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?Зашто баш

Зато што је прегледан и једноставан и не захтева никакву 
специјалну обуку за коришћење (user friendly).

Зато што је могућ приступ неограниченом броју 
докумената у току претплате.

Зато што има највећи број прописа, примера судске праксе, 
правних мишљења, модела и других докумената.

Зато што има претраживач који даје прецизно сортиране и брзе 
резултате претраге.

Зато што се документа – прописи и др. – могу претраживати путем 
одговарајућих синонима који се у правној пракси често користе.

Зато што је једини на тржишту који аутоматски бележи 
најпрегледаније документе сваког претплатника и издваја их 
на почетној страни.

Зато што има мејл-сервис који омогућава претплатницима да о 
новим прописима, новим примерима судске праксе, новим 
правним мишљењима и стручним коментарима и другим 
документима из области које претплатници сами изаберу, 
буду информисани путем мејла истог дана кад су 
објављени у бази.

Зато што ради са било ког рачунара на 
интернету, без икакве инсталације, а 
подржава рад и у интранет окружењу.

Зато што је увек ажуран (не захтева 
ажурирање од стране претплатника).

Зато што су текстови докумената и 
интерфејс доступни на ћирилици или 
латиници.

Зато што се једним кликом могу 
ископирати текстови у Wоrd или PDF 
формату.

Зато што има најсвеобухватнију и највећу 
базу судске праксе, са разгранатом 
структуром по одговарајућим правним 
гранама и правним институтима.

Зато што се из текста прописа једним 
кликом приступа повезаним документима.

Зато што се приликом претраживања 
појмова добијају већ понуђени резултати.
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Часопис Lege Artis – ПРОПИСИ У ПРАКСИ отворен је за 
сва ваша питања, мишљења, конструктивне предлоге, по-
хвале и критике. Можете их упутити ауторима текстова 
или на имејл редакције часописа redakcija@legeartis.rs

Пратите нас:
●  www.legeartis.rs
●  www.propisi.net
●  www.ingpro.rs
●  www.facebook.com/IngProLegeArtis

Будимо на вези
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Поштовани претплатници,
Као и у сваком летњем двоброју до сада, а руководећи се Цицероновим 
речима да се „покоравамо законима да бисмо били слободни”, на пове
ћаном броју страна настојали смо да понудимо избор актуелних тема 
из најразличитијих сфера пословања државних органа, привредних 
субјеката, адвоката и свих оних који на било који начин имају потребу 
за правном регулативом.

Друштвени напредак огледа се и у придржавању етичких начела и 
поштовању одређених норми како би правда била остварена за свакога, 
а то је немогуће уз појаву повлашћених и од закона изузетих, или како 
би аустријска књижевница Мари Ебнер Ешенбах рекла: „Повластица 
је највећи непријатељ права”. С тим у складу у домену јавних набавки 
бавили смо се коруптивним ризицима приликом извршења уговора о 
јавним набавкама.

С обзиром на то да се очекује усвајање Закона о о изменама и допунама 
Закона о извршењу и обезбеђењу, који је у тренутку изласка овог броја 
упућен у форми Предлога закона на усвајање Народној скупштини, у 
оквиру рубрике Грађанско право анализирана су његова најважнија 
решења.

Усвојени су посебни колективни уговори за државне органе и за запослене у 
јединицама локалне самоуправе, па је у рубрици Радно право размотрено 
које су то новеле у односу на претходне уговоре.

Када је у питању рубрика Управно право, анализирани су случајеви у 
којима се жалба у управном поступку предаје другостепеном органу, а уз 
то скрећемо пажњу и на текст о трошковима управног поступка.

По питању кривичног права доносимо неколико текстова који се односе 
на различите институте ове гране права, при чему посебно издвајамо 
текст о изменама Кривичног законика које се односе на казну доживотног 
затвора.

Закон о привредним друштвима садржи одређене казнене одредбе, а која 
су кривична дела, односно прекршаји и привредни преступи предвиђени 
овим законом анализирано је у рубрици Привредно право.

Поред наведених, ту су и други врло актуелни текстови у поменутим 
рубрикама, као и наше сталне рубрике Инфо-правник, Портал 
читалаца, Календар аката и Регистар прописа донетих између два 
броја.

Редакција
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(6) Трошкови продатих производа износе 1.250.000,00 динара.Укалкулисана разлика у цени је 25% 
на цену коштања, што износи 312.500,00 динара (1.250.000,00 × 25%). Обрачунати ПДВ по општој 
стопи износи 312.500,00 динара, од чега на цену коштања 240.000,00 250.000,00 (1.250.000,00 × 20%) 
и ПДВ на разлику у цени 62.500,00 (312.500,00 × 20%). 

(7) Купцу су фактурисани спортски дресови са обрачунатим ПДВ-ом у износу од 1.875.000,00 дин.

(8) Купац је извршио плаћање фактуре у целости у износу од 1.875.000,00 динара. 

(9) Треба извршити затварање свих конта класе 9 – Обрачун трошкова и учинака.

(10) Треба саставити Извештај о стању залиха производње на крају обрачунског периода.

(11) Треба прокњижити свођење почетног стања залиха производње на коначно стање залиха про-
изводње на крају обрачунског периода на бази података из Извештаја о стању залиха производње 
на крају обрачунског периода.

Напомена: Трошкови продатих производа од 1.250.000,00 динара израчунати су на бази цене 
коштања (682 комада × 1.832,80 динара по комаду), док је продајна цена спортских дресова од 
1.875.000,00 динара по комаду израчуната у износу од 2.500,00 динара (750 × 2.500,00).

Књижење:

Р. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
дугује потражује дугује потражује

1 2 3 4 5 6
1. 910 Сировине и материјал – спортски дресови 200.000,00

9000 Рачун за преузимање залиха материјала 200.000,00
За отварање почетног стања 1. 1. 2016. за залихе материјала – спортски дресови

1а 9500 Материјали за израду – спортски дресови 500.000,00
9600 Готови производи – спортски дресови 120.000,00

9001 Рачун за преузимање залиха недовршене 
производње 500.000,00

9003 Рачун за преузимање залиха готових 
производа 120.000,00

За отварање почетног стања залиха недовршене производње и готових производа 1. 1. 2016. године на 
основу података из почетног стања тих залиха из финансијског књиговодства

2. 9100 Сировине и материјал – спортски дресови 1.000.000,00

9010 Рачун за преузимање набавке материјала 
и робе 1.000.000,00

За примљен материјал у магацин у вези са производњом спортских дресова

3а 9500 Материјал за израду – спортски дресови 680.000,00
9100 Сировине и материјал – спортски дресови 680.000,00

За извршено улагање материјала у производњу у току године

3б 9502 Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 408.000,00

9503 Трошкови амортизације основних 
средстава основне делатности 136.000,00
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У овој рубрици доносимо преглед прописа који током овог месеца престају 
да важе (у целости или у делу), односно који одложено ступају на снагу и/
или се одложено примењују у целости или у делу:

● Правилник о измени Правилника о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и 
службеног пасоша, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 9/16 од 5. 2. 2016. године, а ступио 
је на снагу 13. 2. 2016. године

– примењује се од 13. маја 2016. године

● Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 18/15 од 13. 2. 2015. године, а ступио је на снагу 21. 2. 2015. године

– одредбе члана 16. ст. 6. и члана 20. овог закона  
примењиваће се од 1. јуна 2016. године

● Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 49/15 од 5. 6. 2015. године, а ступио је на снагу 13. 6. 2015. године

– одредба члана 2. овог правилника важи  
до 1. јуна 2016. године

● Закон о енергетици, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 145/14 од 29. 12. 2014. године, а 
ступио је на снагу 30. 12. 2014. године

– одредбе члана 98. ст. 1. тач. 1) до 3), члана 99. и  
члана 225. ст. 1. тач. 1) до 3) и члана 225. ст. 4.  

овог закона се примењују од 1. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи 
између територијалних заједница или власти, објављен у „Сл. гласнику РС – 
Међународни уговори”, бр. 2/16 од 8. 2. 2016. године

– Конвенција ступа на снагу 16. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну 
средину у прекограничном контексту, објављен у „Сл. гласнику РС – Међународни 
уговори”, бр. 4/16 од 26. 2. 2016. године

– Амандмани ступају на снагу 19. јуна 2016. године

Kaлендар важења правних аката
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оца је примао пензију своје мајке, а пок. А. М. 
издржавање није ни било потребно. Не може се 
говорити ни о ускраћивању помоћи оставиоцу, 
јер то не произилази из изведених доказа.

Код овако утврђеног чињеничног стања, ни-
жестепени судови правилно закључују да нема 
основа за примену члана 4. Закона о наслеђивању 
који регулише појам недостојности за наслеђи-
вање. Према ставу 1. тач. 1) овог члана, не може 
се наследити на основу закона или завештања 
нити стећи какву корист из завештања (недос-
тојан је), онај ко је умишљајно усмртио оставио-
ца, или је то покушао. Према тачки 4. овог члана, 
недостојан је онај ко се теже огрешио о законску 
обавезу издржавања, или ускратио нужну по-
моћ. Према ставу 2. овог члана, суд на недостој-
ност пази по службеној дужности. У конкретном 
случају, истакнути разлози за недостојност ту-
жиоца да наследи свог оца, сада пок. А. М., нису 
испуњени. У току поступка у прилог ових својих 
тврдњи тужиља није пружила одговарајуће до-
казе. Зато је суд о постојању (непостојању) тих 

Недостојност за наслеђивање
У склопу сасвим новог формата који од овог броја можете 
пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне 
случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на 
недостојност за наслеђивање

Недостојност за наслеђивање

Члан 4. Закона о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/03 – Одлука УС РС и 6/15)

Члан 4.
Не може наследити на основу закона или завештања, нити стећи какву корист из завештања 
(недостојан је):
1) онај ко је умишљајно усмртио оставиоца или је то покушао;
2) онај ко је принудом, претњом или преваром навео оставиоца да сачини или опозове за-
вештање или неку његову одредбу, или га је у томе спречио;
3) онај ко је у намери спречавања оставиочеве последње воље уништио или сакрио његово 
завештање, или га је фалсификовао;
4) онај ко се теже огрешио о законску обавезу издржавања оставиоца, или му је ускратио 
нужну помоћ;

Суд на недостојност пази по службеној дужности.

