставног суда, уставне жалбе (тужилаца у управном спору) уважава-

не, па је управни суд имао смернице за даље уважавање тужбе, без обзира да 

ли је тужилац подносио уставну жалбу или није, јер су у питању лица која се 

налазе у истој правној ситуацији, код којих је уједначеност одлучивања пра-

вило и обавеза. Управни суд је имао и смернице за давање налога надлежном 

органу за одлучивање по жалби, којима се, у крајњој линији, удовољавало 

захтеву тужиоцима. У тим предметима, уколико су у тужбама истакнути и 

                                                 
17 Члан 41. став 1. ЗУС 
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захтеви за накнаду трошкова, признавани су трошкови управног спора тужи-

оцима и то за састављање тужбе од стране адвоката18. 

 Међутим, у таквој групи предмета може се поставити питање 

оправданости заступања од стране адвоката или обавезност доношења од-

лука, којима ће се признати трошкови спора за заступање тужиоца (или ту-

жилаца) од стране адвоката, без обзира што тужиоци јесу успели у управно-

судском спору (тужбе су уважаване), ако се има у виду да је било довољно 

означити само доносиоца, број и датум, доношења акта, који се оспорава, са 

разлозима или не, као и то да је на сајту Удружења војних пензионера била 

истакнута садржина тужбе, којом се има покренути управни спор у кон-

кретној ствари и била је доступна великом броју тужилаца, а и исход устав-

них жалби је био увелико познат и широј јавности, а и самим заинтересова-

ним тужиоцима. Пресуде у овим предметима су све донете у нејавним сед-

ницама већа, у спору ограничене јурисдикције, па отуда и основа за поста-

вљање питања оправданости уважавања захтева за накнаду трошкова спора, 

па без обзира што је већ извесно да ће тужиоци у овим предметима успети у 

коначном исходу, код одлуке о захтеву за усклађивање пензија, а с обзиром 

на број тих предмета, износ трошкова је и те како висок. 
 

Накнада трошкова управно-судског поступка код ћутања управе 

 Ћутање управе19 је изразита специфичност управног спора, који и 

једини познаје овај институт, и који је дефинисан, као и подношење тужбе 

и поступање по таквој тужби регулисано одредбама чл. 15, 19, 22. став 3. 

и 44. ЗУС-а. 

 Када је о ћутању управе реч, одредбом чл. 44 ЗУС-а је прописно да 

када је тужба поднета на основу члана 19. овог Закона, а суд нађе да је осно-

вана, пресудом ће уважити тужбу и наложити да надлежни орган донесе ре-

шење. Ако суд располаже потребним чињеницама, а природа ствари то дозво-

љава, он може својом пресудом непосредно решити управну ствар. 

 И у овим поступцима може се поставити питање накнаде трошко-

ва спора тужиоцу, те, пре него се одлучи о трошковима спора, уколико се 

тужба уважи и наложи надлежном органу доношење управног акта, по 

                                                 
18 У 18128/13 од 10.4.2014. године, У 10123/13 од 26.6.2014. године, У 15012/13 од 3.6.2014. го-

дине, У 1647/13 од 8.5.2014. године, У 1231/13 од 24.4. 2013. године 
19 Члан 19. ЗУС-а 
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мишљењу аутора, поставити питање оправданости признавања трошкова 

спора у вези са успехом у спору. 

 Да ли се само уважавање тужбе и налагање органу доношење акта 

може сматрати успехом у спору или не ? 

 Како одлучити када је поднета тужба због ћутања управе, а надле-

жни орган је донео одлуку по жалби, нпр., и при том уважио жалбу тужио-

ца и поништио првостепено решење и предмет вратио првостепеном орга-

ну на поновно одлучивање? 

 Како одлучити када је тужени орган у међувремену одлучио о жал-

би тужиоца и тужилац, задовољан одлуком, поднеском одустао од тужбе, а 

у тужби истакао захтев за накнаду трошкова за састав тужбе од стране 

адвоката? 

 Има ли и ако има - када има - сврхе удовољавати захтеву за накна-

ду трошкова спора у тим случајевима? 

 По мишљењу аутора и у тим предметима треба посебно ценити 

све околности конкретног предмета, па онда оценити питање успеха у 

спору код одлучивања о трошковима судског поступка. 

 Ово посебно и нарочито у ситуацијама када је у међувремену, од 

подношења тужбе до достављања одговора на тужбу и списа предмета, 

или и пре подношења тужбе, а пре достављања по жалби донетог акта ту-

жиоцу, тужени орган донео коначни управни, односно, појединачни акт, 

којим је уважио жалбу и поништио првостепени акт или, уколико је једно-

степени поступак, донео коначни акт, којим је удовољио захтеву странке 

(тужиоца). Питање оправданости поставља се, по мишљењу аутора пре 

свега са разлога што тужени није донео управни акт по налогу суда (пре-

суда није ни донета), те треба посебно ценити да ли има основа за призна-

вање трошкова спора, без обзира што су, у тренутку подношења тужбе, 

били испуњени услови за покретање спора због ћутања управе. 

 Питање оправданости признавања трошкова спора се, по мишље-

њу аутора, нарочито мора поставити у ситуацији када тужилац покрене 

спор тужбом због ћутања управе, односно неодлучивања по жалби у зако-

ном прописаном року, а тужени орган након подношења тужбе донео од-

луку по жалби, којом је уважио жалбу и поништио првостепено решење, 

те тужилац одустао од тужбе, као што је био случај у појединим предмети-
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ма Управног суда20. У тим предметима донето је решење о обустављању 

поступка, а тужени орган обавезан је да тужиоцима накнади трошкове у 

утврђеним износима, а сходном применом одредаба чл. 150. и 153. Закона 

о парничном поступку, у вези са чланом 74. ЗУС-а и то за састав тужбе од 

стране адвоката, обрачунати по Тарифи о наградама и накнадама трошко-

ва за рад адвоката. У овом случају се може довести у питање оправдано-

сти примене наведених одредаба, а посебно члан 153. ЗПП . 
 

Закључак 

 Разматрајући питања накнада трошкова управног спора, аутор је 

желео да укаже на то да се приликом нормирања читавог управно-судског 

поступка несумњиво мора водити рачуна о свим специфичностима и поје-

диностима којима обилује овај поступак, те се не може, чак и код наизглед 

неспорних питања и области регулисања, олако приступити њиховом де-

финисању и нормирању. Посебно се не може сматрати да се сходном при-

меном неког закона може покрити свако нерешено питање самог управног 

спора, како је то учињено ЗУС-ом, а на шта је аутор желео да укаже раз-

мишљајући само о једном малом, наизглед малом и неспорном сегменту. 

Сходном применом закона, ако се занемаре специфичности одређеног суд-

ског поступка, као што је у конкретном случају, често се дешава да се по-

јави низ других питања, изазваних управо том специфичношћу, а која се 

морају разрешити и на која се морају дати одговори, да би се могло при-

ступити правилном и сврховитом одлучивању по тужбама странака у по-

ступку. Ова питања се често могу уочити тек кроз праксу, али је добро о 

њима разговарати, постављати их и трудити се не занемарити их, већ дати 

на њих јасне и недвосмислене одговоре. На тај начин би примена права 

била јаснија свима, прецизнија и не би остављала дилему и након што се у 

појединим поступцима одређена норма примени на одређени начин, као 

што је то у овом случају, јер постављање питања ваљаности и оправдано-

сти признавања трошкова у конкретном случају није питање, које поста-

вља само аутор овог реферата. Упркос креативности суда, која креатив-

ност се од суда очекује у доношењу одлука, постоје одређена питања, која, 

специфичности ради, морају бити регулисана одговарајућим, ваљаним 

правним нормама, како не би долазило до неједнаког одлучивања и давало 

                                                 
20 У 26187/10 од 25.11.2010 и У 26898/10 од 18.11.2010. године, у којима је била тужена 

Жалбена комисија судова 



Реферати Управног суда 

 257 

превише простора за различита тумачења. Тиме суд не би долазио у ситуа-

цију да се у вези са сваким спорним питањем мора изјашњавати и заузи-

мати правне ставове, ако се она, целисходније могу регулисати правним 

нормама, посебно имајући у виду да смо ипак део континенталног прав-

ног система и да још увек није завладало прецедентно право. 

 Постављајући питање накнаде трошкова управног спора, као што из 

текста произилази, аутор се бавио само накнадом трошкова код одлучивања 

у спору ограничене јурисдикције, јер, решавајући у спору пуне јурисдикци-

је, пресуда у свему замењује поништени акт, те је успех у спору у том слу-

чају несумњив. Такође, питања у контексту накнаде трошкова, постављена 

су и у вези са покретањем спора због ћутања управе, те су питања поста-

вљена са разлога што би, по мишљењу аутора, ваљало о њима размишљати 

и оно што је спорно, решавати на најадекватнији могући начин. Питањима 

се није прибегло критици одлучивања суда у предметима, који се помињу, 

јер је, према досадашњој уједначеној пракси и то са позивом на одредбе, ко-

је дају основ за доношење одлука по захтевима за накнаду трошкова, одлу-

чивано као у наведеним одлукама. У доношењу појединих одлука, у вези са 

којима су питања постављена, учествовао је и сам аутор.  

 Постављајући питање признавања права на накнаду трошкова 

управног спора у појединим ситуацијама, којима се у реферату бави, аутор 

има у виду и то да су најчешће државни органи (односно, држава) и кори-

сници Буџета - обвезници накнаде ових трошкова, који се исплаћују из 

истог тог Буџета (који се, између осталог, "покрива" и средствима поре-

ских обвезника, односно, грађана државе Србије), а што се, ипак, не сме 

испустити из вида, код нормативног регулисања овог питања у управном 

спору. При том се не смеју занемарити и услови у којима држава, у којој 

живимо, функционише, те и финансијска моћ државе да све те трошкове, 

на које је аутор указао, а чија је оправданост под сумњом, подмири и у ве-

зи са чиме се, по мишљењу аутора, поставља питање да ли се могло о то-

ме повести рачуна приликом доношења ЗУС-а и регулисања овог питања 

на начин како то овај Закон чини? Или је, ипак, било нужно да Закон зажи-

ви у пракси, кроз коју се тек могу и увидети и отворити многа питања, а 

посебно имајући у виду и то да је формирање Управног суда велика нови-

на и помак у друштвено-правном систему, при чему је за стварање праксе 

овог суда и јаснијег уочавања евентуалних нелогичности, неправилности 

или једноставно – само јаснијег дефинисања неких питања, као што је и 
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тема реферата – неизоставно било потребно време и стицање искуства и 

праксе у том протеку времена. 

 Стога би, по оцени и мишљењу аутора, било и упутно да се о поје-

диним питањима, која нису сасвим адекватно регулисана ЗУС-ом, проми-

сли и у контексту измене и допуне овог Закона, како би се ова неадекват-

ност, која се као таква у пракси показала, отклонила прецизнијим, и при-

роди управног спора, примеренијим нормама. У том смислу, измене и до-

пуне би могле и требало да, како аутор сматра, обухвате и прецизније и 

примереније у управном спору регулисање питања накнаде трошкова 

управног спора, без претераног и/или искључивог ослањања на Закон о 

парничном поступку, како је то до сада био случај. При свему томе не тре-

ба заборавити ни примену одавно важећег правног става управно-судске 

праксе, према коме, сходна примена закона не представља знак једнакости 

у примени, већ се мора имати у виду примена у складу са правном приро-

дом донетог закона. 
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Мр Весна Чогурић 

саветник Управног суда 

 
 

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА У УПРАВНОМ СПОРУ  
 

Увод 

 Понављање поступка је ванредно правно средство путем којег се 

по тужби странке проверава, од стране истог суда, законитост правосна-

жне одлуке донесене у управном спору1. 

 После правноснажности судске одлуке, могу се јавити нове чиње-

нице и нови докази, који указују да у том погледу постоји вероватноћа да 

одлука није заснована на истини (нпр. да је у поступку пре правноснажно-

сти пресуде употребљена фалсификована исправа, да су сведоци дали ла-

жне исказе, да није учествовало заинтересовано лице итд). Тада настаје 

сукоб између формалног права, које је утврђено правноснажном пресудом 

и стварног чињеничног стања, које се показује другачијим од онога на ко-

ме почива пресуда.  

 Сва процесна права познају ванредно средство – понављање по-

ступка – којим је из искључиво процесних разлога, законом омогућено по-

новити цео поступак или само један део поступка, који би довео до зако-

ните одлуке у којој би, на потпуно утврђено чињеничном стању, утврђе-

ном без битних повреда правила поступка, било примењено одговарајуће 

материјално право. 

 Специфичност решавања управне ствари (под којом подразумева-

мо управни поступак у два степена и управни спор) омогућила је постоја-

ње две варијанте ванредног средства "понављања поступка". Једну сусре-

ћемо у управном поступку и она је регулисана одредбама чланова од 239-

250. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97, 

31/01 и "Службени гласник РС" 30/10), док је друга тзв. судскa варијантa 

ванредног лека, регулисана одредбама чланова 56-65. Закона о управним 

споровима ("Службени гласник РС" 111/09). Односно, могуће је, током ре-

                                                 
1  Зоран Р. Томић, Коментар Закона о управним спровима са судском праксом, Београд, 

2010, стр.553 
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шавања једне управне ствари, употребити ванредно средство понављања 

управног поступка, као и понављања управног спора.  

 У правној науци, као редовна, квалификују се правна средства која 

се улажу против још неправноснажних одлука, а као ванредна она којима се 

побијају већ правноснажне одлуке. Редовна се подносе ради провере зрело-

сти одлука за дефинитивно ступање на правну снагу. Ванредна правна сред-

ства служе, рестриктивно и селективно, за уклањање грубих незаконитости, 

уочених, односно утврђених после наступања правноснажности предмет-

них одлука. С тим у вези, употреба редовних правних средстава је, по пра-

вилу, много већа у поређењу са оним ванредним, како са гледишта типова 

ситуација у којима се могу користити, тако и са становишта правних основа 

побијања одговарајућих одлука. Отуда, већ и иницијално сужено право на 

подношење ванредних правних лекова настаје у принципу тек гашењем 

процесне могућности за употребу редовних правних лекова. 

 Код правних средстава у домаћем управном спору, класична обе-

лежја редовности и ванредности посматраних правних института – до сту-

пања на снагу новог Закона о управним споровима ("Службени гласник 

РС" 111/09) – углавном су била измешана. Изузетак у том смислу било је 

понављање поступка2, које је одувек важило за "класичан ванредни лек"3. 
 

Историјски преглед правних средстава у управном спору у Србији  

- са посебним освртом на понављање поступка - 

 У погледу система правних средстава, како редовних, тако и ван-

редних, управни спор је од његовог увођења у домаћи позитивноправни 

систем до сада, претрпео значајне измене.  

 О судској контроли управе у Србији може се говорити почев од 

Устава из 1869. године, у коме је наведено у члану 90. став 3, да "Државни 

савет (орган који има своје порекло још од 1805. године, за време Кара-

ђорђевог устанка) разматра и решава жалбе против министарских решења 

у спорним административним питањима". Тим уставом "управна власт до-

лази под судскоу контролу", а "Државни савет се први пут јавља као адми-

                                                 
2  Р. Томић, Коментар закона о управним споровима са судском праксом, Београд, 2010. го-

дине, стр.537. 
3  Мада у теорији постоје и мишљења која истичу да понављању поступка недостају кла-

сична обележја ванредног лека – деволутивност и суспензивност, ипак је преовладао 

став да је реч о "класичном ванредном правном средству". 
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нистративни суд"4. Уставна замисао потврђена је и разрађена Законом о 

пословном реду у Државном савету, од 1870. године. Каснијим српским 

уставима, праћеним одговарајућим законима, Државни савет задржава по-

зицију управног суда у Србији, што потврђују и Закон о уређењу Држав-

ног савета, као и Устав из 1903. године. Према Видовданском уставу из 

1921. године у Краљевини СХС постоји Државни савет и управни судови. 