О недостојности за наслеђивање 
суд води рачуна по службеној 
дужности, али је терет чињеничне 
тврдње и доказа да ова недостојност 
постоји, на странци која то тврди.

Из образложења:
„Разлози ревизије о погрешној примени мате-
ријалног права нису основани. Према утврђеном 
чињеничном стању, тужилац је ванбрачни син 
пок. А. М. Свог оца је упознао када је имао 10 
година. До 1992. године имао је ретке контакте са 
оцем, а од те године никако. Брига о оцу са његове 
стране није изостала његовом кривицом. Није се 
теже огрешио о обавезе издржавања, нити му је 
ускратио нужну помоћ. Нису постојали ни дру-
ги разлози који би указивали на недостојност за 
наслеђивање оца. Тужилац није умишљајно ус-
мртио свога оца, нити је то покушао. Између њих 
је било само свађе. Није се теже огрешио о за-
конске обавезе издржавања према њему. Преко 

К А ЛЕНД АРИ .. .  
 ● ВАЖЕЊА ПРАВНИХ АКАТА
 ● ДОГАЂАЈА

АУТОРСКИ ТЕКСТОВИ СА ОБИЉЕМ 
КОРИСНИХ ПРИМЕРА И СТРУЧНИХ 
ТУМАЧЕЊА

СУДСКА ПРАКСА И СЛУЖБЕНА МИШЉЕЊА
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Милош Јовић

саветник у Управи за јавне набавке
budzeti@legeartis.rs

о јавним набавкама из 2008. године. Сходно 
тада важећим прописима, наручиоци су имали 
могућност да одбију понуду уколико поседују 
доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима 
о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходних пет 
година за радове, односно три године за добра 
и услуге.

Закон о јавним набавкама из 2012. године 
(„Сл. гласник РС”, бр. 124/12) значајно је проши
рио обухват негативних референци, установи
вши их као обавезу за наручиоце, проширујући 
њихово дејство и на сâм поступак јавне набавке 
(не само на уговоре), те установивши својевр
сну „црну листу” понуђача – списак негативних 
референци.

Последње измене и допуне Закона о јавним 
набавкама из августа 2015. године („Сл. гласник 
РС”, бр. 68/15) донеле су собом неколико изме-
на када је реч о негативним референцама:
● негативна референца као могућност, не и оба
веза за наручиоце;
● невезивање других, таксативно законом 
ненаведених доказа негативне референце за 
одређеност у конкурсној документацији;
● прецизирање претходног периода који је 
обухваћен негативном референцом;
● укидање списка негативних референци.

Можда и најзначајнија измена јесте та да 
наручилац сада више није у обавези, већ има 
могућност да примени негативну референцу 
према понуђачу. Како су ове законске измене 
биле још један корак ближе директивама Европ
ске уније из области јавних набавки, и у овом 
сегменту извршено је усклађивање са „кровним 
прописима” који примену негативне референ
це предвиђају управо као могућност, а не и као 
обавезу на страни наручиоца. Наиме, опште 

 Кад су у питању јавне набавке, појам ре
ференце има двоструки појавни облик. 
У случају кад одређује додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, наручилац 
као услов пословног капацитета може захтева
ти одређено искуство понуђача које се огледа у 
реализацији уговора истог или сличног предме
та набавке, односно да је у претходном периоду 
испоручивао добра, извршавао услуге или изво
дио радове који су предмет конкретне јавне на
бавке. Тада је реч о пословним референцама, 
које би се условно речено могле назвати пози-
тивним референцама. И док је у том случају 
реч о референцама које понуђача квалификују 
за добијање уговора о јавној набавци, негативне 
референце су оне које га могу дисквалификова
ти из „трке” за добијање уговора.

Институт негативне референце установ
љен је ради обезбеђивања поузданијег и солид
нијег уговорног партнера наручиоца, а што је 
претпоставка целисходнијег и рационалнијег 
трошења јавних средстава. На тај начин, санк
ционишу се понуђачи који не извршавају своје 
обавазе у поступку јавне набавке или уговорне 
обавезе или их не извршавају на уговорен начин и 
под уговореним условима. С друге стране, будући 
да санкција никада није сама себи сврха, управо 
би свест о могућности да се нађе „на црној листи” 
код одређеног наручиоца, требало да понуђача 
додатно мотивише на озбиљнији, професионал
нији и пословнији приступ извршавању сопстве
них обавеза како у поступку јавне набавке, тако и 
у реализацији уговора о јавној набавци.

У систем јавних набавки у Републици Ср
бији, негативне референце су уведене Законом 

Негативне референце у 
систему јавних набавки
Последње измене и допуне Закона о јавним набавкама из августа 
2015. године донеле су собом неколико измена када је реч о 
негативним референцама о којима ћемо говорити у овом тексту
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Милош Јовић

саветник у Управи за јавне набавке
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о јавним набавкама из 2008. године. Сходно 
тада важећим прописима, наручиоци су имали 
могућност да одбију понуду уколико поседују 
доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима 
о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходних пет 
година за радове, односно три године за добра 
и услуге.

Закон о јавним набавкама из 2012. године 
(„Сл. гласник РС”, бр. 124/12) значајно је проши
рио обухват негативних референци, установи
вши их као обавезу за наручиоце, проширујући 
њихово дејство и на сâм поступак јавне набавке 
(не само на уговоре), те установивши својевр
сну „црну листу” понуђача – списак негативних 
референци.

Последње измене и допуне Закона о јавним 
набавкама из августа 2015. године („Сл. гласник 
РС”, бр. 68/15) донеле су собом неколико изме-
на када је реч о негативним референцама:
● негативна референца као могућност, не и оба
веза за наручиоце;
● невезивање других, таксативно законом 
ненаведених доказа негативне референце за 
одређеност у конкурсној документацији;
● прецизирање претходног периода који је 
обухваћен негативном референцом;
● укидање списка негативних референци.

Можда и најзначајнија измена јесте та да 
наручилац сада више није у обавези, већ има 
могућност да примени негативну референцу 
према понуђачу. Како су ове законске измене 
биле још један корак ближе директивама Европ
ске уније из области јавних набавки, и у овом 
сегменту извршено је усклађивање са „кровним 
прописима” који примену негативне референ
це предвиђају управо као могућност, а не и као 
обавезу на страни наручиоца. Наиме, опште 

 Кад су у питању јавне набавке, појам ре
ференце има двоструки појавни облик. 
У случају кад одређује додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, наручилац 
као услов пословног капацитета може захтева
ти одређено искуство понуђача које се огледа у 
реализацији уговора истог или сличног предме
та набавке, односно да је у претходном периоду 
испоручивао добра, извршавао услуге или изво
дио радове који су предмет конкретне јавне на
бавке. Тада је реч о пословним референцама, 
које би се условно речено могле назвати пози-
тивним референцама. И док је у том случају 
реч о референцама које понуђача квалификују 
за добијање уговора о јавној набавци, негативне 
референце су оне које га могу дисквалификова
ти из „трке” за добијање уговора.

Институт негативне референце установ
љен је ради обезбеђивања поузданијег и солид
нијег уговорног партнера наручиоца, а што је 
претпоставка целисходнијег и рационалнијег 
трошења јавних средстава. На тај начин, санк
ционишу се понуђачи који не извршавају своје 
обавазе у поступку јавне набавке или уговорне 
обавезе или их не извршавају на уговорен начин и 
под уговореним условима. С друге стране, будући 
да санкција никада није сама себи сврха, управо 
би свест о могућности да се нађе „на црној листи” 
код одређеног наручиоца, требало да понуђача 
додатно мотивише на озбиљнији, професионал
нији и пословнији приступ извршавању сопстве
них обавеза како у поступку јавне набавке, тако и 
у реализацији уговора о јавној набавци.

У систем јавних набавки у Републици Ср
бији, негативне референце су уведене Законом 

Негативне референце у 
систему јавних набавки
Последње измене и допуне Закона о јавним набавкама из августа 
2015. године донеле су собом неколико измена када је реч о 
негативним референцама о којима ћемо говорити у овом тексту
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У овој рубрици доносимо преглед прописа који током овог месеца престају 
да важе (у целости или у делу), односно који одложено ступају на снагу и/
или се одложено примењују у целости или у делу:

● Правилник о измени Правилника о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и 
службеног пасоша, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 9/16 од 5. 2. 2016. године, а ступио 
је на снагу 13. 2. 2016. године

– примењује се од 13. маја 2016. године

● Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 18/15 од 13. 2. 2015. године, а ступио је на снагу 21. 2. 2015. године

– одредбе члана 16. ст. 6. и члана 20. овог закона  
примењиваће се од 1. јуна 2016. године

● Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 49/15 од 5. 6. 2015. године, а ступио је на снагу 13. 6. 2015. године

– одредба члана 2. овог правилника важи  
до 1. јуна 2016. године

● Закон о енергетици, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 145/14 од 29. 12. 2014. године, а 
ступио је на снагу 30. 12. 2014. године

– одредбе члана 98. ст. 1. тач. 1) до 3), члана 99. и  
члана 225. ст. 1. тач. 1) до 3) и члана 225. ст. 4.  

овог закона се примењују од 1. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи 
између територијалних заједница или власти, објављен у „Сл. гласнику РС – 
Међународни уговори”, бр. 2/16 од 8. 2. 2016. године

– Конвенција ступа на снагу 16. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну 
средину у прекограничном контексту, објављен у „Сл. гласнику РС – Међународни 
уговори”, бр. 4/16 од 26. 2. 2016. године

– Амандмани ступају на снагу 19. јуна 2016. године

Kaлендар важења правних аката

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ НАШЕМ АУТОРУ, 
НАСТОЈАЋЕМО ДА ОДГОВОРИМО  
НА СВАКО ОД ЊИХ
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оца је примао пензију своје мајке, а пок. А. М. 
издржавање није ни било потребно. Не може се 
говорити ни о ускраћивању помоћи оставиоцу, 
јер то не произилази из изведених доказа.

Код овако утврђеног чињеничног стања, ни-
жестепени судови правилно закључују да нема 
основа за примену члана 4. Закона о наслеђивању 
који регулише појам недостојности за наслеђи-
вање. Према ставу 1. тач. 1) овог члана, не може 
се наследити на основу закона или завештања 
нити стећи какву корист из завештања (недос-
тојан је), онај ко је умишљајно усмртио оставио-
ца, или је то покушао. Према тачки 4. овог члана, 
недостојан је онај ко се теже огрешио о законску 
обавезу издржавања, или ускратио нужну по-
моћ. Према ставу 2. овог члана, суд на недостој-
ност пази по службеној дужности. У конкретном 
случају, истакнути разлози за недостојност ту-
жиоца да наследи свог оца, сада пок. А. М., нису 
испуњени. У току поступка у прилог ових својих 
тврдњи тужиља није пружила одговарајуће до-
казе. Зато је суд о постојању (непостојању) тих 

Недостојност за наслеђивање
У склопу сасвим новог формата који од овог броја можете 
пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне 
случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на 
недостојност за наслеђивање

Недостојност за наслеђивање

Члан 4. Закона о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/03 – Одлука УС РС и 6/15)

Члан 4.
Не може наследити на основу закона или завештања, нити стећи какву корист из завештања 
(недостојан је):
1) онај ко је умишљајно усмртио оставиоца или је то покушао;
2) онај ко је принудом, претњом или преваром навео оставиоца да сачини или опозове за-
вештање или неку његову одредбу, или га је у томе спречио;
3) онај ко је у намери спречавања оставиочеве последње воље уништио или сакрио његово 
завештање, или га је фалсификовао;
4) онај ко се теже огрешио о законску обавезу издржавања оставиоца, или му је ускратио 
нужну помоћ;

Суд на недостојност пази по службеној дужности.

О недостојности за наслеђивање 
суд води рачуна по службеној 
дужности, али је терет чињеничне 
тврдње и доказа да ова недостојност 
постоји, на странци која то тврди.

Из образложења:
„Разлози ревизије о погрешној примени мате-
ријалног права нису основани. Према утврђеном 
чињеничном стању, тужилац је ванбрачни син 
пок. А. М. Свог оца је упознао када је имао 10 
година. До 1992. године имао је ретке контакте са 
оцем, а од те године никако. Брига о оцу са његове 
стране није изостала његовом кривицом. Није се 
теже огрешио о обавезе издржавања, нити му је 
ускратио нужну помоћ. Нису постојали ни дру-
ги разлози који би указивали на недостојност за 
наслеђивање оца. Тужилац није умишљајно ус-
мртио свога оца, нити је то покушао. Између њих 
је било само свађе. Није се теже огрешио о за-
конске обавезе издржавања према њему. Преко 
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(6) Трошкови продатих производа износе 1.250.000,00 динара.Укалкулисана разлика у цени је 25% 
на цену коштања, што износи 312.500,00 динара (1.250.000,00 × 25%). Обрачунати ПДВ по општој 
стопи износи 312.500,00 динара, од чега на цену коштања 240.000,00 250.000,00 (1.250.000,00 × 20%) 
и ПДВ на разлику у цени 62.500,00 (312.500,00 × 20%). 

(7) Купцу су фактурисани спортски дресови са обрачунатим ПДВ-ом у износу од 1.875.000,00 дин.

(8) Купац је извршио плаћање фактуре у целости у износу од 1.875.000,00 динара. 

(9) Треба извршити затварање свих конта класе 9 – Обрачун трошкова и учинака.

(10) Треба саставити Извештај о стању залиха производње на крају обрачунског периода.

(11) Треба прокњижити свођење почетног стања залиха производње на коначно стање залиха про-
изводње на крају обрачунског периода на бази података из Извештаја о стању залиха производње 
на крају обрачунског периода.

Напомена: Трошкови продатих производа од 1.250.000,00 динара израчунати су на бази цене 
коштања (682 комада × 1.832,80 динара по комаду), док је продајна цена спортских дресова од 
1.875.000,00 динара по комаду израчуната у износу од 2.500,00 динара (750 × 2.500,00).

Књижење:

Р. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
дугује потражује дугује потражује

1 2 3 4 5 6
1. 910 Сировине и материјал – спортски дресови 200.000,00

9000 Рачун за преузимање залиха материјала 200.000,00
За отварање почетног стања 1. 1. 2016. за залихе материјала – спортски дресови

1а 9500 Материјали за израду – спортски дресови 500.000,00
9600 Готови производи – спортски дресови 120.000,00

9001 Рачун за преузимање залиха недовршене 
производње 500.000,00

9003 Рачун за преузимање залиха готових 
производа 120.000,00

За отварање почетног стања залиха недовршене производње и готових производа 1. 1. 2016. године на 
основу података из почетног стања тих залиха из финансијског књиговодства

2. 9100 Сировине и материјал – спортски дресови 1.000.000,00

9010 Рачун за преузимање набавке материјала 
и робе 1.000.000,00

За примљен материјал у магацин у вези са производњом спортских дресова

3а 9500 Материјал за израду – спортски дресови 680.000,00
9100 Сировине и материјал – спортски дресови 680.000,00

За извршено улагање материјала у производњу у току године

3б 9502 Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 408.000,00

9503 Трошкови амортизације основних 
средстава основне делатности 136.000,00
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БУЏЕТИ 

4 Извршење уговора о јавној набавци – отворени простор за корупцију

УПРАВНО ПРАВО 

9 Неки случајеви изјављивања жалбе по Закону о општем управном поступку
13 Трошкови управног поступка

РАДНО ПРАВО 

17 Шта доноси нови Посебан колективни уговор за државне органе
23 Шта доноси нови Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне  
 самоуправе
29 Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ГРАЂАНСКО ПРАВО 

35 Најзначајније новеле у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о извршењу и  
 обезбеђењу

ПРИВРЕДНО ПРАВО 

43 Казнене одредбе у Закону о привредним друштвима
46 Застарелост потраживања кроз новију судску праксу привредних судова

КРИВИЧНО ПРАВО

54 Доживотни затвор – изолација или одмазда
59 Право ухапшеног или лишеног слободе да без одлагања буде изведен пред судију  
 или друго службено лице законом одређено да обавља судске функције
69 Најзначајнија решења Устава Републике Србије у вези са лишењем слободе
74 Квалификаторна околност из члана 2. став 2. Закона о одузимању имовине  
 проистекле из кривичног дела

УНАКРСНИ ПОГЛЕД

77 Осврт на измене и допуне важећих прописа којима се прописује обавеза власника,  
 односно корисника возила да у року од 8 дана да тачне и потпуне податке о  
 идентитету лица које је управљало возилом под претњом прекршајне казне
82 Донети су нови подзаконски акти предвиђени Законом о заштити података о  
 личности
84 Акредитација здравствених установа
90 Коментар Закона о спречавању корупције
96 Нови подзаконски акти Закона о ученичком и студентском стандарду

РУБРИКЕ

112 Инфо-правник... између два броја...
115 Портал читалаца
119 Преглед прописа донетих између два броја
122 Kaлендар важења правних аката

У овом броју...
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Извршење уговора о јавној 
набавци – отворени простор  
за корупцију
У фази извршења додељеног уговора о јавној набавци у пракси 
долази до одређених злоупотреба, тако да су индикатори који могу 
да укажу на корупцију у наведеној фази спровођења јавних набавки 
тема овог текста.

Маја Матић,
начелник Одељења за поступање 
по представкама Агенције за 
борбу против корупције

I Коруптивни ризици приликом 
извршења уговора

Ефикасно и ефективно извршење уговора 
о јавној набавци представља стални изазов 
како за законодавце тако и за све оне који 
спроводе и надзиру извршење Законa o јав-
ним набавкама. Почев од 2002. године, када 
је по први пут регулисана област јавних на-
бавки у Републици Србији, Закон је небројено 
пута мењан и усавршаван, како због усагла-
шавања домаћих прописа са директивама и 
другим актима Европске уније тако и због 
проблема уочених у пракси приликом спро-
вођења његових одредаба, али на овом пољу 
нису остварени значајнији резултати.

Правилно извршење уговора о јавној набав-
ци доприноси томе да начела и циљеви поступ-
ка јавнe набавкe буду испуњени, као и да буде 
очуван и заштићен правни поредак кад се на 
његовом крају, уз поштовање законских норми 
током спровођења поступка, налази адекватна 
и испоручена роба или извршена услуга.

Правилно извршење уговора обезбеђује 
најефикасније коришћење јавних средстава, 
води побољшању економског окружења, вра-
ћању поверења учесника на тржишту у ин-
ституције и повећању конкуренције.

У поступку спровођења јавне набавке сва-
ка фаза носи сопствене ризике од корупције. 

Док планирање, објављивање, евалуација, се-
лекција и фаза доделе јавне набавке трају кра-
ће времена, брзе су и хитне, фаза извршења 
односно имплементације додељеног уговора 
о јавној набавци обично траје дуже, некада 
и више година, посебно када се ради о уго-
ворима о извршењу услуга као што су про-
јектовање, одржавање, изградња и техничка 
подршка, као и о уговорима о куповини робе 
или инвестиционе опреме, због чега носе ве-
лики ризик да се нешто погрешно или непре-
двиђено догоди. 