Године 1922. донет је Закон о Државном савету и управним судовима, пре-

ма коме су Управни судови судили у административним споровима, док је 

Државни савет решавао у другом степену о жалбама против пресуда 

управних судова, а у првом степену против указа и министарских решења. 

 Иако су тенденције примене принципа парничног постпка на рад 

управе, наилазиле на знатан отпор, сматрало се да је пут у том правцу, ипак, 

водио преко грађанског судског поступка. Сматра се да су одредбе Закона о 

пословном реду Државног савета од 31.1.1902. године (нпр. оне о понављању 

поступка) билe су примењиванe од стране управних органа, а да су кроз њих, 

у ствари, били прихваћени извесни принципи грађанског парничног поступ-

ка, као и да је управна пракса у Србији била орјентисана у том правцу и по-

сле доношења Закона о државном савету од 17.5.1922. године. 

 Уочено је да је старо југословенско право прошло кроз неколико 

развојних фаза, те да се појединачно не могу разумети најбоље, ако се не 

узму у обзир оне које су им претходиле. Са тог становишта, могуће је раз-

ликовати три фазе у развитку права старе Југославије. У првом периоду 

појавили су се извесни почетни облици, који су се ослањали на француска 

схватања у овој материји (уколико је бар реч о ставу Државног савета); у 

другој фази преовладавао је утицај аустријског права, нарочито аустријске 

правне науке и коначно, трећа фаза показује елементе еманципације од 

аустријских узора. 

 Као што је наведено, у недостатку општих процесних прописа, 

управни органи су поступали према начелима грађанског парничног по-

ступка, мада се већ врло рано увидело да су та правила неподесна за рад 

управе и да су управним органима потребни посебни и нарочито прилаго-

ђени процесни прописи. Све то доказује да се, на основу позитивно-прав-

                                                 
4  Д.Данић, Развитак административног судства у Србији и остале скупљене јавне распра-

ве из јавног права, Београд, 1926, стр.28 
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них прописа из тог времена, не може дати нека јединствена слика управ-

ног процеса, а посебно система уклањања управних аката. 

 Пионирска улога у овој области припала је у овом периоду тада-

шњем Државном савету, као једином органу који је на, колико-толико, јед-

нообразан начин решавао управне спорове и имао прилике да се изјашња-

ва и по питањима у вези са уклањањем аката.  

  Што се тиче понављања поступка у Србији је, још далеке 1902. 

године "обнова поступка" била усвојена као институт предвиђен прописи-

ма Закона о пословном реду у Државном савету. На тај начин, сматра се, 

Управа је ову установу преузела из управно-судског, а не из парничног по-

ступка. По члану 62. Закона о пословном реду у Државном савету, "обна-

вљање поступка" се допуштало само у случају ако "онај који обновљење 

тражи, поднесе доказ који утиче на решење спора и изјави да га пре није 

могао поднети, зато што је био у немогућности да га набави". Ако обна-

вљање поступка није било законом забрањено, оно се могло тражити у ро-

ку од три године од дана доношења управног акта5. 

 Српски државни савет тежио је да омогући понављање поступка и 

ван случајева које је предвиђао пропис члана 62. Закона о пословном реду 

у Државном Савету. Зато је прошириван појам "нових доказа" и "нових 

                                                 
5 У једном случају министар финансија је нашао да не може удовољити тражењу молиоца 

С.Л. који је захтевао повраћај више наплаћене царине, јер је та ствар "већ једном конач-

но решена". Државни Савет је поништио ово решење својом Одлуком бр. 9058 од 

24.11.1904. године (в. Збирна Србије, стр. 313-314) са препоруком да је требало спор по-

новити. Поступајући по овом, министар се упустио у оцену саме ствари, али је нашао да 

нема места "обновљењу административног спора", јер молилац није поднео никакав до-

каз који би био од утицаја на решење спора и одбио је молиоца новим решењем. Држав-

ни савет је поништио и то друго министрово решење Одлуком бр. 1863 од 22.04.1905. 

године, "јер какве би докази жалитељ могао поднети за потврду једне околности која је, 

према приликама и времену у које спада довољно позната, мада нема писменог трага" 

(тј. молилац С.Л. Био је протеран из Србије, па није био у могућности да увезену робу 

пустио у промет – радило се о риби – и она је уништена од санитетских власти као уква-

рена). И када стоји чињеница да је молилац био протеран из Србије, наставља се у обра-

зложењу цитиране одлуке, да није био у стању да лично изврши експедицију, услед чега 

се риба укварила и била уништена, онда би било противно природи посредних дажбина, 

које нису од њега по намери законодавца наплаћене да би биле преваљене на друге, ако 

му се исте не би вратиле, јер роба није ушла у промет, па је настала немогућност прева-

љивања. Према томе, а с обзиром да је у то време и другим лицима враћено више од 1% 

наплаћене царине, жалитељу је требало дозволити обнављање управног спора". 
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чињеница" и преко уобичајених граница ових појмова. У Одлуци бр. 4678 

као нов доказ сматрана је чак и другачија одлука Државног савета у дру-

гом сличном случају, а у Одлуци бр. 9058 као "нова чињеница" оглашена 

је и околност која уопште не улази у чињенично стање (нпр. смисао по-

средних дажбина). 

 Међутим, постоји и друго гледиште, које говори у прилог томе да 

је "обнова поступка" била једна од првих установа које су из грађанског 

поступка пренете у управни поступак. Ово стога, јер подручје Србије није 

имало опште процесне прописе за рад управних органа. 

 За питање да ли је наше ново право прихватило установу понавља-

ња поступка уопште, када и у којим оквирима, карактеристична је пресуда 

Савезног врховног суда, Уж.бр. 423/54 од 26.2.1954. године (Збирка IX, 

стр. 486-487). У тој пресуди је дат одговор на питање да ли је ова установа 

уведена у наше право тек после доношења Закона о управним споровима, 

дакле после 1952. године, или је постојала и пре тога. О томе Савезни вр-

ховни суд каже следеће: "Институт обнове поступка није уведен Законом о 

управним споровима, како то тужиље наводе у својој жалби, већ је он по-

стојао одувек у нашем правном систему по општим правилима управног 

поступка, на основу члана 4. Закона о неважности правних прописа, доне-

тих пре 6.4.1941. године и за време непријатељске окупације". У другом 

случају, Савезни врховни суд је истакао да разлози за обнављање управног 

поступка нису ствар дискреционе оцене "већ су наведени у правним пра-

вилима управног поступка (Збирка IX, стр. 486-487 – пресуда Савезног 

врховног суда Уж.бр. 1217/55 од 4.11.1955. године). Очигледно је да Саве-

зни врховни суд овим упућује на "правна правила управног поступка", са-

држана у параграфима 128-132 старог ЗУП-а, што значи да су ти прописи 

били у потпуности, а нарочито они који су говорили о разлозима због ко-

јих се могла тражити обнова поступка, прихваћени као правила обавезни 

и за органе управе нове државе. 

 Нови друштвени поредак, после Другог светског рата, донео је и 

нове законе о управном спору: 

 1. Закон о управним споровима ("Службени лист ФНРЈ" 

23/52), према коме су у управном спору постојала само два правна сред-

ства, редовно – жалба и ванредно – обнова поступка. 
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 а) Жалба 

 Жалба је била допуштена против пресуде Врховног суда Републи-

ке, ако се на правни однос имао непосредно применити савезни пропис 

(члан 18. став 1. ЗУС-а из 1952.). На тај начин, управни спор је у том пе-

риоду био организован, практично, као двостепен. 

 б) Обнова поступка 
 

 2. Новела Закона о управним споровима ("Службени лист СФРЈ" 

21/65) (којом је извршено усклађивање са Уставом СФРЈ из 1963.) 

 Овом новелом битно је измењен дотадашњи систем правних лекова: 

 а) жалба је била дозвољена само ако је посебним законом, и то са-

везним, било предвиђено да се у одређеним стварима жалба може изјави-

ти (у том периоду само у стварима војних инвалида савезним прописом 

била предвиђена жалба против пресуде донесене у управном спору). 

 Против одлука Врховног републичког суда и Врховног војног суда, 

жалба више није била дозвољена, па произлази да је после новеле из 1965. 

године, управни спор у начелу постао једностепен. 

 Наведеном новелом уведена су два нова ванредна правна лека: 

 а) захтев за преиспитивање судске одлуке, који је странка могла 

да поднесе Врховном суду Југославије да испита одлуку Врховног репу-

бличког суда, односно одлуку Врховног војног суда, у случају повреде 

Уставом одређених основних права и слобода (члан 20. ЗУС-а из 1965); 

 б) захтев за заштиту законитости, који је надлежни јавни тужи-

лац могао уложити ВСЈ-у због теже повреде савезног закона (члан 21. 

ЗУС-а из 1965); 

 ц) Обнова поступка, која је остала и даље као ванредан правни лек, 

с тим што је додат још један разлог за понављање (тачка 6 – ако заинтересо-

ваном лицу није била дата могућност да учествује у управном спору). 
 

 3. Новела Закона о управним споровима ("Службени лист 

СФРЈ" 4/77) (којом је извршено усклађивање са Уставом СФРЈ из 1974) 

 Тадашњи ЗУС се није изјашњавао по питању разврставања прав-

них средстава на "редовна" и "ванредна" у управном спору. 
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 1) Жалба - управно-судска жалба није имала генералну, већ само спе-

цијалну примену, јер да би се могла изјавити, морала је бити посебно закон-

ски предвиђена. Због тога, она је била само условно речено "редовни правни 

лек" у управном спору и то када је била прописана у некој материји, то је 

управни спор и после новеле из 1976. године остао у начелу једностепен; 

 2) захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке - нови, тада 

уведени ванредни правни лек у управном спору; 

 3) захтев за заштиту законитости - могао се поднети одговарају-

ћем суду у Републици, односно аутономној покрајини (члан 21. ст. 1. и 2. 

ЗУС-а из 1976) и Савезном суду (члан 21. став 3. ЗУС-а из 1976). 

 4) понављање управно-судског поступка - овај ванредни правни лек 

није био мењан, осим у погледу назива: уместо "обнова поступка", означен је 

као "понављање поступка", какав назив има и у другим судским поступцима.6 
 

 4. Закон о управним споровима ("Службени лист СРЈ" 46/96) 

 Целовит пропис, а не новела, донет, пре свега, ради саображњавања са 

Уставом Савезне Републике Југославије од 1992. године7. Прописао је као: 

 редовно правно средство:  

 1. жалбу; 

 док су ванредна правна средства: 

 1) захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке; 

 2) захтев за заштиту законитости; 

 3) понављање поступка. 
 

5. Закон о управним споровима ("Службени гласник РС" 111/09) 

 Закон о управним споровима је једностепен и не познаје редовно 

правно средство – жалбу. Прописује два ванредна правна средства и то: 

                                                 
6  Јавила су се различита мишљења када је уведен назив "понављање" уместо "обнова". 

Углавном се полемика водила око лексичког значења речи "понавља" која би се могла ту-

мачити и тако да поступак треба дословце исто поновити, те да ће се добити и иста од-

луку. Међутим, оправдано је остао новоуведени назив "понављање", који је иначе у упо-

треби и у грађанском процесном и кривично процесном праву, јер се поступак понавља, 

само сада на законит начин, из разлога (законских разлога) на које је странка основано 

указала у тужби за понављање поступка. 
7  Коментар Закона о управним споровима, В.Бачић, З.Томић. Београд, 1997, стр.14 
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 1. захтев за преиспитивање судске одлуке 

 2. понављање поступка   
  

 Из наведеног се може запазити да је систем редовних и ванредних 

правних средстава из 1976. године, у целини био задржан и у тексту ЗУС-

а СРЈ из 1996. године, уз одговарајуће измене текста одредаба чл. 18-20, 

при усклађивању са уставним уређењем и позитивноправним системом 

тадашње СРЈ. Односно, систем правних средстава, који је важио од 1976. 

године, важио је до 30.12.2009. године. Уочљиво је опадање броја правних 

средстава у управном спору, односно - временом све више снижавао ниво 

судске правне заштите из ЗУС-а. 
 

Понављање поступка – нови ЗУС 

 Понављање поступка је класично ванредно правно средство, како 

према дејствима, тако и према прецизно одређеним условима коришћења, 

а своје место је задржало и у Закону о управним споровима ("Службени 

гласник РС"111/09) (у даљем тексту : нови ЗУС). 

 Законске дефиниције овог ванредног правног средства нема, али 

налазимо теоријска одређења, која су готово идентична и која наводе да је 

понављање поступка, ванредно правно средство, путем којег се, по тужби 

странке, проверава од стране истог суда, законитост правноснажне одлуке, 

донесене у управном спору. Дакле, у питању је самоконтрола. 

 Шире посматрано, предмет понављања судског поступка је сам 

судски поступак, а његова правана ваљаност се испитује из угла нових, на-

кнадно наступелих или накнадно сазнатих законских разлога за понавља-

ње. Уже посматрано, предмет контроле је правоснажна судска одлука (ре-

шење или пресуда), са којом се доводе у везу разлози за понављање суд-

ског поступка из члана 56. став 1. ЗУС-а8.  

 Закон о управним споровима ("Службени гласник РС"111/09) (у да-

љем тексту : нови ЗУС) доноси две новине, у односу на Закон о управним 

споровима ("Службени лист СРЈ" 46/96) ( у даљем тексту: стари ЗУС): 

 1. додата је тачка 7. став 1. ЗУС-а, која гласи: 

                                                 
8  Аналогно понављању управног поступка – Зоран Р. Томић, Управно право – систем, 

2002. године, Београд 
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 "ако став из накнадно донете одлуке Европског суда за људска пра-

ва у истој ствари може да буде од утицаја на законитост правоснажно 

окончаног судског поступка". 

 У том смислу је и Препорука Комитета министара Савета Европе 

бр.Р (2000) 2: 

"о поновном разматрању или поновном отварању одређених случајева на 

унутрашњем (националном, домаћем) нивоу након доношења пресуда 

Европског суда за људска права", усвојена од стране Комитета министара 

19.01.2000. године, на 694. састанку заменика министара. 

 2.Обезбеђена је и другачија, у поређењу са оном ранијом, правна 

заштита против свих врста одлука, донетих у вези са понављањем поступ-

ка – против истих је могуће поднети Захтев за преиспитивање судске од-

луке, који је одређен чланом 49. Закона о управним споровима ("Службе-

ни гласник РС" 111/09)9. 

 Законски основ за понављање поступка дат је чланом 56. Закона о 

управним споровима ("Службени гласник РС" 111/09)10: 
 

Понављање поступка у управном спору 
Субјективни 

рок 

Објективни 

рок 

Тачка 1. 

Ако странка сазна за нове чињенице, или на-

ђе или стекне могућност да употреби нове 

доказе на основу којих би спор био повољ-

није решен за њу да су те чињенице, одно-

сно докази били изнети или употребљени у 

ранијем судском поступку. (под условом да 

без своје кривице није била у стању да те 

околности изнесе у ранијем поступку) 

 

30 дана 

 

5 година 

                                                 
9  Осим наведеног, новина је, даље, и то што је против одлуке ВКС-а , која је донета при-

меном члана 49. ЗУС-а, омогућено понављање поступка. Дакле,у складу са чланом 58. 