С друге стране, док се правила поступка 
за спровођење јавне набавке у регулаторном 
смислу стално усавршавају и остављаjу све 
мање простора за могућу корупцију, чини 
се да приликом израде Закона или његових 
измена приликом извршења уговора увек 
понестане снаге, па надзор над тим проце-
сом остане на наручиоцу, што је, кад посто-
ји коруптивни договор између наручиоца и 
уговорне стране којој буде додељен уговор о 
јавној набавци, најгоре могуће решење.

Током фазе извршења додељеног уговора 
о јавној набавци уговорне стране испуњава-
ју своје уговорене обавезе. Нерегуларности 
приликом процене испоручене робе или услу-
га и њихова квантитативна и квалитативна 
неусклађеност са договореним захтевима, 
недозвољене измене уговора о јавној набав-
ци, као и недостатак капацитета за вршење 
мониторинга и надзора над спровођењем 
извршења уговора – најчешћи су модалитети 
активности који доводе до корупције прили-
ком извршења наведеног уговора. На који на-
чин долази до ових активности и шта указује 
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на њихово постојање, као и на који начин се 
доказује да постоје разлози за сумњу у могуће 
злоупотребе, биће предмет даљег излагања. 

Ia Квалитативна и квантитативна 
неусклађеност са уговореним

Пропуштање да се задовоље захтеви из 
уговора о јавној набавци може да доведе до 
својеврсног вида злоупотребе јер се у тој ситу-
ацији испоручује роба или услуга наручиоцу 
која не одговара договореним захтевима из тог 
уговора.

Након испоруке робе која не одговара 
условима и спецификацијама из конкурсне 
документације и самог закљученог уговора 
испоставља се рачун и извршава плаћање као 
да су роба и услуга испоручени без приговора 
и без обавештавања наручиоца о недостацима 
у испоруци. 

Различити су модалитети деловања уче-
сника у коруптивном договору, али сви они 
укључују намерно одступање од уговорних 
захтева које доводи до остваривања профи-
та. Деловање без намере представља кршење 
уговора, али не и злоупотребу. Међутим, када 
испоручилац робе са намером испоручи робу 
или услугу која не одговара спецификацији, 
може да буде одговоран за злоупотребу уко-
лико лажно представи да роба одговара специ-
фикацији, као и да је у свему испунио уговорну 
обавезу и акумулира корист.

Коруптивна испорука друге робе уместо до-
говорене уговором уобичајено се догађа тако 
што скуп и квалитетан производ буде заме-
њен сличним, неквалитетнијим и јефтиним. 
Поред тога, често је и уграђивање јефтинијих, 
нетестираних и неквалитетнијих компоненти 
у производ који је предмет уговора, које се те-
шко уочавају на видљив начин.

Испорука друге робе може да буде само-
сталан чин испоручиоца робе или резултат 
коруптивног договора између испоручиоца 
и наручиоца, који увек укључује захвалност 
испоручиоца у виду новчаног или неновчаног 
поклона или друге адекватне услуге.

Озбиљну индикацију на корупцију предста-
вља испоручилац робе или услуге који уобича-
јено пропушта да испуни захтеве из уговора 
о јавној набавци, што није праћено одговара-

јућим санкцијама од стране запослених код 
наручиоца који врше пријем робе или услуге, 
као што су упућивање приговора на недостат-
ке робе, наплаћивање пенала услед кашњења 
у испоруци или покретање судског поступка.

Поред наведеног, испорука робе лошијег 
квалитета може да се јави у виду замене про-
извода или материјала у односу на специфи-
циране у уговору, испоруке производа или 
материјала који нису адекватно тестирани, 
запошљавања слабије квалификованих рад-
ника од оних који су уговорени, затим у виду 
испоруке оштећене робе и робе са недостаци-
ма, испоруке коришћене робе или опреме као 
да је нова, фалсификовања резултата тестира-
ног материјала, лажног приказивања да је роба 
домаћег порекла и др. Наведено увек прате 
одговарајућа преиначена или фалсификована 
документа која прикривају стварно стање ис-
поручене робе, односно пружене услуге.

Због тога је потребно да се приликом пре-
гледања документације која прати јавну на-
бавку обрати пажња на сертификате и осталу 
документацију коју су потписала лица која 
нису надлежна, овлашћена или стручна за по-
тврђивање садржаја, робе и материјала које је 
тестирао продавац користећи своје запослене 
или сопствене ресурсе, затим на документацију 
која је замењена или модификована, на велики 
проценат повраћаја робе, велику диспропорци-
ју између описа производа и изгледа производа, 
наручиоца који избегава преглед испорученог 
производа или извршене услуге након испору-
ке, као и на накнадну комуникацију између уго-
ворних страна о испорученој роби или услузи. 

Како би се утврдило на неспоран начин 
да роба не одговара задатим критеријумима, 
преглед робе или услуге мора да обави незави-
сно, стручно и квалификовано лице, због чега 
треба да издвоји сумњиву робу односно услугу 
како би се извршио објективни инспекцијски 
надзор и утврдило да ли роба односно услуга 
испуњава тражене карактеристике. Неопходно 
је и прегледати књиге испоручиоца производа, 
као и њихов процес производње односно на-
бавке, трагајући за великом разликом између 
стварних и пријављених трошкова, али и ис-
тражити историју добављача, обративши па-
жњу на претходне рекламације трећих лица, 
претходне ревизије и судску архиву.
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Iб Недозвољене измене уговора о 
јавној набавци

Анекси додељеног уговора о јавној на-
бавци представљају накнадне писане спо-
разуме између наручиоца и уговарача који 
уговарају измене додељеног уговорa. Ипак, 
у духу Закона, уобичајено су строго контро-
лисани и представљају изузетак од правила 
да се уговор извршава у складу са захтевима 
из додељеног уговора о јавној набавци. У но-
винама у Закону о јавним набавкама, који је 
у припреми, предвиђено је да наручилац не 
може да врши битне измене уговора о јавној 
набавци када су последице те измене измена 
карактера уговора у односу на уговор који је 
првобитно закључен, односно ако би се зна-
чајно изменила природа првобитно закљу-
ченог уговора. Уговор о јавној набавци увек 
може да се измени ако су измене, независно 
од његове вредности, биле предвиђене у доку-
ментацији о набавци на јасан, прецизан и не-
двосмислен начин. Такође, уговор може да се 
измени ради набавке додатних добара, услуга 
или радова од првобитног уговарача, који су 
постали неопходни, а нису били укључени 
у првобитни уговор, у случају када промена 
уговарача није могућа због економских или 
техничких разлога, као што су захтеви компа-
тибилности са постојећом опремом, услуга-
ма или радовима који су набављени у оквиру 
првобитне набавке, што може да проузроку-
је значајне потешкоће или знатно повећање 
трошкова за наручиоца. Овај последњи изу-
зетак, уколико нађе своје место у регулативи, 
створиће простор за злоупотребе и бити ши-
роко тумачен. 

Одредбама важећег Закона о јавним набав-
кама предвиђено је да, након закључења угово-
ра о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке, наручилац може да повећа обим 
предмета набавке, с тим да вредност уговора 
може да се повећа максимално до 5% од укуп-
не вредности првобитно закљученог уговора. 
Након закључења уговора о јавној набавци на-
ручилац може да дозволи промену цене или 
других битних елемената уговора из објектив-
них разлога, који морају да буду јасно и пре-
цизно одређени у конкурсној документацији, 
уговору о јавној набавци, односно посебним 

прописима, с тим да једино не може да се мења 
предмет јавне набавке. 

Злоупотребе приликом сачињавања изме-
на уговора о јавној набавци увек подразуме-
вају коруптивни договор између уговарача 
и лица запослених код наручиоца. Најчешће 
се догађа да корумпирани понуђач подноси 
понуду са ниском ценом која му омогућава 
да осигура победу приликом надметања, на-
кон чега се одмах након додељивања угово-
ра о јавној набавци догађају измене уговора 
и повећање цене коштања робе или услуге. 
Често је и незаконито продужавање уговора 
путем закључивања анекса онда када је Зако-
ном прописано обавезно спровођење јавне 
набавке. У оба случаја када су се злоупотребе 
догодиле наручилац је пропустио прилику 
да добије квалитетнију понуду кроз транс-
парентан, отворен и конкурентан поступак 
јавне набавке. Анекси уговора изазивају мање 
пажње од самог поступка добијања јавне на-
бавке због мање транспарентности, због чега 
представљају уобичајен начин да се злоупо-
требама дође до стицања користи и да се аку-
мулирају средства за давање мита. Наручилац 
је, наиме, у обавези да по важећем Закону о 
јавним набавкама објави одлуку о измени 
уговора у року од три дана од дана доноше-
ња исте на Порталу јавних набавки, као и да 
обавести Управу за јавне набавке и Државну 
ревизорску институцију да је дошло до из-
мена првобитно додељеног уговора о јавној 
набавци, а уколико своју обавезу не испуни, 
може да буде прекршајно одговаран.

Иако у стварности због многих околно-
сти може да буде оправдана измена уговора и 
промена уговорних обавеза (попут грешака у 
дизајну, двосмислене техничке спецификаци-
је и пропуста у техничким спецификацијама, 
промене у обиму, кашњења узрокованог вре-
менским околностима, побољшања предмета 
уговора и др.), измене уговора о јавној набавци 
неопходно је пажљиво испратити. 

Када након доделе уговора о јавној набавци 
дође до измена уговора, неопходно је истражи-
ти да ли је она случајна, узрокована промење-
ним околностима или претходно договорена 
и планирана.

Разлози за сумњу могу да буду недовољно 
документовани или слабо оправдани предлози 
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за анексе уговора, као и олако прихватање пре-
длога за анексирање, затим анекс уговора који 
значајно повећава цену коштања производа 
или услуге, анекс уговора који следи убрзо на-
кон закључења уговора о јавној набавци, слаба 
интерна контрола код наручиоца у вези са одо-
бравањем оправданости накнадних потреба за 
изменом уговора (исти запослени који иска-
зује потребу за изменом уговора – и одобрава 
је, запослени који ради ван својих уобичајених 
овлашћења и дужности), велики број анекса 
уговора са једним уговарачем у поређењу са 
анексима уговора са другим уговарачима или 
са анексима уговора код сличних уговора, као 
и измене уговора које су сличне највишим За-
коном дозвољеним праговима за измене уго-
вора.

Погрешно приказивање трошкова пред-
ставља могући начин да дође до злоупотреба 
приликом извршења уговора о јавној набавци 
када испоручилац робе или извршилац услуге 
наплаћује додатне трошкове наручиоцу који 
нису дозвољени или нису разумни, односно 
нису ни непосредно ни посредно у вези са до-
бијеним уговором.

Најчешће се догађа да исти трошак буде на-
плаћен два или више пута или да се наплати 
непостојећи трошак, односно трошак чија је 
цена коштања вишеструко увећана, као и да 
се наплати недозвољени трошак попут трошка 
који је намењен рекламирању, односно да се 
недозвољени трошак подведе под дозвољени. 
Овај вид злоупотребе може да се јави и као 
пропуштање да се урачунају уобичајени попу-
сти или кредити или као коришћење фантом-
ских предузећа, односно посредника како би 
се увећали стварни трошкови.

Погрешно приказивање трошкова обично 
прати непостојећа, тешко доступна или фал-
сификована документација, са чијом доставом 
уговорна страна касни или одбија да је доста-
ви, а често се иста документација користи 
више пута за правдање различитих трошкова.

Погрешно приказивање трошкова укључује 
три модалитета активности у којима се јавља:

Рачуноводствене злоупотребе јављају се 
када уговорна страна са намером испостави 
рачун за недозвољене трошкове купцу, скри-
вајући их или погрешно приказујући као до-
звољене. 

Материјални трошкови су предмет злоупо-
треба у уговорима према којима се наплаћују 
непримерене нетржишне стопе на материјалне 
трошкове, када се материјал, сировине, пред-
мети из једног уговора преносе у други уговор, 
када се купује сировина или материјал од по-
везаног и зависног друштва по увећаним це-
нама и када се манипулише одређивањем цена 
залиха како би се повећала вредност робе. 

Трошкови радне снаге приликом изврше-
ња уговора једни су од најважнијих трошкова 
који су укључени у цену коштања и обично 
представљају основ за процену трошкова за 
све будуће уговоре. Иако погрешно приказа-
ни трошкови радне снаге могу бити индикатор 
за корупцију, такође могу да буду и резултат 
лошег пословања, као и слабих интерних кон-
трола код испоручиоца.

Увећани трошкови зарада запослених, као 
и консултантских услуга, пријављивање за-
рада неквалификоване радне снаге као да се 
ради о висококвалификованим стручњацима, 
увећавање потребног броја радних часова, 
увећавање трошкова које су имали запослени, 
а којих није било или су били значајно мањи, 
неке су од активности које прате злоупотребу.

Индикатори злоупотреба могу да буду на-
плате трошкова који значајно одступају од 
процењенe вредности, трошкови радне сна-
ге који нису у складу са процесом извршења 
уговора, велики проценат измена код запо-
слених у служби набавке, велики проценат 
изненадног запошљавања радне снаге код 
испоручиоца, некоришћење годишњих од-
мора од стране запослених у служби набавке, 
наплаћени трошкови који су по износу скоро 
једнаки одобреном буџету, слаба интерна кон-
трола, неконтролисање радне снаге од стране 
наручиоца, незахтевање доказа за стручну 
оспособљеност лица која се ангажују, изгу-
бљени персонални досијеи, фалсификовани 
радни сати, непостојање ревизије трошкова 
од стране наручиоца, слаба интерна контрола 
која омогућава бројне могућности за злоупо-
требе приликом исказивања и наплаћивања 
трошкова радне снаге. 

Iв Изостанак ефикасне контроле 
извршења уговора од стране 
наручиоца, као и недостатак 
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капацитета за надзор над 
спровођењем извршења уговора

Изостанак ефикасне контроле извршења 
уговора о јавној набавци један је од најважни-
јих коруптивних ризика приликом спровође-
ња поступка јавних набавки у нашој земљи 
зато што је контрола извршења уговора оста-
вљена наручиоцу, који може да омогући по-
нуђачу да потпуно промени све претходно 
тражене услове и техничке спецификације из 
конкурсне документације, рокове испоруке, 
модалитет плаћања и цену уговора, као и да 
тако учини непотребним читав спроведени 
поступак јавне набавке на крају.

Законско решење овог питања које егзисти-
ра више од деценију у области јавних набавки 
јесте да се уговор о јавној набавци извршава 
у складу са условима одређеним у документа-
цији о набавци и изабраном понудом, с тим да 
је наручилац обавезан да врши контролу из-
вршења уговора у складу са условима одређе-
ним у документацији о набавци и изабраном 
понудом, што је и решење из новог Закона о 
јавним набавкама који је у припреми.

Ова одредба само је декларативна и њено 
кршење није санкционисано Законом о јав-
ним набавкама. Санкција постоји једино у 
случају када тужилаштво, истражујући могу-
ће злоупотребе у јавним набавкама, докаже 
да је дошло до злоупотреба и да је остварена 
корист, али овакви случајеви су ретки, истра-
га је дуготрајна и скупа, а казне благе, због 
чега нису одвраћајући за будуће починиоце 
кривичних дела. 

Према Извештају Управе за јавне набавке 
за 2018. годину, регистрована вредност јав-
них набавки у 2018. години износила је 403,9 
милијарди динара, што је знатно већа вред-
ност у односу на претходне године, а учешће 
јавних набавки у бруто домаћем производу 
износило је 7,98%, што представља просек за 
последњих пет година. 

С друге стране, најважнија институци-
ја која контролише поступак спровођења 
јавних набавки – Државна ревизорска ин-
ституција – сусреће се са потешкоћама у ре-
ализовању својих надлежности и овлашћења 
зато што нема потребне ресурсе, ни кадров-
ске ни техничке, а недостаје и одговарајућа 
повратна реакција осталих државних органа 

у виду спровођења датих налога у поступку 
контроле од стране субјеката контроле, као и 
вођења прекршајних и кривичних поступака 
на основу пријава које поднесу од стране дру-
гих надлежних органа – тужилаштава, судова 
и Републичке комисије за заштиту права у по-
ступцима јавних набавки.

Стога, када се упореди овај износ потен-
цијално ненаменски потрошених буџетских 
средстава и годишњи износ средстава покри-
вених ревизијским извештајима, из наведе-
ног произлази да је значајно мали проценат 
буџетских средстава – свега 3% – предмет ре-
визијског надзора.

Са сличним проблемима недостатка капа-
цитета суочава се и Републичка комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки, 
која треба да води прекршајни поступак про-
тив наручилаца који прекрше Закон о јавним 
набавкама, а не може да пружи адекватно 
вођење прекршајног поступка више година 
уназад.

II Закључак

У ситуацији када су коруптивни ризици 
током фазе извршења додељеног уговора о 
јавној набавци значајни јер се догађају не-
законитости приликом процене испоручене 
робе и услуга, као и њихова најчешће квали-
тативна неусклађеност са договореним за-
хтевима, као и недозвољене измене уговора 
о јавној набавци – недостатак капацитета за 
вршење мониторинга и надзора над спрово-
ђењем извршења уговора о јавној набавци, 
имајући у виду да исти најчешће врши једино 
наручилац, који нема ни потребан капацитет, 
ни адекватно стручно знање, а посебно не по-
седује неопходну независност – представљају 
најснажнији подстицај за све оне који плани-
рају да незаконито потроше јавна средства и 
у свом приватном интересу.

Због тога може да се каже да у овој фази 
извршења уговора о јавној набавци постоји 
значајан ризик да до корупције дође, као и 
да се обезбеди остваривање приватних фи-
нансијских, политичких и других интереса 
науштрб јавног интереса, истовремено дис-
криминишући све остале актере на нетран-
спарентном и неконкурентном тржишту.
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Неки случајеви изјављивања 
жалбе по Закону о општем 
управном поступку
Закон о општем управном поступку у неколико случајева одступа 
од правила да се жалба против решења предаје првостепеном 
органу. Аутор у тексту који следи даје критички осврт на наведене 
изузетке.

Саша Кулић,
дипл. правник

У складу са начелом двостепености 
(права на жалбу) из члана 13. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гла

сник РС”, број 18/16 – даље: Закон), странка 
која није задовољна првостепеним решењем 
може изјавити жалбу. Ако су на то овлашћени 
законом, жалбу могу да изјаве и надлежни др
жавни органи (став 3. истог члана). Поступак 
по жалби одвија се у две фазе и, следствено 
томе, и пред два органа. Прва фаза одвија се, 
по правилу, пред првостепеним органом. Да
кле, као правило, Закон прописује да се жалба 
предаје првостепеном органу. То је и логично 
јер је достављање првостепеног (ожалбеног) 
решења извршено управо преко првостепе
ног органа. Тај орган има доставницу, као 
доказ о уручењу првостепеног решења. У од
носу на датум достављања, који се утврђује из 
доставнице, цени се и благовременост жалбе. 
Поред тога, код првостепеног органа налазе 
се и списи првостепеног поступка на осно
ву којих је донето првостепено решење. Када 
буде одлучивао по жалби, другостепени ор
ган ће ценити не само жалбене разлоге већ и 
целокупне списе првостепеног поступка, које 
ће му доставити првостепени орган. Због тога 
је неопходно учешће првостепеног органа у 
поступку по жалби, и то од првог тренутка 
покретања поступка по жалби, односно од из
јављивања жалбе и њене предаје првостепе