ЗУС-а, могуће је поновити поступак који је спроведен пред ВКС-ом по захтеву из члана 

49. ЗУС-а, а по основу неког од разлога предвиђених у тачкама 1-7. члана 56. ЗУС-а. 
10 Разлози и рокови су, ради прегледности, приказани табеларно 
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Тачка 2. 

Ако је до судске одлуке дошло услед 

кривичног дела судије или запосленог у 

суду, или је одлука издејствована преварном 

радњом заступника или пуномоћника 

странке, противника или противниковог 

заступника или пуномоћника, а таква радња 

представља кривично дело. 

 

30 дана 

 

5 година 

Тачка 3. 

Ако je одлука заснована на пресуди 

донесеној у кривичној или грађанској 

ствари, а та пресуда je касније укинута 

другом правоснажном судском одлуком. 

 

30 дана 

 

5 година 

Тачка 4. 

Ако je исправа на којој се заснива одлука 

лажна или лажно преиначена, или ако је 

сведок, вештак или странка, приликом 

саслушања пред судом дала лажни исказ, a 

одлука суда се заснива на том исказу. 

 

30 дана 

 

5 година 

Тачка 5. 

Ако странка нађе или стекне могућност да 

употреби ранију одлуку донесену у истом 

управном спору (под условом да без своје 

кривице није била у стању да те околности 

изнесе у ранијем поступку) 

30 дана 

 

 

5 година 

Тачка 6. 

Ако заинтересованом лицу није била дата 

могућност да учествује у управном спору. 

30 дана 

 

5 година 

 

Тачка 7. 

Ако став из накнадно донете одлуке 

Европског суда за људска права у истој 

ствари може да буде од утицаја на 

законитост правноснажно окончаног судског 

поступка. 

6 месеци 5 година 
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Терминолошке недоумице 

 Како се ради о ванредном правном средству, велике примене11 у 

пракси, сматрали смо да би требало указати на поједине појмове који се 

користе, везано за понављање поступка, а који су можда остали правно не-

довољно или чак потпуно неодређени. 
 

1. Појам - "тужба за понављање управног спора"12 

 Поставља се питање зашто се ванредно правно средство понавља-

ње поступка покреће – тужбом – која је иницијални акт за покретање суд-

ског спора? 

 Чланом 17. Закона о управним споровима, прописано је да се 

управни спор покреће тужбом. Формално правно, тужба је прописно са-

стављен поднесак, благовремено упућен суду од стране активно легитими-

саног лица, ради покретања механизма остваривања правне заштите у од-

ређеној управној ствари. Материјално – правно, тужба се своди на тужбе-

ни захтев за рашчишћавањем настале спорне ситуације, путем поништава-

ња једног коначног акта за који се у тужби тврди да је незаконит. 

 Међутим и Понављање поступка, као ванредно правно средство, 

се такође покреће подношењем тужбе, како прописује члан 56. став 1. За-

кона о управним споровима, цитат: "Поступак завршен правноснажном 

пресудом или решењем суда поновиће се по тужби странке: ....". 

 Полазећи од овакво терминилошки одређеног судског поступка, уко-

лико је иницијални акт за покретање ванредног правног средства редовно 

правно средство – тужба – да ли то указује да се ради о новом поступку, о на-

ставку старог или о понављању поступка? Наведено директно доводи у пита-

ње правну природу института "понављања поступка", које је одређено самим 

законским текстом у члану 56. ЗУС-а као ванредно средство13. 

                                                 
11 Поред жалбе, редовног правног средства, најчешће примењивано ванредно средство у 

управном процесном праву је "понављање поступка". 
12 У парници се понављање судског поступка покреће "предлогом за понављање", док се у 

кривици се понављање судског поступка покреће "захтевом за понављање". 
13 До 1956. године, по узору на аустријско и немачко право, и грађанско процесно право је 

познавало "тужбу за понављање", али је назив промењен у "предлог за понављање" из-

међу осталог и из наведених разлога. 
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 Како је услов за покретање поступка понављања, постојање прав-

носнажне пресуде или решења, не би се могло говорити о новом управном 

спору, јер поступак за понављање спора, као услов већ има правноснажну 

судску одлуку и судски поступак, који је из неког разлога (искључиво за-

коном одређеног процесног разлога, а по мишљењу странке значајног, ва-

жног) потребно поновити, у целини или у једном делу. Очигледно је да се 

ради о класичном ванредном правном средству, те је необично определе-

ње законодавца да се исто покреће "тужбом" као иницијалним актом. 

 Иако већ постоји "предлог за понављање управног поступка" и даље 

стоје на располагању, можда мало прикладнији називи "предлог или захтев за 

понављање управног спора", који не би стварао недоумице ове врсте. 

2. Појам - чињенице, доказа и вероватноће 

 Сматрали смо да је можда прикладно још једном указати на потребу 

прецизног одређења појединих појмова који се користе у примени института 

понављања поступка. Овде нам је од драгоцене помоћи кривично процесно 

право, чија се теорија детаљно бавила разграничењем и дефинисањем поме-

нутих појмова, те је дата дефиниција доказа која гласи: "Докази су фактички 

подаци до којих се долази у законом прописаном поступку (извођењем одре-

ђених процесних радњи), а који су извор сазнања о чињеницама на које треба 

применити кривично правне и кривично процесне норме"14. Доказ има улогу 

споне између чињенице и права у процесном праву. 

 У контексту понављања поступка "нови доказ" - може бити и из 

периода утврђивања чињеничног стања, али такође, нови доказ може на-

стати и касније, ако доказује постојање правно релевантне чињенице, која 

би била од утицаја на решавање конкретне управне судске ствари15. 

 Тешкоћа код дефинисања појма "чињенице" настаје због њене рас-

прострањености16, као и због функционалне повезаности са "доказом". 

                                                 
14 Др Загорка Јекић, Докази и истина у кривичном поступку, Београд, 1989, стр.12 
15 Важност прецизног одређења појма "доказа" посебно долази до изражаја, не само код 

института понављања поступка, већ и наче у управном процесном праву, због тога што 

право на доказ не припада само суду, већ и странкама у ширем смислу, јер је право на 

доказ комплементарно са теретом пружања доказа. 
16 Лукић Радомир, Извори права у самоуправном социјалистичком друштву, изд. Институт за 

упоредно право, Београд , 1967, стр. 3: "Наука, исто тако мора неговати оно што се може на-

звати "терминолошка свест" , те увек, пре него што се пређе на било које излагање, а утолико 
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Најдиректније одређење појма "чињенице" би било да је чињеница су-

штински – предмет доказивања17. 

 "Нова чињеница" у смислу понављања поступка - може бити само 

чињеница која је већ постојала када се утврђивало чињенично стање, а за 

коју суд није знао, из одређених ралога, па је за исту сазнао касније, али 

никако не може настати касније. 

 "Вероватноћа" је у суштини правно неодређен појам, који у овом 

смислу не познају остала процесна права, код института понављања поступ-

ка18. Појављује се у одредбама ЗУС-а као услов покретања понављања управ-

ног спора и то у члану 59. ЗУС-а став 1. тачка 2, који наводи да се у тужби 

морају нарочито навести – законски разлог понављања (из члана 56.) и дока-

зи, односно околности које чине вероватним постојање тог основа. 

 Како појам "вероватноћа" није правно одређен, дефинисан и кон-

секвентно спроведен, долазимо у ситуацију да судија наводе из тужбе за 

понављање поступка, субјективно процењује на основу свог личног и про-

фесионалног искуства, да ли је тужилац наводом из тужбе за понављање 

поступка "учинио вероватним разлог за понаљање" или није. 

 Појам "околности" се, такође, наводи у члану 59. ЗУС-а, за који, 

такође, налазимо да није прецизно одређен, те да је потпуно препуштен 

субјективној процени судије.  

 Чланом 60. ЗУС-а, је регулисано одбацивање тужбе за понављање, 

те је прописано да ће суд одбацити тужбу за понављање поступка, ако 

утврди да је тужбу поднело неовлашћено лице, или да тужба није благо-

времена, или да странка није учинила вероватним постојање законског 

основа за понављање поступка19. 

  

                                                                                                                       
пре на расправу с туђим гледиштима, потребно јасно утврдити терминологију , своју и туђу, 

и тек по расправи терминолошких питања прећи на стварну расправу". 
17 Др Загорка Јекић, Докази и истина у кривичном поступку, Београд, 1989, стр.27. 
18 Према ЗУП-у, учинити једну чињеницу вероватном, значи посредно је доказати (члан 131.став 

1. тачка 3. ЗУП-а), односно навести више разлога за њено постојање него оних против. 
19 Један од многобројних примера из судске праксе, када се понављање судског поступка 

тражи због нових чињеница или нових доказа, а управни спор је решен на основу чиње-

ничног стања утврђеног у управном поступку, у којем се тужба одбацује ЈЕР НИЈЕ 

УЧИНИО ВЕРОВАТНИМ ПОСТОЈАЊЕ ОСНОВА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ИЗ ЧЛАНА 56. 

СТАВ 1. ТАЧКА 1 ЗУС-а.  
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 Код овако постављених терминолошких дилема и цитиране одредбе 

члана 60. ЗУС-а, поставља се питање где је линија разграничења код доноше-

ња одлуке, када тужбу треба одбити, а када одбацити, када је у питању веро-

ватноћа. Ово стога, јер се стиче утисак, да који год да се законски разлог ис-

такне у тужби за понављање поступка, исти може бити подведен (субјектив-

ном проценом "вероватноће") под флоскулу "није учинио вероватним посто-

јање основа за понављање из члана 56 став 1. тачка ....... ЗУС-а". 
 

3. Појам понављања поступка, које спроводи Управни суд  

у извршењу одлука Уставног суда 

Уочено је да се у одлукама Управног суда, које се доносе у извршењу 

Уставног суда, у диспозитиву користи појам "понавља се поступак". Како 

се појам "понављање поступка" већ користи за ванредно правно средство, 

које је одређено чланом 56. Закона о управним споровима, можда би се 

могло размислити о посебном називу за поступак који спроводи Управни 

суд у извршењу одлуке Уставног суда, а који није идентичан називу које 

носи ванредно правно средство одређено чланом 56. ЗУС-а. 

 Између осталог, као аргумент у прилогу наведеног, а указујући на 

разлику у правној природи поменута два судска поступка, која се називају 

истим термином, подсећамо да се "понављање поступка" из члана 56. ЗУС-

а, спроводи на основу иницијативе Тужиоца или заинтересованог лица, док 

се "понављање поступка" по налогу Уставног суда спроводи ex officio. 
 

Пракса Управног суда везана за понављање управног поступка 

  Веома је честа ситуација, у којој Управни суд у управном спору, 

оцењује законитост управних аката донетих у понављању управног по-

ступка код управног органа. Било да је понављање поступка покренуто ex 

officio или по предлогу странке, у зависности који је орган поновио управ-

ни (свој) поступак, акту који је донет у поновљеном поступку законски је 

обезбеђена редовна судска контрола. Како се ради о једностепеном управ-

ном поступку (у управном поступку – понављање управног поступка је 

једностепен поступак), односно поступку у којем је била искључена жал-

ба, то је ratio legis, да се у оваквим случајевима, на правноснажне одлуке 

Управног суда, допусти подношење Захтева за преиспитивање судске од-

луке (члан 49. ЗУС-а) Врховном касационом суду, што представља бар де-
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лимичну компензацију недостатка редовне управно правне заштите, која 

се постиже – ванредном судском заштитом.20 

 Тиме се постиже известан правни баланс, а правна заштита у 

управно- процесном праву постаје комплетнија, шанса да се макар на-

кнадно отклоне евентуално учињене незаконитости – непосредно у раду 

управног суда, а посредно оне из управног поступка – увећане. 
 

Пракса Управног суда везана за понављање судског поступка 

 На основу тужбе за понављање, могуће је покренути пред Управ-

ним судом, поступак понављања судског поступка окончан правносна-

жном одлуком (решењем или пресудом), из законских разлога, који су по 

налажењу тужиоца везани за тај поступак. Уколико се прође фаза претход-

ног испитивања тужбе за понављање поступка, Управни суд понавља по-

ступак окончан пред Врховним судом Србије21 или Управним судом. 

 Међутим, уочени су различити начини спровођења понављања по-

ступка од стране Управног суда. 

 У једном броју случајева доноси се решење којим се дозвољава пона-

вљање поступка, па се накнадно, после извесног времена одржи јавна или не-

јавна седница, у којој веће судија донесе одлуку о тужби за понављање22. Уко-

лико се дозволи понављање поступка наведеним решењем, то значи да је у 

претходном поступку утврђено је да је тужба за понављање изјављена од 

стране овлашћеног лица, да је благовремена, као и да је странка у тужби учи-

нила бар вероватним постојање законског основа за понављање. 

 Када се прође претходна фаза испитивања тужбе за понављање, 

односно испуне се услови потребни да би се уопште дозволило понавља-

ње, прелази се на другу фазу, која подразумева понављање самог судског 

поступка, који се понавља у целости или у делу, из разлога који је наведен 

у тужби. Исход поступка може бити двојак. Ранија одлука може остати на 

снази (што значи да се тужба за понављање поступка одбија) или се, пак, 

ставити ван снаге (што значи да се тужба за понављање уважава). 

                                                 
20 Р. Томић, Коментар закона о управним споровима са судском праксом, Београд, 2010. го-

дине, стр.542. 
21 Сентенца – Управни суд је надлежан за понављање судског поступка окончаног пред ВСС 
22 Уп 201/11 од 28.2.2014. године - решење; Уп 201/11 од 6.6.2014. године - пресуда. 
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 Такође, и овде постоје различита поступања, јер се у једном броју 

пресуда диспозитив састоји из неколико делова23, те се 1. тачком уважава 

тужба за понављање поступка и дозвољава понављање поступка; 2. тачком 

се ставља ван снаге ранија судска одлука, док се 3. тачком одлучује о глав-

ној ствари, тј. о иницијалној тужби, те се на крају, у последњем делу дис-

позитива наводи одлука о трошковима, уколико их има24. 

 Такође постоје одлуке чији се диспозитив састоји из само једне 

тачке – одлуке да је тужба за понављање поступка одбијена, а где је оцена 

процесних претпоставки дата у самом образложењу пресуде (активна ле-

гитимација, благовременост, вероватноћа), као и оцена законских разлога 

из члана 56. став 1. ЗУС-а које је тужилац навео у тужби за понављање 

судског поступка25. 

 Ипак, у пракси Управног суда најчешће су тужбе за понављање по-

ступка одбациване са разлога што тужилац није учинио вероватним посто-

јање законског основа за понављање поступка. 

Генерално у тужбама за понављање поступка доминирају два за-

конска разлога, а то су разлог наведен у члану 56. став 1. тачка 6. ЗУС-а, 

који наводи да ће се поновити поступак, ако правоснажном пресудом или 

решењем суда, заинтересованом лицу није била дата могућност да уче-

ствује у управном спору. Други разлог се односи на члан 56. став 1. тачка 

1. ЗУС-а, којим је прописано да ће се поступак окончан правоснажном 

пресудом или решењем поновити, ако странка сазна за нове чињенице, 

или нађе или стекне могућност да употреби нове доказе на основу којих 

би спор био повољније решен за њу да су те чињенице, односно докази 

били изнети или употребљени у ранијем судском поступку. 
 

Закључак 

 Понављање поступка је ванредно правно средство путем којег се 

по тужби странке проверава, од стране истог суда, законитост правосна-

жне одлуке донесене у управном спору. 