ном органу. Како ће нпр. другостепени орган 
ценити да ли неки доказ који жалилац оспо
рава жалбом постоји или не постоји, ако нема 
увид у списе предмета? У списима се налазе 
сва акта која се односе на конкретну управ
ну ствар. Без списа првостепеног поступка 
по правилу не може да се донесе мериторна 
одлука. Но, и од овога постоје изузеци, о ко
јима ће бити речи касније. Најзад, постоји још 
један разлог због ког се жалба предаје прво
степеном органу: првостепени орган и сам 
може да поништи своје решење уколико нађе 
да оно садржи неки од разлога за поништава
ње из члана 183. став 1. тачке 1–6. Закона, тако 
да жалба неће ни доћи до другостепеног орга
на на решавање. Исто тако, првостепени ор
ган може и да замени ожалбено решење како 
би удовољио жалбеном захтеву, уколико нађе 
да је жалба основана. Новим решењем пони
штава се побијано решење ако законом није 
друкчије прописано (члан 165. став 1. Зако
на), при чему се такође жалба и списи предме
та неће достављати другостепеном органу на 
одлучивање. Дакле, постоји више разлога за 
предавање жалбе првостепеном органу и зато 
Закон то узима као правило. Оно је садржано 
у члану 160. Закона, који у ставу 1. прописује 
да се жалба предаје првостепеном органу у до-
вољном броју примерака за орган и противну 
странку. Чак и уколико жалилац преда жалбу 
другостепеном органу, он је одмах прослеђује 
првостепеном органу (став 2. истога члана). 
Наиме, у пракси се релативно често догађа 
да жалиоци доставе жалбу другостепеном 
органу и поред упутства о правном средству, 
у коме најчешће стоји да се жалба изјављује 
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другостепеном органу преко првостепеног 
органа. Но, и у том случају жалба која је у 
року предата другостепеном органу сматра 
се благовременом (став 3. истог члана). 

Међутим, од правила да се жалба против 
решења предаје првостепеном органу Закон 
одступа у неколико случаја. Неки од њих могу 
и да се прихвате, док се други изузеци показу
ју као неоправдани и нецелисходни. 

Најпре, Закон у члану 161. став 1. пропи
сује да се жалба, која је поднета зато што 
решење није издато у законом одређеном року, 
предаје другостепеном органу. Жалба се пре-
даје другостепеном органу и кад првостепени 
орган не изда у законом одређеном року увере-
ње или другу исправу о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, кад првостепе-
ни орган у законом одређеном року не одлучи 
о захтеву за разгледање списа и у другим слу-
чајевима који су законом предвиђени (став 2. 
истог члана). 

Ови изузеци су свакако оправдани и ло
гични јер су последица пасивног понашања 
првостепеног органа: у року који је прописан 
законом он није учинио оно што је био дужан 
да учини – није одлучио по захтеву странке и 
донео решење. Штавише, то понашање прво
степеног органа такве је природе да поново 
обраћање странке истом органу не би имало 
никаквог смисла нити даје наду да ће странка 
моћи да оствари своје право. Ако првостепе
ни орган није реаговао по захтеву странке и 
донео мериторну одлуку, није реално очеки
вати да ће већу ревност показати поводом 
жалбе странке. Стога је логично и разумно 
да се жалба због неиздавање решења (одн. 
„ћутања” првостепеног органа) не изјављује 
том већ другостепеном органу. Иза оваквог 
сагледавања тока поступка и предузимања 
процесних радњи надвија се, међутим, сенка 
објективног разлога за долажење у овакву си
туацију. Наиме, у пракси се најчешће не ради 
о (зло)намерном непоступању првостепених 
органа и њиховог „ћутања”, већ је то најче
шће последица лоше организације органа 
јавне власти, недовољног броја извршилаца 
и њихове недовољне обучености. У многим 
првостепеним органима постоји очигледна 
несразмера између обима посла и броја извр
шилаца. У таквим околностима „ћутање” ор

гана је неминовно. Но, ту се прича о штетном 
деловању лоше организације не завршава: 
пасивно понашање првостепених органа има 
за последицу то да другостепени органи буду 
загушени предметима, па се у пракси „ћута
ње” преноси и на другостепене органе, нај
чешће на органе државне управе. Ово стога 
што у таквим ситуацијама странке преопте
рете другостепене органе јер морају да им се 
обрате ради заштите својих права. Закон је у 
члану 173. прописао како другостепени орган 
поступа у таквим ситуацијама: Кад првосте-
пени орган није издао решење у законом одре-
ђеном року, другостепени орган захтева да 
му првостепени орган саопшти зашто благо-
времено није издао решење. Ако другостепени 
орган нађе да првостепени орган није издао ре-
шење у законом одређеном року из оправданог 
разлога, продужава рок за издавање решења за 
онолико колико је трајао оправдани разлог, а 
најдуже за 30 дана (став 1). Ако другостепени 
орган нађе да не постоји оправдани разлог због 
кога решење није издато у законом одређеном 
року, он сам одлучује о управној ствари или 
налаже првостепеном органу да изда решење у 
року не дужем од 15 дана (став 2. истог члана). 
Ако првостепени орган поново не изда решење 
у року који је одредио другостепени орган, он 
сам одлучује о управној ствари (став 3. истог 
члана). По правилу, када се странка из наве
дених разлога обраћа другостепеном органу, 
она то чини тако што се жали на непоступа
ње првостепеног органа по њеном захтеву, 
који обично достави другостепеном органу 
у прилогу. Уколико у оваквим ситуацијама 
сам решава управну ствар, било да нађе да не 
постоји оправдани разлог због кога решење 
није издато у законом одређеном року било да 
првостепени орган поново не изда решење у 
року који је одредио другостепени орган, дру
гостепени орган доноси мериторну одлуку на 
основу чињеница садржаних у захтеву стран
ке или других чињеница (оних које сам утвр
ди, општепознатих чињеница и др.). У сваком 
случају, њему нису доступне чињенице које 
је евентуално прибавио првостепени орган 
уколико је предузео неку процесну радњу у 
првостепеном поступку. Дакле, овде друго
степени орган решава управну ствар без спи
са првостепеног поступка. Потребно је у овој 
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ситуацији приметити да у већини европских 
земаља решавање по жалбама изјављеним 
против решења органа локалне самоуправе 
и других носилаца јавноправних овлашћења 
углавном није у надлежности органа државне 
управе, већ у надлежности округа, дистрик
та, провинције, већ према уређењу конкретне 
државе. Нужна је и неминовна трансформа
ција и наше државне управе у наведеном сми
слу и растерећење органа државне управе.

Поред ових изузетака од правила да се 
жалба против решења предаје првостепеном 
органу, које можемо сматрати логичним и 
оправданим, Закон познаје и изузетке који 
немају своје оправдање и смисао постојања, 
па стога непотребно оптерећују поступак по 
жалби, чинећи га дужим него што би требало. 
Тако, у члану 162. став 3. Закон прописује да 
против решења којим је жалба одбачена може 
да се изјави жалба у року од осам дана од оба-
вештавања странке о решењу. Жалба се пре-
даје другостепеном органу који, ако сматра 
да је жалба основана, истовремено одлучује 
и о жалби која је била одбачена. Овај изузе
так заслужује посебан коментар и критички 
осврт. Наиме, овде се никаквим аргументима 
не може бранити став да је оправдано предати 
жалбу другостепеном органу. Може се прет
поставити да је ratio legis оваквог законског 
решења била намера законодавца да убрза 
поступак по жалби и „прескочи“ првостепе
ни орган. То, међутим, у пракси не може да 
функционише. Разлог је једноставан: ако се 
жалба преда другостепеном органу, он неће 
моћи да поступа по истој зато што ће од прво
степеног органа морати да тражи списе пред
мета јер без њих чак неће моћи да утврди ни 
да ли је жалба благовремена, с обзиром на то 
да се доставница, као доказ о томе да је доста
вљање решења о одбацивању жалбе изврше
но уредно, налази код првостепеног органа. 
Још је теже објаснити други део поменуте 
одредбе, према којој ће другостепени орган, 
ако сматра да је жалба основана, истовреме-
но одлучити и о жалби која је била одбачена. 
Поставља се једноставно питање на основу 
чега ће другостепени орган да одлучи о осно
ваности жалбе – само на основу жалбених 
разлога. Наравно да то није могуће. Одлуку о 
основаности жалбе другостепени орган мора 

да заснива на целокупним списима те управ
не ствари, односно мора да узме у разматрање 
и списе првостепеног поступка и жалбене ра
злоге. На питање где се налазе списи првосте
пеног поступка, одговор је код првостепеног 
органа, наравно. Дакле, другостепени орган 
неизоставно мора да тражи списе првосте
пеног поступка од првостепеног органа, при 
чему се може поставити питање чему одредба 
из члана 162. став 3. Закона, којом је пропи
сано да се жалба против решења о одбаци
вању жалбе предаје другостепеном органу. 
Очигледно је да је она не само сувишна већ 
и штетна зато што, уместо да убрза, заправо 
непотребно продужава поступак по жалби 
против тих решења. Другим речима, наведена 
одредба у пракси се претвара у своју антино
мију: без учешћа првостепеног органа и без 
списа првостепеног поступка, другостепени 
орган не само да не може да одлучи о основа
ности жалбе већ не може да утврди ни то да 
ли је жалба благовремена. Приморан да тра
жи списе од првостепеног органа, другосте
пени орган ће продужити поступак по жалби 
најмање за онолико колико је потребно да му 
списи првостепеног поступка буду доставље
ни. Тиме се отварају и друга питања: чланом 
174. Закона прописано је да се решење којим 
се одлучује о жалби издаје без одлагања, а нај-
касније у року од 60 дана од када је предата 
уредна жалба, изузев ако законом није пропи-
сан краћи рок. Ако другостепени орган мора 
да тражи списе од првостепеног органа, јавља 
се питање од када се онда рачуна рок од 60 
дана. Уколико у тај рок улази и време потреб
но да од првостепеног органа прибави списе, 
другостепени орган дефакто неће имати 60 
дана за доношење решења којим одлучује о 
жалби, већ ће у пракси то бити знатно краћи 
рок.

Слична ситуација постоји и у вези са чла
ном 163. ставови 1. и 2. Закона. Према тим 
одредбама, првостепени орган поништава 
побијано решење ако оно садржи неки од ра-
злога за поништавање из члана 183. став 1. 
т. 1)–6) Закона. Жалба против решења ко-
јим је првостепени орган поништио побијано 
решење предаје се другостепеном органу, који 
одлучује о жалби. И овде се може с правом по
ставити питање има ли оправдања одступање 
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од правила да се жалба предаје првостепеном 
органу. Користећи идентичну аргументаци
ју као у претходном случају, и овде би могао 
да се изведе исти закључак: нема никаквог 
разлога за ово одступање. Штавише, у овом 
случају може да се постави и питање постоја
ња правног интереса за жалбу. Странка која 
се жалила и по њеној жалби решење буде 
поништено, нема правни интерес да уложи 
жалбу јер у поступку по жалби не може да 
исходује повољније решење. Но, ова одредба 
је применљива у случајевима двостраначких 
управних поступака јер против таквог реше
ња може да се жали она странка на чију штету 
је решење поништено. С друге стране, како 
се својство странке признаје и сваком другом 
физичком или правном лицу на чија права, 
обавезе или правне интересе може да утиче 
исход управног поступка, неко од тих лица 
може да изјави жалбу против решења које је 
поништио првостепени орган. 

Најзад, поменућемо и изузетак предвиђен 
одредбама члана 165. ставови 1. и 3. Закона: 
Првостепени орган може да замени ожалбено 
решење како би удовољио жалбеном захтеву. 
Новим решењем се побијано решење пони-
штава, ако законом није друкчије прописано. 
Против новог решења може се поднети жал-
ба, која се предаје другостепеном органу. И у 
погледу овог изузетка може се рећи све оно 
што је претходно детаљније образложено. Да
кле, ни овде нема ниједног ваљаног разлога за 
одступање од правила да се жалба предаје пр
востепеном органу јер ће другостепени орган 
поново морати да тражи списе од првостепе
ног органа. 

Овај проблем се не би појавио да је у жал
бама против решења о одбацивању жалбе 
примењено правило по коме се жалба предаје 
првостепеном органу, а не изузетак – по ком 
се жалба предаје другостепеном органу. Сва
како је било боље решење овакве ситуације у 
претходном Закону о општем управном по
ступку. Наиме, према одредби из члана 224. 
став 4. тог закона, против закључка којим 
је жалба одбачена због неблаговремености, 
странка има право на посебну жалбу, а ако 
орган који одлучује по жалби нађе да је жалба 
оправдана, одлучиће уједно и по жалби која је 
била одбачена. Дакле, том одредбом није било 

прописано да се жалба предаје другостепеном 
органу, што је свакако исправније. Овде треба 
само додати да се према ранијем закону жал
ба одбацивала закључком, док се по одредба
ма Закона у таквој ситуацији доноси решење 
(члан 162. став 2), што ни у ком случају не 
мења смисао теме овог текста. 

Овај чланак је посвећен једном од највећих 
пропуста Закона о општем управном поступ
ку. Из неког разлога законодавац је одлучио 
да у неколико случајева напусти правило да 
се жалба предаје органу који је донео ожал
бено решење, односно првостепеном орга
ну, па је установио изузетке према којима се 
жалба предаје другостепеном органу. Зачудо, 
ни у образложењу Предлога закона о општем 
управном поступку нису детаљније изложе
ни разлози за ово одступање, осим што су 
побројана сва та одступања, односно наведе
ни чланови Закона у којима се та одступања 
налазе. Дакле, с једне стране нису дати моти
ви за овакво законодавно решење, а с друге 
стране није се ни улазило у то да ли ће наве
дени изузеци уопште моћи да се примене у 
пракси. Очигледно је да је члановима Радне 
групе за израду овог закона недостајало ис
куство и управна пракса јер се у противном 
не би одлучили за овакво решење. Оно ће без 
сумње представљати велики проблем у наве
деним случајевима изјављивања жалбе јер се 
на овај начин непотребно одуговлачи друго
степени поступак. Стога би најбоље било да 
се већ у првим изменама и допунама Закона 
отклони ова нелогичност или да се, што је 
такође прихватљиво, преузму одредбе прет
ходног закона, које су свакако биле боље за
конодавно решење.

3
DECENIJE
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Трошкови управног поступка
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 
– даље: Закон) први пут су дефинисани трошкови управног 
поступка. Шта се подразумева под наведеним трошковима, ко их 
сноси, ко одлучује о њима, које су то ситуације када постоји право 
на накнаду трошкова и награду, као и када постоји могућност 
ослобађања од плаћања трошкова, анализирано је у овом тексту.

Ружа Урошевић,
судија Управног судa

Према одредби члана 84. Закона постоји 
неколико врста трошкова поступка. 
То су најпре трошкови странке – изда

ци за таксе и њени лични трошкови (трошко
ви доласка у место у коме се води управни 
поступак или спроводи одређена радња у 
поступку, као и трошкови губитка времена и 
зараде и неопходни и оправдани трошкови 
заступања странке). Потом се под трошкови
ма поступка подразумевају трошкови усмене 
расправе и извођења доказа (стварни тро
шкови сведока и стварни трошкови и награде 
вештака, тумача, преводилаца и привремених 
заступника, трошкови увиђаја и слично). У 
трошкове поступка спадају и посебни издаци 
у готовом новцу органа који води поступак 
(путни трошкови службених лица, огласа и 
слично).

КО СНОСИ ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА

Одредбом члана 85. Закона прописано је да 
редовне трошкове поступка сноси орган, али 
притом није дефинисано који трошкови спа
дају у редовне. Имајући у виду да обављање 
делатности органа који води управни посту
пак подразумева и трошкове који се односе 
на ту делатност, под редовним трошковима 
треба сматрати управо те материјалне тро
шкове који се подмирују из средстава која 

су буџетом обезбеђена за покриће трошкова 
рада органа (материјалних трошкова и тро
шкова за посебне намене). 

Поред наведених редовних трошкова по
ступка, орган ће бити у обавези да сноси и 
трошкове поступка покренутог по службеној 
дужности, али само у случају када је тај по
ступак окончан повољно по странку, без об
зира на то да ли је или није неко лице својом 
радњом или пропуштањем изазвало покрета
ње поступка по службеној дужности. Битно 
је само да поступак буде окончан повољно по 
странку. О томе се изјаснила и судска пракса 
у бројним одлукама, а посебно у случајевима 
накнадне контроле, коју по службеној дужно
сти покрећу Пореска управа и Управа царина.

Законом је дата могућност одступања од 
овог правила тако што је предвиђено да по
себним законом може и друкчије да се одреди. 
Наиме, у одређеним ситуацијама посебним 
законом може да буде предвиђено да странка 
сноси трошкове управног поступка покрену
тог по службеној дужности и када је тај посту
пак окончан повољно по њу. Међутим, такво 
одступање од Законом прописаног правила 
не може да се предвиди актима ниже правне 
снаге од њега, а посебно не објашњењима ор
гана управе заснованим на мишљењу Држав
ног правобранилаштва, као у случају Управе 
царина, која је издала своје објашњење према 
коме треба да поступају царински органи у 
управном поступку, у коме се наводи следеће: 

У вези са поступањем царинских органа по 
захтевима странака за доношење одлуке о 
трошковима управног поступка када се ради 
о поступцима који су покренути по службеној 
дужности, а окончани су повољно по странку, 
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посебно када се ради о поступку у извршењу 
пресуда Управног суда, због неуједначене суд-
ске праксе Управа царина је затражила ми-
шљење Државног правобранилаштва. 

Ради једнообразног поступања царинских 
органа, обавештавамо вас о следећем: 

У свом акту број М-882/14 од 28. 08. 2014. 
године Државно правобранилаштво је, има-
јући у виду одредбе члана 103. став 3, као и 
одредбе члана 104. став 6. Закона о општем 
управном поступку, дало мишљење Управи 
царина, из кога произлази да захтев за нак-
наду трошкова који се односи на админи-
стративне таксе треба усвојити, а захтев 
за накнаду трошкова за правно заступање 
треба одбити као неоснован, са позивом на 
одредбу члана 104. став 3. Закона о општем 
управном поступку (Објашњење Управе ца
рина, бр. 148I40101515/3/2014 од 3. 9. 2014. 
године).

Ако је поступак покренут на захтев стран
ке, Законом је предвиђено да она сама сно
си трошкове поступка. Међутим, када су у 
питању двостраначки или вишестраначки 
поступци одступа се од наведеног правила 
тако што је прописано да је странка која је 
проузроковала управни поступак, односно 
по чијем је захтеву покренут поступак који 
је окончан неповољно по њу, дужна да про
тивној странци, односно противним стран
кама, ако их има више, надокнади оправдане 
трошкове настале у том поступку. Наведено 
значи да је потребно да буду испуњени одре
ђени, Законом прописани, услови да би једна 
странка накнадила трошкове поступка дру
гој, и то да: 
●  странка (обвезник накнаде трошкова) про
узроковала је поступак; 
●  поступак је по ту странку неповољно окон
чан и 
●  трошкови противне странке су оправдани. 

Ако је поступак окончан тако што је нека 
од странака делимично успела у погледу свог 
захтева, она је дужна да противној странци 
надокнади трошкове сразмерно делу захтева 
у коме је успела. Закон није предвидео ко сно
си трошкове у вишестраначком поступку ако 
је поступак окончан повољно по странку која 
га је покренула, па може да се закључи да се у 
том случају примењује основно правило пре

ма коме свака странка сноси своје трошкове, 
као и у случају када је поступак окончан по
равнањем. Притом је важно напоменути да је 
Законом остављена могућност да се питање 
трошкова поступка окончаног поравнањем, 
самим поравнањем и друкчије реши. 