                                                 
23 У складу са препоруком из Коментара закона о управним споровима са судском праксом, 

везано за члан 62. ЗУС-а, стр.573 
24 Уп 1/10 од 6.6.2014. године и 143/12 од 6.6.2014. године. 
25 Уп 29/10 од 2.2.2012. године 
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 Након изнетих недоумица код тумачења одредби ЗУС-а, које за-

конски одређују ово ванредно правно средство, како у погледу претходне 

оцене услова за дозвољавање понављања поступка, самог поступка пона-

вљања пред судом, те садржине одлука донетих у спроведеном поступку, 

поставља се питање: Да ли се понављање поступка из члана 56. ЗУС-а мо-

же квалификовати као делотворни правни лек у управном спору, према 

члану 13. Европске конвенције о заштити људских права и основних сло-

бода, а који гласи: "Свако коме су повређена права и слободе предвиђени у 

овој Конвенцији има право на делотворан правни лек пред националним 

властима, без обзира јесу ли повреду извршила лица која су поступала у 

службеном својству". 
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ОДБАЦИВАЊЕ НЕУРЕДНОГ ЗАХТЕВА СТРАНКЕ 

У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
 

Увод 

 У сваком поступку у коме се одлучује о правима странака, па тако 

и у управном, уредност захтева представља први и основни предуслов за 

поступање државног органа. Државни орган покреће поступак по службе-

ној дужности само када је то предвиђено одређеним прописом или када 

сазна или утврди да треба покренути поступак ради заштите јавног инте-

реса. Међутим, већина управних поступака почиње одређеним захтевом 

странке којим она жели да оствари право које јој припада. 

 Да би надлежни орган могао узети у рад захтев странке, односно да 

би по њему могао да поступа, важно је, пре свега, да странка буде упозната са 

тиме шта конкретни захтев мора да садржи и које су последице подношења 

неуредног захтева. У циљу што ефикаснијег и законитог решавања у управ-

ним стварима, битно је и да сам орган има јасна законска упутства како да 

поступа када прими неуредан захтев. Управо је то и био повод за писање овог 

реферата, да се разјасне и упореде различите ситуације поступања органа по 

пријему неуредног захтева. Наиме, у пракси Управног суда се често јављају 

предмети по тужбама странака ради оцене основаности одбацивања њихових 

захтева, па се поставља питање шта се тачно сматра неуредним захтевом и да 

ли органи управе могу странкама наложити да захтев уреде на одређени на-

чин, односно да ли на то имају обавезу. 
 

Неуредан захтев странке према Закону о општем  

управном поступку 

Закон о општем управном поступку1 са својим правилима предста-

вља lex generalis у односу на друге законе којима се уређују различити по-

                                                 
1 ''Службени лист СРЈ'' 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10 
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ступци остваривања права странакa у управним стварима, односно овај 

закон се примењује уколико другим законом није другачије прописано. 

У домаћем законодавству садржина захтева странке за остваривање 

конкретног права у управном поступку различито је уређена. У зависности 

од начина уређења, све прописе бисмо могли поделити у три групе: 

 1) појединим законима уопште није прописано шта захтев странке 

мора да садржи да би био уредан, у ком случају се на тај захтев примењују 

правила Закона о општем управном поступку; 

 2) неким законима је таксативно наведено шта захтев странке мора 

да садржи да би био уредан, па уколико не садржи све обавезне елементе, 

одбацује се; 

 3) одређеним законима је прописано шта захтев странке треба да 

садржи, а уколико нема све елементе, надлежни орган ће странци наложи-

ти уређење захтева, па тек ако странка не уреди захтев, он се одбацује. 

Сама форма захтева Законом о општем управном поступку није 

прецизно одређена, али је зато прецизно одређено шта захтев мора да са-

држи да би био разумљив, односно да би орган по њему могао да поступа. 

Према члану 57. став 1. овог Закона, елементи потребни за уредан захтев 

су: означење органа коме се упућује - назив и седиште, предмет на који се 

односи захтев односно предлог (што представља главну садржину захте-

ва), и подаци о подносиоцу – ко је заступник, пуномоћник или представ-

ник, ако га има, као и име, презиме и пребивалиште, односно боравиште 

(адреса), или фирма и седиште подносиоца, односно његовог заступника. 

Обавезно је и потписивање захтева од стране подносиоца, а уколико га 

потписује неко друго лице, дужно је да подносиоца означи. 

Поступање по захтевима који имају неке недостатке регулисано је 

одредбом члана 58. Закона о општем управном поступку. Њоме је предви-

ђено да ако поднесак (у који, између осталих, спада и захтев) садржи неки 

формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је не-

разумљив или непотпун, орган који је примио такав поднесак учиниће све 

да се недостаци отклоне и одредиће подносиоцу рок у коме је дужан да то 

учини. Ако подносилац отклони недостатке у одређеном року, сматраће се 

да је поднесак од почетка био уредан, а ако подносилац не отклони недо-

статке у одређеном року, па се услед тога по њему не може поступати, ор-
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ган ће одбацити такав поднесак закључком, на шта ће подносилац бити 

посебно упозорен, а против тог закључка има право жалбе. 

Који су то недостаци? 

Под формалним недостатком који спречава поступање по захтеву 

подразумева се недостатак неког од елемената које сваки захтев мора да 

садржи, прописаних одредбом члана 57. став 1. Закона о општем управ-

ном поступку. Уколико се ради о формалним недостацима који не спреча-

вају рад по захтеву, по правилу, орган надлежан за решавање дужан је да 

их сам отклони. На пример, ако странка погрешно означи свој захтев (не 

назове га изричито захтевом) или наведе непотпун назив органа, а орган 

који о захтеву одлучује може да утврди на шта се односи захтев, односно 

о ком се органу ради, он ће по таквом захтеву морати да поступа. Међу-

тим, ако је недостатак такав да спречава рад органа по захтеву, орган ће 

наложити странци да недостатак у одређеном року отклони. 

 Код неразумљивог захтева није јасно шта странка тражи, одно-

сно на шта се захтев конкретно односи, па орган мора наложити странци 

уређење, јер такав захтев спречава рад органа по њему. 

 Захтев који садржи формалне недостатке или је неразумљив, над-

лежни орган ће одбацити закључком, уколико странка не уреди захтев на 

начин како јој је тај орган наложио. 

Што се непотпуности захтева тиче, тај појам треба тумачити као 

неподношење потребних доказа уз захтев2. Код таквог захтева надлежни 

орган може наложити странци да достави одговарајуће доказе, али уколи-

ко их странка не достави, орган по том захтеву мора да поступа, јер се не 

ради о недостатку који би спречавао рад органа. Дакле, у овом случају ор-

ган не може одбацити захтев странке као неуредан. У складу са наведеним 

је и став Врховног суда Србије, према коме: "Ако је у поднеску странке 

садржан јасан захтев за признавање одређеног права, а странка уз подне-

сак није указала на посебне доказе нити је то учинила по позиву органа у 

року који јој је оставио члан, по таквом захтеву странке има да се спрове-

де поступак и донесе одговарајуће решење. У таквом случају нема места 

примени члана 68. ЗУП-а (члан 58. ЗУП-а), јер се не ради о поднеску са 

формалним недостацима који би спречавао поступање органа"3. 

                                                 
2 Зоран Томић, "Коментар Закона о општем управном поступку", ''Службени гласник'' 2012. 
3 Пресуда Врховног суда Србије У 705/65 од 17.11.1965. године. 
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1) Одбацивање неуредног захтева странке у поступку  

у коме није прописана његова садржина 

 Закон о општем управном поступку је lex generalis у односу на За-

кон о пензијском и инвалидском осигурању4 када је у питању поступак 

остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. 

 Према члану 84. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

права из пензијског и инвалидског осигурања се остварују од дана подне-

тог захтева, а најраније шест месеци пре тог дана, и то код фонда, у по-

ступку којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није 

другачије уређено. 

 Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског оси-

гурања и за утврђивање пензијског стажа се, сагласно наведеном закону, 

покреће на захтев осигураника, односно на захтев члана породице за 

остваривање права на породичну пензију.  

 Наведеним законом није изричито прописано шта захтев странке 

за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања (даље: зах-

тев) мора да садржи да би орган могао по њему да поступа, па се у овом 

случају примењују правила прописана Законом о општем управном по-

ступку. Дакле, обавезни елементи захтева јесу: означење органа коме се 

упућује - назив и седиште, предмет на који се односи захтев и подаци о 

подносиоцу – ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име, пре-

зиме и пребивалиште, односно боравиште (адреса). 

 Ако захтев садржи неки формални недостатак који спречава посту-

пање по њему или је неразумљив или непотпун, орган ће наложити стран-

ци да отклони недостатке у одређеном року. Уколико странка не поступи 

по налогу органа, односно не отклони недостатке који спречавају рад ор-

гана по захтеву, орган ће такав захтев одбацити закључком. 

 Органи управе, у овом случају Републички фонд за пензијско и ин-

валидско осигурање преко својих филијала, захтевају од подносилаца зах-

тева да употпуне захтеве достављањем доказа на околности које нису од 

значаја за остваривање траженог права, односно доказе за које није зако-

ном прописано да их захтев обавезно садржи. У таквим случајевима над-

                                                 
4 ''Службени гласник РС'' 34/03...75/14. 
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лежни орган је одбацивао захтев странке за наставак исплате пензије, јер 

није доставила одређене доказе по налогу органа. 

Наиме, у конкретном случају, странка-осигураник Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање, која је остварила право на 

пензију, поднела је захтев за наставак исплате пензије Републичком фонду 

за пензијско и инвалидско осигурање – Служби Дирекције Приштина. Она 

је држављанин Републике Србије и расељено лице са Косова и Метохије, 

где је имала стално пребивалиште до 1999. године, о чему је органу доста-

вила доказе, и то фотокопију личне карте и фотокопију пасоша. Пензију је 

до напуштања пребивалишта примала преко Филијале у Призрену, о чему 

је такође доставила доказе у виду извештаја о приспећу пензија и фотоко-

пије здравствене књижице. Након исељења са територије Косова и Мето-

хије, странци је обустављена исплата пензије, након чега се обратила зах-

тевом Служби Дирекције Приштина, као првостепеном органу, за наста-

вак исплате пензије. 

Након пријема захтева, Служба Дирекције Приштина је донела за-

кључак о обезбеђењу доказа, којим је странку позвала да, у року од осам да-

на од дана пријема закључка, преко пуномоћника, достави следеће доказе: 

- о промени пребивалишта-боравишта издатог од стране надле-

жног органа међународне управе; 

- да ли је странка корисник права из пензијског и инвалидског оси-

гурања и да ли користи права по основу социјалних давања од стране 

Привремене административне мисије Уједињених нација на Косову; 

- када се странка обратила надлежним органима на Косову и Мето-

хији ради регулисања исплате пензије; 

- какав је званичан одговор странка добила од надлежних органа 

на Косову и Метохији после тог свог обраћања; 

- за који најранији период су се односиле исплате пензија које је 

Пензијска управа Косова извршила лицима која имају стално место борав-

ка на Косову и Метохији; 

- на који начин је (којим коефицијентима) Пензијска управа Косова 

и Метохије вршила исплату основних пензија лицима која имају стално 

место боравка на Косову и Метохији; 

- у којој валути су вршене назначене исплате; 
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- колики је износ пензије (у којим износима и по којим датумима) 

странци у спорном периоду исплаћен од стране Пензијске управе Косова 

и Метохије, односно преко Прелазног одељења за рад и социјалну зашти-

ту Косова и Метохије; 

- да ли је Пензијска управа Косова и Метохије, односно Прелазно 

одељење за рад и социјалну заштиту Косова и Метохије, странци доставила 

неко решење које се односи на остваривање права на пензију, па ако јесте то 

решење у изворнику или овереном препису да странка достави фонду; 

- када је странка од Међународне управе на Косову и Метохији до-

била личну карту и да ли се и даље води у евиденцији органа, као станов-

ник Косова и Метохије; 

- правноснажно решење о пензионисању. 

 Како је првостепени орган-Служба Дирекције Приштина утврдио 

да је пуномоћник тужиоца примио наведени закључак о обезбеђењу дока-

за, али да у накнадно одређеном року није обезбедио тражене доказе, а 

при том докази који се налазе у списима нису били довољни за одлучива-

ње, то је закључком одбацио поднети захтев применом одредбе чл. 58. и 

127. Закона о општем управном поступку. Другостепени орган је одлучу-

јући по жалби на закључак (у којој је тужилац навео да су дати налози су-

вишни, као и да је рок за поступање по њима кратак), нашао да ожалбе-

ним закључком није повређен закон на штету тужиоца и исту одбио при-

меном одредбе члана 230. став 1. Закона о општем управном поступку. 

 Поступајући по тужби подносиоца захтева за наставак исплате 

пензије, Управни суд је уважио тужбу са образложењем да "код оваквог 

чињеничног и правног стања ствари, нису били испуњени услови за доно-

шење закључка о обезбеђењу доказа предвиђени одредбом члана 191. За-

кона о општем управном поступку, а коју повреду није санкционисао ту-

жени орган, јер обезбеђење доказа значи да се одговарајућим доказним 

средством обезбеђује односно установљава чињеница важна за решење 

управне ствари пре него што би она у редовном поступку била сазната. 

Како је у спроведеном управном поступку било речи о уређењу непотпу-

ног захтева, а таквим се по оцени суда сматра захтев уз који нису поднети 

потребни докази, то је у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона о оп-

штем управном поступку, требало странци наложити да достави прецизно 
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одређене доказе, законом прописане као услов за остваривање одређеног 

права, уз прецизно навођење прописа који то предвиђају. 

 Суд је оценио основаним наводе тужбе да давање налога на начин 

описан у диспозитиву закључка о обезбеђењу доказа указује на произвољ-

ност у поступању првостепеног органа приликом његовог доношења. Наиме, 

непоступање странке по таквом налогу не може водити одбачају захтева у 

смислу одредбе члана 58. Закона о општем управном поступку, који пропису-

је поступање органа када прими поднесак који не испуњава формалне услове 

за поступање, а коју повреду је био дужан да отклони тужени орган"5. 

 У конкретном случају, орган надлежан за решавање ове управне 

ствари-права на наставак исплате пензије, није могао одбацити захтев 

странке, јер наведени закључак о обезбеђењу доказа по садржини пред-

ставља налог подносиоцу захтева да достави доказе на одређене околно-

сти које нису од значаја за наставак коришћења већ оствареног права на 

пензију, при чему се орган није позвао ни на један пропис из кога произла-

зи обавеза странке да уз захтев за наставак исплате пензије достави траже-

не доказе. Поред тога, тражени докази су представљали податке о чињени-

цама о којима се води службена евиденција, те је орган по службеној ду-

жности могао да их прибави, што је и предвиђено одредбом члана 126. 

став 3. Закона о општем управном поступку, према којој ће службено лице 

које води поступак, по службеној дужности прибавити податке о чињени-

цама о којима службену евиденцију води орган надлежан за решавање у 

управној ствари. На исти начин ће поступити службено лице у погледу чи-

њеница о којима службену евиденцију води други орган.   
 

2) Одбацивање неуредног захтева странке у поступку  

у коме је изричито прописана његова садржина 

 Када је у питању захтев странке, поднет у смислу Закона о враћа-

њу одузете имовине и обештећењу6, ситуација је сасвим другачија. Наиме, 

овим законом је уређен поступак враћања одузете имовине и обештећења 

за одузету имовину која је, на основу аката о подржављењу, одузета од фи-

зичких и правних лица после 9. марта 1945. године и пренета у општена-

родну, државну, друштвену или задружну својину, и то применом прописа 

                                                 
5 Пресуда Управног суда 9 У 3694/12 од 20.06.2013. године. 
6 Службени гласник РС бр. 72/11 и 108/13. 
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о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији, као и других пропи-

са који су таксативно наведени у одредби члана 2. тог закона. Закон се, та-

кође, примењује и на враћање имовине чије је одузимање последица Хо-

локауста на територији која данас чини територију Републике Србије. 

Поступак враћања одузете имовине, према овом закону, води се 

пред Агенцијом за реституцију, а покреће се искључиво по захтеву стран-

ке. Захтев могу поднети сви бивши власници одузете имовине, односно 

њихови законски наследници и правни следбеници, а подноси се на про-

писаном обрасцу и са потребним доказима, надлежној подручној јединици 

Агенције за реституцију, преко шалтера поште. 

Одредбама овог закона прецизно је одређено које податке захтев за 

враћање имовине мора да садржи да би био потпун и уредан, односно да 

би надлежни орган, Агенција за реституцију, могао по њему да поступа. 

То су подаци: 

 - о бившем власнику-име, име једног родитеља и презиме, датум 

и место рођења, пребивалиште, односно боравиште у време одузимања 

имовине и држављанство, односно назив и седиште задужбине; 

 - о одузетој имовини на коју се захтев односи-врста, назив, вели-

чина, односно површина, место где се непокретност налази, број катастар-

ске парцеле по старом и важећем премеру, изглед и стање имовине у вре-

ме одузимања, односно одговарајући подаци за покретне ствари; 

 - о праву својине бившег власника на одузетој имовини; 

 - о основу, времену и акту одузимања; 

 - о подносиоцу захтева-име, име једног родитеља и презиме, по-

датке о рођењу, пребивалишту, држављанству, јединствени матични број 

грађана, име, презиме и пребивалиште пуномоћника, односно назив и се-

диште задужбине, податке о лицу које представља задужбину и лицу које 

заступа задужбину; 

 - о правној вези подносиоца захтева са бившим власником. 

 Такође, законом је прецизно прописано и који се докази уз захтев 

прилажу, у оригиналу или овереној фотокопији: 

 - за податке о бившем власнику и о подносиоцу захтева прила-

же се извод из матичне књиге рођених, односно умрлих, извод из регистра 

у коме је задужбина уписана, пуномоћје, а ако подносилац захтев нема 
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стално пребивалиште на територији Републике Србије и пуномоћје за ли-

ца овлашћена за пријем писмена, као и други доказ на основу којег се мо-

гу несумњиво утврдити тражени подаци; 

 - за податке о одузетој имовини прилаже се извод из регистра не-

покретности, извод из регистра покретних ствари, уверење Републичког 

геодетског завода о идентификацији катастарске парцеле старог и новог 

премера, осим за катастарске парцеле за које је спроведена комасација; 

 - за податке о основу, времену и начину одузимања прилаже се ис-

права о подржављењу имовине или назив, број и година службеног гласила у 

коме је објављен акт, уз конкретно навођење предмета одузимања и слично; 

 - за податке о правној вези подносиоца захтева са бившим вла-

сником прилаже се извод из матичне књиге, решење о наслеђивању, извод из 

регистра правних лица, односно други доказ на основу којег се може несум-

њиво утврдити правна веза подносиоца захтева са бившим власником; 

 - сви други докази које подносилац захтева поседује, а који мо-

гу бити од значаја за одлучивање по захтеву. 

 Наведени подаци и докази прописани су кумулативно, што значи 

да су обавезни и подносилац мора сваки од наведених доказа да поднесе 

уз захтев који мора да садржи све прописане податке. Санкција за подно-

шење непотпуног захтева јесте одбацивање захтева странке као неуредног. 

Дакле, у конкретном случају, нема уређења захтева, односно надлежни ор-

ган не може подносиоцу наложити да захтев уреди тако што ће накнадно 

доставити недостајуће доказе, већ ти докази морају иницијално бити под-

нети, уз сам захтев. Ово је прописано одредбом члана 42. став 7. наведе-

ног закона, према коме захтев мора да садржи податке о бившем власнику, 

одузетој мовини, подносиоцу захтева и правној вези подносиоца са бив-

шим власником, а власници обавезно прилажу и доказе о овим чињеница-

ма. Норма је, дакле, императивна. 

 Овде уочавамо изузетак од правила прописаног цитираном одредбом 

члана 58. Закона о општем управном поступку, према коме ће се сваки подне-

сак, па и захтев, вратити странци на уређење, уз упозорење да ће бити одба-

чен у случају непоступања. Законом о враћању одузете имовине и обештеће-

њу таква могућност није прописана. Напротив, законом је у члану 43. став 1. 

прописано да ће се захтев који не садржи податке из члана 42. став 7. овог за-

кона и уз који нису приложени докази из тог става, одбацити као неуредан. 
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Против закључка којим је захтев странке одбачен као неуредан, није допу-

штена жалба, али је дозвољено вођење управног спора. 

 Управни суд је поступао у више предмета по тужбама подносилаца 

захтева за враћање одузете имовине против тужене Агенције за реститу-

цију, ради поништаја закључака којим су њихови захтеви за враћање оду-

зете имовине одбачени као неуредни. 

У предмету Управног суда 7 У 2929/14, странка се обратила Агенцији 

за реституцију захтевом за враћање одузете имовине односно обештећење. 

Како захтев није садржао све неопходне податке и доказе предвиђене законом 

како би се по њему могло поступати, односно уз захтев није достављен ори-

гинал или оверена фотокопија исправе о подржављењу имовине, нити је на-

веден назив, број и година службеног гласила у коме је објављен акт о подр-

жављењу, уз конкретно навођење предмета одузимања, односно није прило-

жен обавезан доказ из члана 42. Закона о враћању одузете имовине и обеште-

ћењу, то је Агенција одбацила захтев странке као неуредан.  

Управни суд је, одлучујући по тужби подносиоца захтева за враћа-

ње имовине односно обештећење, одбио тужбу као неосновану, налазећи 

да је "правилно одлучио тужени орган када је одбацио захтев тужиоца као 

неуредан, будући да нису испуњени услови из цитираног члана 42. став 7. 

Закона о враћању имовине и обештећењу"7. 

У предмету 9 У 13669/12 тужилац, пак, није доставио све потребне 

доказе, при чему су неки од доказа које је доставио старији од шест месе-

ци, а неки се нису могли сматрати доказом о подржављењу, због чега је, 

по оцени суда, његов захтев правилно одбачен као неуредан. 

Наиме, тужилац се обратио Агенцији за реституцију захтевом за 

враћање одузете имовине, који није садржао све неопходне податке и до-

казе предвиђене законом како би се по њему могло поступати, односно уз 

захтев није био приложен акт о подржављењу имовине која је предмет 

захтева. Уверење Архива Југославије, које је тужилац доставио, Агенција 

није могла сматрати актом о подржављењу из разлога што оно само по-

тврђује да је бивши власник уведен у посед Колонизационог фонда Мини-

старства пољопривреде, а не и да му је имовина одузета. Поред тога, ту-

жилац је доставио изводе из матичне књиге рођених за себе и брата, који-

                                                 
7 Пресуда Управног суда 7 У 2929/14 од 10.4.2014. године 
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ма је истекао рок важности од шест месеци. Стога је Агенција захтев ту-

жиоца одбацила као неуредан8. 

Супротан претходном, у смислу основаности поднетог захтева, је 

случај из предмета Управног суда 9 У 326/13, у коме је тужба тужилаца 

уважена. 

 У овом случају тужиоци су поднели захтев за враћање одузете 

имовине, односно обештећење бившег власника, а предмет враћања је би-

ло градско грађевинско земљиште. Агенција је закључком одбацила захтев 

тужилаца, јер нису доставили исправу о подржављењу имовине која је 

предмет захтева за враћање, нити су навели назив, број и годину службе-

ног гласила у коме је објављен акт о подржављењу, уз конкретно навођење 

предмета одузимања, а који доказ сходно члану 42. став 7. Закона о враћа-

њу одузете имовине и обештећењу, мора обавезно бити приложен уз сваки 

захтев, па је Агенција оценила да се не може утврдити да је бившем вла-

снику подржављена било каква имовина. 

Управни суд је, на основу списа предмета, нашао да се "основано ту-

жбом оспорава законитост закључка тужене Агенције, будући да су у захтеву 

наведени и приложени докази о подржављењу, а које тужени орган и наводи у 

одговору на тужбу. Међутим, из тих доказа, које су тужиоци приложили уз 

захтев, не произлази да је имовина одузета применом неког од прописа, пред-

виђених чланом 2. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, којим је 

прописано да се право на враћање имовине по одредбама овог закона може 

остварити за имовину одузету применом тачно одређених прописа. Наиме, у 

конкретном случају, ради се о оцени достављених доказа, па је тужени орган 

требало да донесе мериторну одлуку по захтеву тужиоца, а не да захтев одба-

ци. Одбацујући захтев као неуредан, тужени орган је повредио правила по-

ступка прописана одредбом члана 199. став 2. Закона о општем управном по-

ступку, будући да разлози из образложења оспореног закључка не упућују на 

решење какво је дато у диспозитиву"9. 

Дакле, у овом случају, није било места одбацивању захтева стран-

ке, јер су сви докази били поднети уз захтев, па се није могао применити 

члан 42. став 7. Закона о враћању имовине и обештећењу, већ су докази 

                                                 
8 Пресуда Управног суда 9 У 13669/12 од 7.12.2012. године 
9 Пресуда Управног суда 9 У 326/13 од 27.5.2013. године 
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морали бити оцењени од стране надлежног органа, након чега би тај орган 

донео мериторну одлуку. 

За разлику од претходног случаја у коме орган управе произвољно 

налаже странкама да уз захтев доставе одређене доказе, на чије доставља-

ње их закон не обавезује, треба рећи да у овом случају, и поред импера-

тивне законске одредбе која прописује шта захтев мора да садржи и да ће 

захтев бити одбачен уколико не садржи прописане податке и доказе, Аген-

ција за реституцију налаже посебним закључком подносиоцима захтева да 

уреде захтев и доставе потребне доказе у одређеном року. Тек у случају да 

не поступе по налогу, Агенција доноси закључак којим одбацује захтев 

странке као неуредан. 
 

3) Одбацивање неуредног захтева странке у поступку  

у коме је прописано обавезно давање налога странци за његово уређење 

 Још један карактеристичан начин одбацивања захтева странке због 

неуредности појављује се у Закону о јавним набавкама10, у делу заштите пра-

ва у поступцима јавних набавки. Заштита права у поступцима јавних набавки 

се остварује пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јав-

них набавки, подношењем захтева који се предаје наручиоцу. Захтев се може 

поднети током целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 

О захтеву наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, од-

носно објављује обавештење на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

два дана ода дана пријема захтева за заштиту права. 

 Законом о јавним набавкама (члан 151. став 1.) прописано је да 

захтев за заштиту права (даље: захтев) садржи: 

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

- назив и адресу наручиоца; 

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о 

одлуци наручиоца; 

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

- потврду о уплати таксе; 

- потпис подносиоца. 

                                                 
10 ''Службени гласник РС'' 124/12 
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Након пријема захтева наручилац проверава да ли је захтев поднет у 

року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију. Ако 

ти услови нису испуњени, закључком ће одбацити захтев. Поред тога, нару-

чилац проверава да ли захтев садржи све податке прописане одредбом чла-

на 151. став 1. Закона о јавним набавкама, па уколико захтев не садржи све 

податке наложиће подносиоцу да у року од два дана допуни захтев . Уколико 

подносилац захтева не поступи по позиву наручиоца за допуну захтева, нару-

чилац ће такав захтев одбацити закључком. После наведене претходне прове-

ре, у року од пет дана од дана пријема уредног захтева, наручилац ће или 

усвојити решењем захтев за заштиту права или доставити одговор на захтев и 

комплетну документацију из поступка јавне набавке Републичкој комисији 

ради одлучивања о захтеву за заштиту права. 

 Републичка комисија за заштиту права у поступку јавних набавки, 

након пријема захтева, такође, утврђује да ли је захтев за заштиту права 

поднет у прописаном року, да ли подносилац захтева има активну легити-

мацију и да ли захтев садржи све обавезне податке. Уколико захтев не 

садржи све обавезне податке, Комисија ће позвати подносиоца да захтев 

допуни у року од два дана, а одбациће га уколико подносилац у том року 

не допуни поднети захтев. Против закључка којим је захтев за заштиту 

права одбачен као неуредан, није дозвољена жалба, већ се може покрену-

ти управни спор. 

Поступање на изложени начин не би било спорно да је наручилац, 

односно Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних на-

бавки давала налог за допуну захтева подацима из члана 151. Закона о јав-

ним набавкама. Подаци из члана 151. су: назив и адреса подносиоца захте-

ва и лице за контакт, назив и адреса наручиоца, подаци о јавној набавци 

која је предмет захтева, односно подаци о одлуци наручиоца, повреде про-

писа којима се уређује поступак јавне набавке и потпис подносиоца. Ме-

ђутим, наручиоци и Републичка комисија за заштиту права у поступцима 

јавних набавки давали су налог за уређење поднетих захтева за заштиту 

права у поступцима јавних набавки мимо цитиране одредбе Закона о јав-

ним набавкама, па се поставило као спорно питање да ли чињенице и до-

кази којима се повреде доказују и потврда о уплати таксе из члана 156. 

став 1. закона представљају податке, односно да ли недостављање одређе-

них доказа може бити разлог за одбацивање захтева за заштиту права у по-

ступцима јавних набавки.  
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 Тим поводом, на седници свих судија Управног суда, одржаној да-

на 31.3.2014. године, заузет је следећи правни став: 

Потврда о уплати таксе не представља податак, већ доказ који 

треба да садржи захтев за заштиту права, па се достављање тог доказа 

не може наложити с позивом на правне последице пропуштања из 

члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама.   

У предмету Управног суда 9 У 11734/12 тужиоци су, као група по-

нуђача, доставили наручиоцу изјашњење о наставку поступка пред Репу-

бличком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки, буду-

ћи да је наручилац њихов захтев за заштиту права одбио. Комисија је по 

пријему документације од наручиоца, у поступку испитивања процесних 

претпоставки за даље поступање по истом, утврдила да поднети захтев са-

држи недостатке, јер уз предметни захтев није пружена потврда о уплати 

таксе као обавезни елемент садржине захтева за заштиту права из члана 

109. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама. Стога је од тужилаца за-

тражила да у року од три дана изврши допуну захтева, тако што ће доста-

вити ваљану потврду о уплати таксе, која је прописана одредбом члана 

116. став 1. Закона о јавним набавкама, издату и оверену од стране одређе-

не банке. Тужиоци су, поступајући по том налогу, уместо тражене потврде 

издате од стране банке, доставили документ насловљен као ''извод текућег 

рачуна'' који садржи печат те банке. Комисија је оценила да накнадно до-

стављени документ само указује да је дат налог банци за пренос средстава 

у корист буџета Републике Србије у одређеном износу, али да то не пред-

ставља несумњив доказ да су средства заиста уплаћена на наведени рачун. 

Сматрајући да тужиоци нису доставили тражену потврду која је обавезни 

елемент садржине захтева за заштиту права, Комисија је одбацила захтев 

за заштиту права, као непотпун. 

 Управни суд је у образложењу пресуде оценио да Комисија "није 

могла да наложи тужиоцу да у року од три дана изврши допуну захтева, 

тако што ће доставити ваљану потврду о уплати таксе, која је прописана 

одредбом члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама, а поготову не са 

позивом на правне последице пропуштања из члана 109. став 3. Закона о 

јавним набавкама"11, будући да из одредаба Закона о јавним набавкама 

                                                 
11 Пресуда Управног суда 9 У 11734/12 од 15.1.2014. године 
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произлази да ће се наложити допуна захтева само ако захтев не садржи 

све податке из члана 109. Закона о јавним набавкама. 
 

Закључак 

1) У поступцима у којима није прописано шта захтев странке мора 

да садржи да би био уредан, примењују се као општа, правила Закона о 

општем управном поступку, према коме захтев мора да садржи име, пре-

зиме и адресу подносиоца, означење органа коме се захтевом обраћа и 

предмет на који се захтев односи. Уколико захтев странке садржи недо-

статке који спречавају рад органа по њему, орган је дужан да странци на-

ложи уређење таквог захтева, па тек ако странка не поступи по том налогу, 

такав захтев се одбацује. У овим случајевима орган не може произвољно 

налагати странци достављање доказа који законом нису прописани. 

2) Надлежни орган не налаже странци уређење захтева у поступ-

цима у којима је изричито прописано које податке захтев странке мора да 

садржи и које доказе мора да достави и да ће се, ако странка не поднесе 

уредан и потпун захтев, он закључком одбацити. 

3) У поступцима у којима је прописано шта захтев мора да садр-

жи, али да орган мора наложити странци уређење захтева уколико је неу-

редан, захтев странке се може одбацити тек ако странка у датом року није 

поступила по налогу надлежног органа за уређење захтева. 
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Елена Петровић 

саветник Управног суда 

 
 

УСЛОВИ ЗА ОДСТУПАЊЕ  

ОД НЕСУСПЕНЗИВНОГ ДЕЈСТВА ТУЖБЕ  

У УПРАВНОМ СПОРУ СА ОСВРТОМ НА АКТУЕЛНУ  

СУДСКУ ПРАКСУ 
 

Уводне напомене 

 Упоредо са ширењем државне управе кроз оснивање нових органа 

државне управе, органа управе у саставу министарстава и посебних 

управних организација, дошло је и до јачања државног апарата принуде, 

што је условило потребу за широм законодавном интервенцијом, са ци-

љем установљавања нових форми судске заштите појединачно ангажова-

них субјективних права и интереса физичких и правних лица, ради очува-

ња основних уставних начела а понајвише идеје о владавини права. Зна-

чајна новина управно-процесног права, уведена у позитивно законодав-

ство Републике Србије почетком примене Закона о управним споровима (у 

даљем тексту: Закон)1, који је ступио на снагу дана 30.12.2009. године, је 

институт одложног дејства тужбе у управном спору. 

 Повод за писање овог реферета је пре свега разноврсна судска 

пракса која је нарасла након вишегодишњег судовања применом новог ин-

ститута, те настојање да се заинтересована стручна али пре свега странач-

ка јавност упозна са овим ипак недовољно коришћеним правним механи-

змом којим је проширена и омогућена свеобухватнија заштита странака и 

њихових појединачних интереса, као и намера да се даље продуби теориј-

ска дискусија у погледу сваког појединачног услова неопходног за доно-

шење ваљане судске одлуке и адекватног пружања судске заштите. Њего-

вој примени и спорним питањима са којима се сусреће судска пракса у 

конктексту позитивног законског решења, биће посвећена садржина овог 

реферата. 
 

                                                 
1 "Службени гласник РС" 111/09 
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Постављање института 

 Са почетком рада Управног суда Републике Србије, 1. јануара. 

2010. године, поред обавезе решевања великог броја преузетих предмета 

из Врховног суда Србије и окружних судова, пред судијама овог суда се 

поред решавањa свих управних спорова у Републици, нашао и нови прав-

ни институт који садржи механизам привремене-одложене заштите субје-

ката права од одлука и неретко самовоље (деловања) носилаца јавних 

овлашћења, односно органа управе, до коначне оцене законитости њихо-

вог рада. Овај вид заштите, иако је у нешто другачијем облику постојао у 

ранијим, али и даље постоји у позитивним законодавним решењима2, на-

лаже пажљиву примену у судској пракси, уз детаљну оцену свих околно-

сти конкретног случаја, не би ли се њиме правилно остварила сврха ради 

које је имплементиран из модерних европских законодавстава. 

 Наиме, Закон уводи изузетак од правила садржаног у члану 23. 

став 1, према коме тужба којом се покреће управни спор, не одлаже извр-

шење тужбом оспореног акта, тако што у ставу 2. наведеног члана пропи-

сује следеће: 

 "По захтеву тужиоца, суд може одложити извршење коначног 

управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари, до доноше-

ња судске одлуке, ако би извршење нанело тужиоцу штету која би се те-

шко могла надокнадити, а одлагање није противно јавном интересу, нити 

                                                 
2  Нпр. одложно дејство жалбе у управном поступку – члан 147. став 2. Закона о поре-

ском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС" 80/2002, 84/2002 – 

испр. 23/2003 – испр. 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 - др. закон, 

63/2006 – испр. др. законa, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 

2/2012 – испр. 93/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014), којим је прописано да "изузетно, 

другостепени порески орган може одложити извршење пореског управног акта против 

којег је изјављена жалба, ако порески обвезник документује да би плаћањем пореза или 

споредних пореских давања пре коначности побијаног акта претрпео битну економску 

штету.", или члан 12. став 3. Царинског закона ("Службени гласник РС" 18/2010 и 

111/2012) којим је прописано да изузетно од става 2. овог члана, царинарница која је до-

нела првостепену одлуку у управном поступку, може одложити извршење одлуке у це-

лини или делимично не дуже од 180 дана, ако приложени докази и чињенице указују на 

то да је одлука у супротности са царинским прописима и да постоји опасност од нано-

шења велике штете лицу које извршава одлуку, због чега је одлагање извршења оправда-

но. Када се одлука односи на обрачун увозних или извозних дажбина, одлагање изврше-

ња може бити одобрено само ако се положи одговарајуће обезбеђење. 
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би се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета противној стран-

ци, односно заинтересованом лицу". 

 Одступање од несуспензивног дејства тужбе у управном спору је 

несумњиво уведено са предвиђањем врло корисних ефеката, односно са 

циљем да спречи наступање штетних последица по странку из управног 

поступка али и по државу која би морала да је надокнади, уколико би се 

након судске контоле законитости аката органа јавне власти, утврдило да 

они нису у сагласности са законом. 

 Иако је органима управе у појединим случајевима и на основу по-

себних закона дато овлашћење да својим актом, по захтеву странке у 

управном поступку, одложе извршење првостепеног управног акта, у 

пракси се такве одлуке врло ретко доносе због хијерархијске повезаности 

унутар истих министарстава, поступања првостепених органа по претход-

но датим инструкцијама или мишљењима другостепених органа и других 

разлога. Супротно томе, у циљу објективнијег и стручнијег сагледавања 

сваког конкретног случаја у којем се јавља потреба, односно износе одго-

варајући захтеви за одлагање извршења управног акта, Управном суду Ре-

публике Србије су дата овлашћења прописана чланом 23. Закона, иако ка-

сније у односу на судове исте врсте у земљама у региону, а посебно у од-

носу на судове у појединим земљама ЕУ у којима постоји вишедеценијска 

надлежност управних/административних судова у поступцима одлучива-

ња по захтевима за одлагање извршења коначних управних аката. 
 

Одлагање извршења управног акта пре подношења тужбе 

 Врло важно и корисно процесно решење је дато у члану 23. став 3. 

Закона који предвиђа да изузетно, странка из управног поступка може тра-

жити да суд одложи извршење управног акта и пре подношења тужбе и то: 

 1) у случају хитности; 

 2) када је изјављена жалба која по закону нема одложно дејство. 

 За поступање по овом захтеву је најпре неопходно да буду испуње-

ни процесни услови тј. на подносиоцу захтева је да докаже: 

 а) да је донет првостепени акт; 

 б) да је против тог акта изјавио жалбу уз неопходно пружање дока-

за суду да је жалба и поднета надлежном органу. 
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  Ово стога, што "уколико жалба није уложена, истеком рока је на-

ступила извршност и престаје разлог за одлагање, јер је странка прихвати-

ла првостепено решење као законито"3. 

 Имајући у виду да законом нису прописани посебни услови да би 

суд дозволио извршење коначног управног акта до доношења одлуке по 

жалби, у пракси Управног суда се цени испуњеност истих, кумулативно 

прописаних услова из 2. члана 23. Закона. 

 У досадашњој пракси се показало да странке овај институт, иако је 

ефикасан, недовољно користе, вероватно због сумње у могућност да исхо-

дују позитивно решење. 
 

Надлежност за одлучивање 

 Овлашћење за одлучивање о поднетом захтеву за одлагање извр-

шења коначног управног акта је дато искључиво Управном суду, што зна-

чи да је новим законом апсолутно искључена могућност која је постојала 

у раније важећем Закону о управним споровима4 да се од органа чији се 

акт извршава (доносиоца коначног управног акта) или од органа надле-

жног за извршење, исходује одлука која би одложила извршење управног 

акта до правоснажности судске одлуке. 

 Претпоставља се да је разлог премештања надлежности са органа 

управе на суд, управо неефикасност у примени члана 16. ст. 2. и 3. раније 

важећег Закона о управним споровима, односно занемарљиво мали број 

случајева ("најчешће у вишестраначким предметима, где јавни интерес 

није био од главног зачаја, док у фискалним управним стварима, није уоп-

ште примењиван"5) у којима су доносиоци аката које је требало извршити, 

односно други надлежни органи дозвољавали одлагање извршења. 
 

Законски услови 

 Услови за примену овог института, којим се врши својеврсно од-

ступање од извршности управних аката, као "стеченог својства управног 

                                                 
3  Према Љубодраг Пљакић "Одложно дејство тужбе у управном спору" Правни информа-

тор, 4/2010, стр. 41. 
4  "Службени лист СРЈ" 46/96 
5  Пљакић Љубодраг "Оложно дејство тужбе у управном спору" Правни информатор 4 /2010 
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акта које казује да је наступила, временски и ситуационо, правна могућ-

ност да се по акту поступа" 6 су таксативно прописани, и то су: 

 1) ако би извршење решења тужиоцу нанело штету која би се те-

шко могла надокнадити; 

 2) ако се одлагање извршења не противи јавном интересу; 

 3) ако се одлагањем не би нанела већа или ненадокнадива штета 

противној странци односно заинтересованом лицу. 
 

1) Извесност настанка будуће штете за тужиоца 

 По захтеву тужиоца, суд може одложити извршење коначног 

управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари, до доноше-

ња судске одлуке, ако би поред одсуства повреде јавног интереса, изврше-

ње нанело тужиоцу штету која би се тешко могла надокнадити и ако се од-

лагањем не би нанела већа или ненадокнадива штета противној странци, 

односно заинтересованом лицу. 

 Законском дефиницијом није прецизније одређено на који облик 

штете се односи члан 23. Закона, услед чега се следствено имају примени-

ти одредбе Закона о облигационим односима. 

 У складу са одредбама Закона о облигационим односима, штета 

представља умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног 

повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког или пси-

хичког бола или страха (нематеријална штета)7. 

 Даље, у погледу накнаде проузроковане материјалне штете, важи 

да је одговорно лице дужно успоставити стање које је било пре него што 

је штета настала. Но, уколико успостављање ранијег стања не уклања 

штету потпуно, одговорно лице дужно је за остатак штете дати накнаду у 

новцу8. 

 Са друге стране, за претрпљене физичке болове, претрпљене ду-

шевне болове због умањења животне активности, наружености, повреде 

                                                 
6  Томић Зоран,"Коментар закона о управним споровима" Службени гласник, Београд, 

2010. година, стр. 392 
7  Члан 155. Закона о облигационим односима (''Службени лист СФРЈ" 29/78..57/89, "Слу-

жбени лист СРЈ" 31/93 и "Службени лист СЦГ" 1/2003 - Уставна повеља) 
8  Члан 185. Закона о облигационим односима 
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угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског лица као и за 

страх, суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и 

страха и њихово трајање то оправдава, досудити правичну новчану накна-

ду, независно од накнаде материјалне штете као и у њеном одсуству9. 

 Имајући у виду одредбе члана 23. Закона, произилази закључак да 

тужилац у захтеву за одлагање извршења решења мора доказати извесност 

настанка будуће тешко надокнадиве штете и одсуство веће или ненадокна-

две, обичне штете и измакле користи или пак нематеријалне штете за про-

тивну странку, односно заинтересовано лице. Штавише, семантички по-

сматрано, из дефиниције члана 23. Закона, према којој: "ако би извршење 

нанело тужиоцу штету..... " указује да је у конкретном случају довољно 

да тужилац пружи доказе о постојању "могућности" или "вероватности" 

настанка штете, што би несумњиво представљало лакши облик доказива-

ња претпоставке настанка штете, односно будућег неизвесног догађаја. Са 

друге стране, у одсуству штетности по јавни интерес, сама "могућност" 

настанка штете као врло благ критеријум, би водила ка општој примени 

института из чл. 23. Закона и његовом обесмишљавању. 

 Из наведеног разлога, као што је уосталом и прихваћен став у суд-

ској пракси, неопходно је да тужилац уз захтев за одлагање извршења суду 

достави доказе који чине извесним настанак тешко надокнадиве штете, 

односно одсуство веће или ненадокнадиве штете за заинтересовано лице и 

супротну странку, уколико до одлагања извршења управног акта дође. Та-

ко на пример, ради усвајања захтева за одлагање извршења код тврдње ту-

жиоца о настанку тешко надокнадиве измакле користи, суд треба да утвр-

ди да ли се може очекивати и веровати да ће штета заиста и настати, у 

контектсу приложених доказа. 

 Међутим, сходно напред наведеном, проистиче постојање потребе 

да суд обрати посебну пажњу на све појединачне појавне облике штете, 

која може наступити уколико се не одложи извршење управног акта, иако 

у пракси тужиоци врло ретко наводе који облик штете могу претрпети, уз 

достављање доказа који, при том, нису директно повезани са конкретним 

обликом штете. 

 Разуме се да је доказивање извесног настанка будуће нематеријал-

не штете – нпр. повреда угледа, части, или слично, компликованије него у 

                                                 
9 Члан 200. Закона о облигационим односима 



Реферати Управног суда 

 297 

случају доказивања материјалне штете, у ком случају суд мора узети у об-

зир све околности које иду у прилог тужиоцу, а посебно године, социјални 

статус, образовање, професију, средину у којој тужилац живи и друге ре-

левантне личне прилике тужиоца.  

 У сваком случају, у погледу утврђивања испуњености услова за 

примену института одложног дејства тужбе, неопходно је утврдити посто-

јање узрочне везе између извесног настанка будуће тешко надокнадиве 

штете и коначног управног акта чије се одлагање извршења тражи. Прате-

ћи наведену матрицу, уз анализу свих доказа и околности које иду у при-

лог тужиоцу (у специфичним ситуацијама чак иако нису достављени уз 

захтев-нпр. нематеријална штета), уз утврђивање облика штете и степена 

извесности њеног настанка, као и одсуства повреде јавног интереса, мето-

долошки се на једноставнији начин долази до ваљане и на закону заснова-

не судске одлуке.  

 Следећи битан фактор приликом одлучивања по захтеву за одлага-

ње извршења решења представља утврђивање постојања прописаног 

услова у погледу будућег настанка штете, тј. (не) надокнадивости или те-

шке надонадивости штете. 

 У складу са одредбама Закона о облигационим односима, јасно је 

афирмисан став код накнаде штете у облику реституције, односно успо-

стављања ранијег стања. Но, како успостављање ранијег стања врло често 

не уклања штету потпуно или је као код нематеријалне штете реституција 

немогућа, одговорно лице је дужно да штету накнади у новцу.  

 Због природе дефиниције "ненадокнадиве" или "веће" штете про-

тивној страни или заинтересованом лицу која је несумњиво ретко или у 

најмању руку мање заступљена него штета која може настати на страни 

тужиоца, у смислу члана 23. Закона, свакако је теже и важније утврдити 

или барем предвидети да би се будућа штета за тужиоца која би настала 

извршењем управног акта, тешко могла надокнадити. 

 У зависности од облика штете, недвосмислено је да је доказивање 

"тешког надокнађивања" нематеријалне штете због своје природе и немо-

гућности реституције, једноставније. Међутим, у односу на обичну штету 

и измаклу корист, тужилац који тражи одлагање извршења решења мора 

пружити чврсте доказе да се будућа штета тешко може надокнадити, у за-
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висности од сваког конкретног случаја, као и врсте обавезе утврђене у ре-

шењу чије се одлагање извршења захтева.  
 

2) Заштита јавног интереса 

 Поимање јавног интереса се мењало кроз историју али се до дана-

шњих дана није издвојила ни једна прецизна дефиниција. Наиме, не по-

стоји јединствен и апсолутан став шта обухвата појам јавног интереса, за-

кључци су различити али у теорији претеже схватање да је реч о заједнич-

ком добру, државном или општем интересу. 

 Наиме, ако се изузму одредбе прописане посебним законима10, у 

домаћем законодавству, па ни прописима из управне материје, није дата 

дефиниција јавног интереса, што за последицу несумњиво има његово 

различито поимање. 

 Уобичајено схватање појма "јавни интерес" подразумева интерес 

да се превасходно заштити и увећа јавна својина11, с тим да је такав при-

ступ дискутабилан, захтева посебан опрез, а нарочито ако се има у виду да 

се стандард "јавног интереса" има ценити у сваком конкретном случају у 

контексту појединачних прописа али и свих релевантних чињеница у кон-

кретној управној ствари, приликом доношења одлуке. 

 Уставом Републике Србије је предвиђено да се јемчи мирно ужива-

ње својине и других имовинских права стечених на основу закона, с тим 

да право својине може бити одузето или ограничено само у јавном интере-

су утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тр-

жишне. Такође, одузимање или ограничење имовине ради наплате пореза 

и других дажбина или казни, дозвољено је само у складу са законом12. 

 Средства из којих се финансирају надлежности Републике Србије, 

аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују се из по-

                                                 
10 Примера ради, чланом 15. Закона о јавном информисању ("Службени гласник РС" 

83/2014), нумеративно је дефинисано шта се сматра јавним интересом у области јавног 

информисања. 
11 Према одредби члана 2. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" 72/2011 и 

88/2013) јавну својину чини право Републике Србије-државна својина, право својине 

аутономне покрајине-покрајинска својина и право својине јединице локалне самоуправе-

општинска односно градска својина 
12 Члан 58. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС" 98/2006) 
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реза и других прихода утврђених законом, а обавеза плаћања пореза и 

других дажбина је општа и заснива се на економској моћи обвезника13. 

 Осим наведеног, у члану 1. Првог протокола14 Европске конвенци-

је за заштиту основних људских права и слобода15 прописано је да свако 

физичко или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. 

Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под 

условима предвиђеним законом и општим начелима међународног права. 

Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе 

да примењује оне законе које сматра потребним да би надзирала коришће-

ње имовине у складу са општим интересима или да би осигурала наплату 

пореза или других доприноса или казни. 

 На основу изнетог, несумњиво је постојање интереса да се јавна 

средства која су на располагању и под контролом Републике Србије одр-

жавају и увећају са јавним, пореским и непореским приходима. Са друге 

стране, могло би се сматрати да јавни интерес представља искључиво по-

ступање у складу са позитивним прописима, у ком случају акценат не би 

постојао на заштити финансијских јавних интереса. Но, у контексту при-

мене члана 23. Закона о управним споровима, обавеза суда је да на прави-

лан начин, ценећи све чињенице и доказе изнете у захтеву за одлагање из-

вршења управног акта, утврди да ли је оглагање управног акта супротно 

јавном интересу и на који начин, односно из којих разлога.  

 Може се рећи да је тенденција да се уз испуњење прописаних 

услова дозвољава одлагање изршења код оних управних ствари, односно у 

ситуацијама када за државу не би наступила никаква штета. Но, ригорозно 

тумачење оправданости заштите јавног интереса доводи у питање ефика-

сност овог института. 

 Наиме, не може се прихватити став да је јавни интерес мање угро-

жен уколико странка, уз прилагање релевантних доказа, тражи одлагање 

извршење управног акта којим се од стране надлежног органа на пример 

налаже рушење бесправно подигнутог објекта, у односу на ситуације када 

се тражи одлагање извршења решења којима је странкама наложено пла-

                                                 
13 Члан 91. Устава Републике Србије 
14 Први Протокол уз Европску конвенцију о људским правима од 20.3.1952. године 
15 Европска конвенција за заштиту основних људских права и слобода, потписана у Риму 

4.11.1950. године, а ступила на снагу дана 3.11.1953. године 
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ћање утврђене пореске обавезе. Без обзира на статистичке податке у одно-

су на усвојење захтеве за одлагање извршења решења према природи, од-

носно врсти утврђене обавезе, интенција законодавца приликом дефини-

сања члана 23. Закона несумњиво није била да се јавни интерес штити 

превасходно убирањем прихода и пуњењем јавне касе, те је суд у сваком 

конкретном случају, пажљивим разматрањем процењује који је интерес 

претежнији, интерес за спровођење или одлагање извршења. 

 По мишљену аутора овог текста, темељно и правилно утврђивање 

постојања и могуће угрожености јавног интереса у смислу члана 23. Зако-

на, од нарочите је важности управо ради дугорочне заштите таквог инте-

реса. Примера ради, могућ став према коме је одлагање извршења управ-

ног акта којим се тужиоцу налаже одређена финансијска обавеза a priori 

противно јавном интересу, за последицу може имати врло штетне после-

дице по државу, па самим тим и јавни интерес. Такве негативне последице 

се могу манифестовати и потврдити у ситуацијама када у спроведеном 

управном спору након оцене законитости управног акта дође до усвајања 

тужбе, иако је претходно у фази одлучивања по захтеву за одлагање извр-

шења управног акта којим је утврђена одређена обавеза, упркос доставље-

ним доказима у циљу испуњености услова прописаних чланом 23. Закона, 

суд био на становишту да би одлагање извршења управног акта било су-

протно јавном интересу. 

 Наиме, услед економске неразвијености и одсуства привредног ра-

ста највећи број привредних субјеката у Републици Србији спада у катего-

рију малих предузећа са оскудним годишњим приходима, па самим тим 

одлуке државних органа којима се намеће одређена обавеза таквим при-

вредним субјектима, који уједно захтевају судску заштиту применом члана 

23. Закона о управним споровима, могу и врло често су погубне за наста-

вак привредне делатности и следствено томе егзистенцију запослених и 

њихових породица. Стога, на пример и у ситуацијама налагања плаћања 

фискалних обавеза, у јавном је интересу да се, ценећи све околности и до-

казе, дође до ваљане, законите и праведне судске одлуке. Штавише, при-

ликом одлучивања треба имати у виду и околност да се након блокаде ра-

чуна привредних субјеката који немају довољно текућих средстава за на-

миривање финансијских обавеза утврђених првостепеним управним ак-

том, у пракси скоро неизоставно активирају менице и друга средства обез-

беђења наплате потраживања (хипотеке, гаранције и сл) других поверила-
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ца, те је судбина таквог привредног субјекта у најмању руку извесна, а од-

лука суда којом се као незаконит поништава управни акт у наведеним си-

туацијама нема суштинског значаја нити је у "јавном интересу" када је 

правно лице након извршења коначног управног акта у стечају, и обустави 

пословну делатност услед значајне блокаде пословних рачуна, а његови 

запослени остану без посла. 

 Међутим, у судској пракси, присутни су и чести примери када суд, 

код оцене испуњености услова за одлагање извршења коначног управног 

акта надлежне Пореске управе, којим је тужиоцу је утврђена непријавље-

на обавеза уплате пореза и споредних пореских давања и наложена њихо-

ва уплата, оцени да би подносиоцу захтева, извршење решења нанело не-

надокнадиву штету која би за последицу имала престанак рада тужиоца 

јер је коначним решењем тужиоцу наложено плаћање пореза у више мили-

онском износу, те да би се намирење пореског потраживања могло оства-

рити само продајом комплетне непокретне имовине тужиоца чиме би било 

онемогућено да тужилац настави обављање делатности из које би црпео 

приходе неопходне за измиривање кредитних обавеза које има према бан-

кама. При том, суд оцењује да одлагање извршења коначног решења ни на 

који начин није противно јавном интересу и да је управо супротно јавном 

интересу да дође до престанка радног односа запослених код тужиоца 

услед отварања стечаја, као и да је читав износ пореског потраживања ви-

шеструко обезбеђен хипотекама на имовини тужиоца, тако да се одлага-

њем извршења не наноси било каква штета противној страни. 

 Полазећи од законске одредбе, те навода тужиоца садржаних у зах-

теву за одлагање извршења решења, по налажењу Управног суда, у кон-

кретној правној ствари, стекли су се улови за за примену одредбе члана 

23. став 2. Закона о управним споровима да се одложи извршење наведе-

ног решења, а суд је своју одлуку образложио на следећи начин: 

 "Управни суд налази да би извршењем наведеног решења, тужио-

цу била нанета штета која би се тешко могла надокнадити, имајући у виду 

да пословни приход тужиоца у 2012. години, износи 17.963.000,00 динара, 

а пореско потраживање 19.082.886,09 динара, као и да би извршење наве-

деног решења довело до трајније неспособности плаћања тужиоца, што 

би за последицу имало отварање поступка стечајa и престанак рада тужи-

оца. Тражено одлагање није противно ни јавном интересу, будући да пре-

станак рада тужиоца и отказивање уговора о раду које је тужилац закљу-
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чио са запосленима не представља јавни интерес Републике Србије, као 

пореског повериоца"16. 

 Како је судска власт управо и настала са циљем контроле извршне 

власти, несумњиво је присутна свест код судија да на савестан и свеобу-

хватан начин изврше контролу целисходности извршења управних аката у 

ситуацијама из члана 23. Закона, а посебно да се од два утврди и заштити 

претежнији интерес који се супротставља другом, такође легитимном ин-

тересу. 

 Будући да је сврха суђења да се у оквиру правног система обезбе-

ди судска заштита, владавина права и идеалистички задовољи правда, од 

изузетне важности је да се приликом доношења сваке судске одлуке, па та-

ко и одлуке у смислу чл. 23. Закона, на темељан начин, ценећи све реле-

вантне доказе, нађе равнотежа између заштите индивидуалних и јавних 

интереса, те да се у сваком конкретном случају утврди шта представља 

јавни интерес и да ли је он угрожен усвајањем предлога за одлагање извр-

шења управног акта. 
 

3) Одсуство веће или ненадокнадиве штете противној  

странци односно заинтересованом лицу 

 Последњи али подједнако важан услов о коме суд и те како води 

рачуна приликом доношења одлуке по захтеву, је да одлагање извршења 

решења не буде на штету противне стране односно заинтересованог лица, 

уколико је реч о вишестраначкој управној ствари. 

 Тако је у једном предмету Управни суд одбио постављени захтев 

тужиоца за одлагање извршења решења обухваћених актом Управе за тра-

дицију, стандард и ветеране, Сектора за људске ресурсе, Министарства од-

бране Републике Србије, са изводом из донетих решења о додели станова 

у закуп на неодређено време, и то 17 различитих решења којима су потпу-

ковницима и пуковницима војске Србије додељени станови у закуп на 

неодређено време, нашавши да би одлагање извршења било управо на 

штету трећим лицима. У образложењу одлуке је наведено: 

 "Управни суд је, разматрајући захтев тужиоца за одлагање изврше-

ња решења, нашао да у конкретном случају ниси испуњени услови кумула-

                                                 
16 Решење Управног суда У бр. 10990/13 од 8.7.2013. године 
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тивно прописани цитираним чланом 23. Закона о управним споровима. Ово 

стога, што би одлагањем извршења решења о додели у закуп станова на 

неодређено време, била нанета штета лицима којима су ти станови додеље-

ни (ради се о 17 лица) а решења о додели станова су постала коначна"17. 

 У односу на овај услов, суштински се имају применити општа пра-

вила о накнади штете која су изнета у делу који се односи на доказивање 

тешко надонкадиве штете по тужиоца. Међутим, законодавац је у овом 

случају олакшао доказивање, односно основ за усвајање захтева за одлага-

ње извршења управног акта, на начин што је предвидео обавезу одсуства 

веће или ненадокнадиве штете противној странци односно заинтересова-

ном лицу, што је у пракси врло чест случај, а посебно у погледу "ненадок-

надиве" штете коју би могла да претрпи противна странка или заинтересо-

вано лице. Ово стога, што тужилац не може доказати негативну чињеницу, 

те је коначна оцена о испуњености трећег услова у смислу члана 23. Зако-

на, искључиво на суду. 

* * * 

 Важно је нагласити и да прописани услови морају бити испуњени 

кумулативно, иако се у пракси Управног суда цени испуњеност сваког по-

јединачно, јер се једино на такав начин може постићи оптималан однос из-

међу очувања законитости управних аката и истовремене заштите интере-

са субјеката права о којима се коначним управним актима одлучује. 

 Да није једноставно у сваком конкретном случају да се процени да 

ли су и који услови испуњени, говори чињеница да је Управни суд на сед-

ници свих судија и по овом питању заузео став према коме18: 

 "Нису испуњени услови из члана 23. Закона о управним споро-

вима за доношење решења о одлагању, по захтеву тужилаца за одлага-

ње првостепеног решења којим се мења радно-правни статус држав-

них службеника, односно утврђује се да су нераспоређени или да им 

престаје радни однос"19 

                                                 
17 Решење Управног суда У 10208/14 од 5.8.2014. године 
18 "Пракса Управног суда у примени новог Закона о управним споровима", 4.12.2010. годи-

не Урошевић Ружа 
19 Правни став утврђен на петој седници свих судија Управног суда. Дана 7.10.2010. годи-

не, а верификован на шестој седници свих судија Управног суда дана 20.10.2010. године 
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 ''Разлог је што се у овом случају не ради о штети која би се тужио-

цу тешко могла надокнадити, јер у случају да решење буде поништено, ту-

жилац има право да му се исплате све неисплаћене зараде са доприноси-

ма, као и право на потпуну реинтеграцију-враћање на посао. Осим тога, на 

радна места су већ правоснажним решењима распоређени други службе-

ници, па би дупло плаћање зарада било на штету јавног интереса"20. 
 

Активна легитимација 

 У разматрању овог института, треба најпре нагласити да је актив-

на легитимација за подношење захтева дата само тужиоцу, не и другим 

странкама у управном спору. 

 Закон у члану 11. даје прецизно одређење ко има улогу тужиоца у 

управном спору, тако што наводи да је то физичко, правно или друго лице, 

ако сматра да му је управним актом повређено неко право или на закону 

засновани интерес. Државни орган, орган аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе, организација, део привредног друштва са овлашће-

њима у правном промету, насеље, група лица и други који немају својство 

правног лица, могу покренути управни спор ако могу да буду носиоци 

права и обавеза о којима се решавало у управном поступку. Ако је управ-

ним актом повређен закон на штету јавног интереса, управни спор може 

да покрене надлежни јавни тужилац, а уколико су управним актом повре-

ђена имовинска права и интереси републике Србије, аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе, управни спор може да покрене и надле-

жно јавно правобранилаштво. 

 Имајући у виду наведено, активна легитимација као услов за под-

ношење захтева, лежи у чињеници да је коначним управним актом, у спро-

веденом управном поступку, од стране носиоца јавних овлашћења одлучи-

вано о праву, обавези или правном интересу управо подносиоца захтева за 

одлагање.  

 Ово стога, што се у пракси Управног суда неретко срећу и случаје-

ви када се као подносиоци захтева за одлагање јављају лица о чијој се ка-

квој управној ствари није уопште решавало током поступка. 

                                                 
20 Пракса Управног суда у примени новог Закона о управним споровима, 4.12.2010. године 

Урошевић Ружа 
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 О недостатку наведене легитимације се, између осталих разлога, 

више пута изјашњавао и Управни суд у својим одлукама. 

 Тако је у поступку покренутом по тужби тужиоца "А.К.С", изја-

вљеној против одлуке Министарсва привреде, којом је одбијена жалба 

Адвокатског ортачког душтва "Ж.С.Б" изјављена против одлуке Регистра-

тора Агенције за привредне регистре који води регистар понуђача, којом је 

одбачена регистрациона пријава за упис наведеног Адвокатског ортачког 

друштва за упис у регистар понуђача, тужилац поставио и захтев да суд, у 

смислу одредбе члана 23. став 2. Закона одложи извршење првостепеног 

управног акта до доношења одлуке по тужби. У поступку претходног ис-

питивања поднете тужбе, суд је нашао да је иста изјављена од неовлашће-

ног лица, па је предмет решио на следећи начин: 

 "Како је у овој правној ствари тужбу поднела "А.К.С", која није би-

ла странка у управном поступку покренутом по захтеву Адвокатског ор-

тачког друштва "Ж.С.Б", односно правно лице о чијим правима није одлу-

чено оспореним решењем, нити је тим решењем повређен његов на закону 

засновани интерес, Управни суд је нашао да А.К. Србије не може бити ту-

жилац у управном спору, односно да у смислу цитиране законске одредбе, 

нема правни интерес за подношење тужбе против наведеног решења. 

 О захтеву за одлагање извршења решења регистратора Агенције за 

привредне регистре, Управни суд није одлучивао, обзиром да је тужба за 

поништај решења недопуштена у смислу цитиране одредбе члана 11. став 

1. Закона о управним споровима"21. 
 

Рок за подношење захтева за одлагање извршења решења 

 Како у законској дефиницији овог института није одређен рок за 

подношење захтева за одлагање извршења, то несумњиво произлази да 

захтев, осим уз тужбу односно у самој тужби, може бити постављен и на-

кнадним поднеском, након достављања тужбе суду, па чак и више пута, 

све док извршење решења чије се одлагање извршења тражи, не буде фак-

тички спроведено. 

                                                 
21 Решење Управног суда У 9874/14 од 28.7.2014. године 
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 Међутим, ако се захтевом тражи одлагање извршења решења пре 

подношења тужбе, до окончања поступка по жалби, такав захтев не може 

бити поднет више пута. 

 О наведеном се изјаснио и Управни суд поступајући у предмету у 

коме је утврђено да се подносилац захтева за одлагање извршења управ-

ног акта већ обраћао суду са захтевом да суд одложи извршење траженог 

управног акта до доношења одлуке по жалби али и да је решењем Управ-

ног суда, његов захтев одбачен. У образложењу пресуде донете у тој прав-

ној ствари је наведено: 

 "Одлучујући о поднетом захтеву за одлагање извршења закључка 

од 9.7.2014. године, Управни суд је утврдио да је о захтеву истог подноси-

оца, за одлагање истог закључка, који је заснован на истом чињеничном и 

правном стању (идентичним чињенично-правним разлозима) већ одлуче-

но решењем Управног суда 17 Уо. 54/14 од 18.7.2014. године. Како већ по-

стоји правоснажна судска одлука донета у управном спору о истој ствари, 

Управни суд је сходном применом одредбе члана 26. став 2. у вези са ста-

вом 1. тачка 7. Закона о управним споровима, захтев одбацио"22. 
 

Рок за одлучивање и дејство одлуке 

 Закон у ставу 4. члана 23. прописује да по захтеву за одлагање из-

вршења суд одлучује решењем, најкасније у року од пет дана од дана при-

јема захтева из ст. 2. и 3. овог члана23. 

 У вези са изнетим, председник управног суда је донео Наредбу којом 

је прописано да се ознака "нарочито хитно" поред осталих, ставља на пред-

мете у којима се одлучује о захтеву за одлагање извршења управног акта. 

 Против решења суда којим се одлучује о захтеву за одлагање изврше-

ња решења нема правне заштите, односно није дозвољено коришћење нијед-

ног од два ванредна правна средства прописана Законом, тако да оно доноше-

њем постаје извршно и обавезујуће. На овај начин је законодавац апострофи-

рао начело ефикасности и одлукама Управног суда дао на значају. 

 Упркос великом приливу поднетих захтева, суд се строго и у сва-

ком случају придржава законом одређеног рока, а мишљења сам да би се 

                                                 
22 Решење Управног суда Уо 56/14 од 8.8.2014. године 
23 Црна Гора, БиХ – три дана, Република Српска – осам дана, Хрватска - није прописан по-

себан рок за доношење одлуке по тужби са одгодним учинком 
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непоступање у овом року, управо због природе овог процесног средства, 

могло сматрати повредом права на суђење у разумном року. 
 

Судска пракса 

 У првим месецима примене новог процесног института, Уравни 

суд се суочио са нејасноћама и правним празнинама које су углавном 

успешно превазиђене у пракси. 

 1) Наиме, према законском тексту, може се дозволити одлагање из-

вршења само коначног управног акта којим је мериторно одлучено у 

управној ствари. Коначност је својство управног акта које значи да је 

окончан поступак његовог доношења, како првостепени, када се жалба не 

може користити (протеком или пропуштањем рока за њено изјављивање) 

тако и другостепени, када је издејствована одлука поводом изјављене жал-

бе и углавном се, али не нужно, поклапа са наступањем извршности која 

означава да је могуће добровољно али и његово принудно спровођење. 

 Међутим, како је коначност својство које наступа и код првостепе-

ног и код другостепеног управног акта, а код великог броја захтева за од-

лагање извршења које су странке управиле управо на другостепена реше-

ња којима је жалба одбијена и негативних управних аката, па и оних реше-

ња којима странци није утврђена каква обавеза или признато неко право, 

правна пракса је стала на становиште да се "могу одложити само она ре-

шења којима се у диспозитиву странкама налаже каква обавеза, а који став 

има и своју ваљану теоријску подршку"24. 

 Сходно томе, како решење којим се странци признаје или одбија 

неко право, није подобно за принудно извршење, то је искључена могућ-

ност да се тужбом у управном спору или захтевом поднетим пре подноше-

ња тужбе, одложи његово извршење. 

 Са наведеног разлога се и захтеви за одлагање извршења другосте-

пеног управног акта одбацују, као недозвољени. 

 О наведеном, Управни суд се изјаснио у одлуци у којој је наведено: 

 "Како се у конкретном случају захтев за одлагање извршења односи 

на решење којим је одбијен захтев тужиоца за заштиту права поднет у отво-

                                                 
24 Видети посебно Томић Зоран,"Коментар закона о управним споровима" Службени гла-

сник, Београд, 2010. година, стр. 393. и 394. 
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реном поступку јавне набавке добара – дерик кран носивости 60/12,5t, то по 

налажењу Управног суда, решење чије се одлагање извршења тражи, не 

представља акт подобан за извршење, јер њиме није утврђена било каква 

обавеза тужиоцу као подносиоцу захтева за одлагање, чије извршење би му 

нанело штету. Ово стога, што се по схватању суда, одредба члана 23. Закона 

о управним споровима односи на одлагање извршења решења која су извр-

шна у управном поступку, у смислу члана 261. Закона о општем управном 

поступку, а то су само решења којима се странци одређује нека обавеза, а не 

и она којима се захтев странке одбија или конституише неко право. Како акт 

чије се одлагање извршења тражи представља појединачни правни акт ко-

јим се одбија захтев тужиоца за заштиту права у отвореном поступку јавне 

набавке добара и како се извршењем такве врсте акта тужиоцу не може на-

нети штета коју он траженим одлагањем настоји да избегне, то по оцени су-

да, из наведеног разлога нису испуњени законом прописани услови за одла-

гање извршења коначног управног акта"25. 

 2) У поступку одлучивања по захтеву за одлагање извршења реше-

ња треба најпре правилно утврдити испуњеност законом прописаних 

услова за одлагање, нарочито проценити да ли би извршење нанело тужи-

оцу штету која би се тешко могла надокнадити, те у чему би се та штета 

конкретно састојала. Посебно је деликатно утврдити да се одлагање не 

противи јавном интересу.  

 Ово стога што странке нејчешће само поставе захтев да суд одлучи 

у смислу члана 23. Закона о управним споровима, а у прилог његове осно-

ваности не наведу апсолутно никакве разлоге нити приложе било какве 

доказе нити наведу у чему би се евентуална штета састојала. 

 Због тога суд, без оцене адекватних доказа који говоре у прилог 

основаности захтева, није у могућности да оцени и утврди у чему би се 

штета састојала, како са разлога што не располаже посебним знањима, та-

ко и са разлога што није упућен у личне, имовинске и друге прилике под-

носиоца захтева које би биле од одлучујућег утицаја на одлуку. 

 Наведени типичан случај је настао у предмету у коме је веће 

Управног суда (решавало по захтеву странке-привредног друштва које се 

суду обратило са захтевом за одлагање извршења решења Јавног водопри-

вредног предузећа из 2009. године, којим је обавезан да плати накнаду за 
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коришћење водног земљишта у износу од 181.790,00 динара. Подносилац 

је у захтеву навео да је дошло до грешке у обрачунавању дужних и ква-

дратних метара, као и до погрешне категоризације подносиоца захтева, те 

да би му извршење наведеног решења проузроковало ненадокнадиву ште-

те, обзиром на на наведену висину утврђене обавезе. 

 Одлучујући по захтеву, а имајући у виду чињенично стање и реле-

вантне законске одредедбе "Управни суд је нашао да нису испуњени усло-

ви да би се одложило извршење наведеног првостепеног решења. Ово 

због тога што подносилац захтева, сем помињања износа који је обавезан 

да плати и уопштеног навођења да би принудном наплатом подносилац 

захтева претрпео битну економску штету, није навео разлоге, односно пру-

жио доказе на основу којих би суд закључио да би му извршење наведеног 

решења нанело штету која би се тешко могла надокнадити и због тога од-

ложило извршење тог решења"26. 

 Најчешће су присутни случајеви у пракси када странке траже од-

лагање извршења решења којима им је утврђена обавеза уплате јавних 

прихода уз који захтев не приложе доказе који би упутили на основаност 

навода, већ само укажу на наступање могуће ненадокнадиве штете. 

 Тако, када је у питању очување јавног интереса, под којим се пре 

свега подразумева интерес државе за убирањем пореза, царина и других 

јавних дажбина ради очувања буџетске ликвидности, Управни суд обра-

злаже своју одлуку о одбијању захтева за одлагање извршења решења на 

следећи начин: 

 "Управни суд је, разматрајући захтев тужиоца за одлагање изврше-

ња првостепеног решења, нашао да би одлагање било противно јавном ин-

тересу, обзиром да порез на добит предузећа представља јавни приход ко-

ји су обвезници дужни да плаћају, сагласно одредби члана 18. став 1. Зако-

на о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник 

РС'' 80/02...2/12), којом је прописано да обавеза плаћања пореза предста-

вља дужност пореског обвезника. Обавезивање тужиоца да плати своју 

пореску обавезу, представља ограничење права на имовину појединца, на 

које држава има право у јавном интересу, сагласно одредби члана 1. Про-

токола I, уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода 

("Службени гласник РС - међународни уговори" 12/10), којом је прописа-
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но да свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје 

имовине, па нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном инте-

ресу и под условима прописаним законом и општим начелима међународ-

ног права27. 

 3) Како се из анализе одлука донетих по захтевима за одлагање из-

вршења решења може закључити да Управни суд захтеве за одлагање из-

вршења усваја у релативно мањем броју случајева, онда када уз приложе-

не доказе оцени да је присутна кунулативна испуњеност свих прописаних 

услова, свакако су најзначајније, по мишљењу аутора овог реферата, обзи-

ром на интерес који је њима заштићен, одлуке којима је дозвољавано од-

лагање коначних управних аката регионалних Адвокатских комора, којима 

се адвокати бришу из именика адвоката Адвокатске коморе због неизвр-

шавања финансијских обавеза према комори и одређује преузиматељ њи-

хове канцеларије и предмета, због оцене суда да је право на рад неприко-

сновено и уставом зајемчено, те да је оправдан интерес да се оно заштити. 

 У образложењу своје одлуке, управни суд је навео: "Оцењујући 

основаност захтева тужиоца за одлагање извршења решења, Управни суд 

је нашао да су испуњени услови за одлагање извршења решења, кумула-

тивно прописани цитираном одредбом члана 23. став 2. Закона о управ-

ним споровима и да би наступањем коначности решења о брисању тужио-

ца из именика адвоката Адвокатске коморе Војводине, тужиоцу престало 

право на бављење адвокатуром по самом закону, односно одредби члана 

83. став 1. тачка 8. и став 2. Закона о адвокатури (''Службени гласник РС'' 

31/11 и 24/12), односно право на рад које је зајемчено Међународним кон-

венцијама и Уставом Републике Србије, а које подразумева право сваког 

појединца на учешће у животу заједнице, у складу са сопственим потреба-

ма. Осим тога, како обављање послова адвокатуре има јавни значај, то се 

основано тужбом и истакнутим захтевом за одлагање истиче да би извр-

шењем коначног управног акта за тужиоца наступила материјална штета у 

виду измакле добити због невршења послова адвокатуре, али и да би на-

ступила нематеријална штета у виду претрпљених душевних патњи и бо-

лова, која би се тешко могла надокнадити, а која се огледа у повреди права 

личности због повреде угледа и губљења јавног поверења које тужилац 
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ужива као дугогодишњи адвокат. Поред изнетог, по оцени суда, овакво од-

лагање се не противи јавном интересу"28. 
 

Закључак 

  Одложно дејство тужбе у управном спору је посебно процесно 

средство који се може користити под законом формулисаним условима. 

Због природе института, који је преузет из знатно старијих правних систе-

ма, јавља се несумњива потреба дубље анализе потенцијално делотворног 

права тужиоца, односно странке из управног поступка са једне стране, као 

и тежине и важности правилног коришћења дискреционог овлашћења су-

да приликом поступања, са друге стране, са циљем интерференције судске 

у извршну власт и хитне корекције негативних последица које могу произ-

вести поједини управни акти. 

 Из наведеног разлога, од изузетне је важности да се нагла-

си да је Управни суд, приликом поступања по захтевима за одлагање из-

вршења коначних управних аката, развио конзистентну и методолошки 

исправну праксу, уз уважавање интенције законодавца за увођењем овог 

института и посебним освртом на сваки од законских елемената који зах-

тев за одлагање чини уредним и подобним за усвајање. 
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