Посебна одредба Закона односи се на тро
шкове другостепеног поступка. Према тој 
одредби трошкове другостепеног поступка, 
независно од тога о којој врсти трошкова је 
реч, сноси жалилац ако је жалба одбијена, 
одбачена или је жалилац одустао од жалбе. 
Међутим, ако је жалба усвојена, независно од 
тога да ли је другостепени орган поништио 
првостепено решење и предмет вратио на по
новно одлучивање или је сам решио управну 
ствар уместо првостепеног органа, трошкови 
другостепеног поступка падају на терет прво
степеног органа.

Све наведено важи само у случају кад 
странка није изазвала трошкове својом кри
вицом. Међутим, када лице које учествује у 
управном поступку проузрокује поједине 
радње у управном поступку својом криви
цом, оно сноси и трошкове радњи које је сво
јом кривицом проузроковало.

КО ПРЕТХОДНО СНОСИ ТРОШКОВЕ 
ПОСТУПКА

Пре него што надлежни орган одлучи о 
томе ко сноси и које трошкове настале у току 
управног поступка, странка која је покрену
ла првостепени поступак захтевом, односно 
другостепени поступак жалбом сноси тро
шкове тог поступка. Када је реч о вишестра
начким стварима у којима учествује више 
странака са супротстављеним интересима, 
свака од тих странака сноси своје трошкове 
док се не одлучи о томе ко сноси трошкове 
поступка.

Понекад се у поступку пред органом упра
ве који је покренут по захтеву странке са си
гурношћу може предвидети да ће испитни 
поступак изазвати посебне издатке у готовом 
новцу. Ти издаци могу да се односе на тро
шкове изазване увиђајем, вештачењем, дола
ском сведока и слично. Да би се онемогућио 
непосредни однос сведока, вештака, тумача и 
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сл. са странкама у поступку, Законом је про
писано да орган који води поступак може да 
наложи странци по чијем је захтеву покренут 
поступак да предујми одређени износ нов
чаних средстава који је, по процени органа, 
потребан за покриће тих трошкова. О томе 
орган доноси решење у коме одређује висину 
потребних средстава и рок у коме је стран
ка дужна да изврши уплату тих средстава на 
рачун органа који води поступак. Из уплаће
них средстава орган подмирује све трошкове 
и издатке лица која на то имају право, чиме 
омогућава ефикасно вођење и окончање 
управног поступка. 

Непоступање странке по решењу органа о 
предујму трошкова доводи до тога да орган 
може да одустане од извођења доказа за које 
се са сигурношћу може предвидети да ће иза
звати посебне издатке у готовом новцу или 
може да обустави поступак. Само у случају 
када наставак поступка, који је покренут по 
захтеву странке, захтева јавни интерес, орган 
ће наставити започети поступак и кад стран
ка не положи потребан износ за покриће тро
шкова. Исто важи и у случају када је странка 
предложила обезбеђење доказа пре покрета
ња поступка. Тада ове трошкове привремено 
сноси орган који води поступак, а о њима ће 
се дефинитивно одлучити у решењу о главној 
ствари.

КО ОДЛУЧУЈЕ О ТРОШКОВИМА 
ПОСТУПКА

Решењем о предмету поступка, односно 
решењем којим се поступак пред органом за
вршава, орган који доноси решење одлучује и 
о захтеву за накнаду трошкова поступка, од
носно одређује ко сноси трошкове поступка, 
износ трошкова и коме се и у ком року исти 
морају исплатити. Захтев за накнаду тро
шкова поступка може да се постави све до 
окончања поступка, било првостепеног било 
другостепеног, зависно од тога да ли је реч о 
трошковима насталим у првостепеном или у 
другостепеном поступку. Ако другостепени 
орган сам реши управну ствар, онда одлучује 
и о трошковима првостепеног и другостепе
ног поступка, што је разумљиво с обзиром на 

то да се таквим решењем окончава управни 
поступак. 

Законом није прописано ко одлучује о 
трошковима другостепеног поступка када 
другостепени орган усвоји жалбу, поништи 
првостепено решење и предмет врати пр
востепеном органу на поновни поступак у 
одлучивање. Како је неспорно да странка чија 
је жалба успела има право на трошкове дру
гостепеног поступка, које, сагласно одредби 
члана 85. став 6, сноси орган који је одлучи
вао у првом степену, може се закључити да ће 
о трошковима тог, али и о трошковима оба 
првостепена поступка, морати да одлучи пр
востепени орган у поступку поновљеном по 
налогу другостепеног органа.

КО ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ 
ТРОШКОВА И ПРАВО НА НАГРАДУ

Круг лица која имају право на накнаду 
трошкова одређен је у члану 88. Закона. Пре
ма тој одредби, право на накнаду трошкова 
имају сведоци, вештаци, тумачи, преводио
ци и привремени заступници. Притом све
доци имају само право на накнаду стварних 
трошкова насталих у вези са поступком, док 
вештаци, тумачи, преводиоци и привремени 
заступници имају и право на награду, која за
право представља новчану надокнаду за њи
хов стручни рад: налаз и мишљење вештака, 
превод или друго одговарајуће тумачење у 
поступку. 

О праву на накнаду трошкова и праву на 
награду орган који води поступак одлучује 
на захтев сведока, вештака, тумача, преводи
оца или привременог заступника. Захтев су 
дужни да поставе при предузимању тражене 
радње, а најкасније у року од осам дана од 
предузимања те радње. Наведени рок је пре
клузиван, што значи да ће, уколико у оста
вљеном року не поднесу захтев за накнаду 
трошкова или захтев за награду, изгубити 
право. Због тога је овлашћено службено лице 
које води поступак дужно да ова лица упозо
ри да ће изгубити право на накнаду трошко
ва и награду, ако не поставе захтев приликом 
саслушања, давања мишљења, односно тума
чења. О учињеном упозорењу службено лице 
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сачиниће службену белешку која се уноси у 
записник.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА 
ТРОШКОВА

Лице које је слабог имовног стања могло 
би да због плаћања трошкова поступка угро
зи своје нужно издржавање, односно нужно 
издржавање своје породице. Због тога је За
коном прописана могућност ослобађања од 
плаћања трошкова у целини или делими
чно. Ова могућност је Законом предвиђена 
и у случају када је то одређено потврђеним 
међународним уговором. О ослобађању од 
плаћања трошкова поступка одлучује се, на 
захтев странке, решењем, против ког може да 
се изјави жалба, док против решења донетог 
по жалби може да се покрене управни спор.

Будући да странка у целини или делими
чно може да буде ослобођена плаћања тро
шкова поступка, ти трошкови не могу да 
падну на терет других учесника у поступку, 
већ мора да их сноси орган који је одлучио да 
странку ослободи од плаћања трошкова. 

Чињеница да одлука о ослобађању од пла
ћања трошкова поступка може да се донесе 
само на захтев странке, орган се ослобађа 
одговорности за повреду људских права у 
случају кад странка није успела да оствари 
неко своје право због немогућности да сно
си трошкове поступка, а да притом није под

нела захтев да буде ослобођена од плаћања 
тих трошкова. Наведено је посебно истакао 
Европски суд за људска права у предмету 
Вељков против Србије, у коме се подноситељ
ка представке жалила због неизвршења реше
ња о привременим мерама, чиме је повређено 
њено право на поштовање породичног живо
та јер није имала довољно новца да путује у 
Београд на планиране састанке са малолет
ним дететом по налогу Центра за социјални 
рад. У образложењу одлуке, поред осталог, 
наведено је и следеће: 

Суд прво констатује да подноситељ-
ка представке није ниједном затражила да 
буде ослобођена обавезе плаћања трошкова 
поступка у вези са вршењем родитељских 
права, што јој омогућава Закон о управном 
поступку, ако ти трошкови штете поједин-
цу и добробити и стабилности његове/њене 
породице... 

...У овим околностима се не може закључи-
ти да су органи пропустили да предузму све 
неопходне кораке да подноситељку представ-
ке споје са њеном ћерком или да осигурају извр-
шење решења о привременој мери. Произлази 
да је ова притужба очигледно неоснована и да 
се мора одбацити у складу са чланом 35. став 
3. и 4. Конвенције (Пресуда Европског суда 
за људска права у предмету Вељков против 
Србије, представка бр. 23087/07 од 19. априла 
2011. године, објављена у „Службеном гласни
ку РС” бр. 33/2011 од 17. маја 2011. године).

ИНГ-ПРО организује скупове, саветовања, семинаре и обуке с правном и финансијском тематиком, 
представљајући прописе који су не само актуелни већ су и у најширој примени у оквиру законодавства Ре-
публике Србије. Овакав вид организације постао је неизбежан начин упознавања с бројним недоумицама 
и проблемима у пракси, али и пут ка њиховом бржем и успешнијем превазилажењу како би се омогућила 
сврсисходна примена прописа.

Предавачи су врсни и посвећени стручњаци који настоје да подстакну учеснике на промишљање 
најделотворнијег начина за превазилажење немалих проблема и повећање ефикасности из области које 
су тема саветовања.

Саветовања се одржавају у пријатном амбијенту, у технички потпуно опремљеним салама, са паузама 
за кафу и ручак.

На нашим интернет странама www.propisi.net, www.legeartis.rs и www.poslovnisavetnik.net увек се можете 
информисати о актуелним саветовањима и, уколико сте заинтересовани, попунити електронску пријаву.

ИНГ-ПРО  САВЕТОВАЊА

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Шта доноси нови Посебан 
колективни уговор за државне 
органе
Влада и репрезентативни синдикати који су основани за територију 
Републике Србије – Синдикат управе Србије, Синдикат запослених 
у правосудним органима Републике Србије и Синдикат организаци-
ја правосудних органа Србије – закључили су Посебан колективни 
уговор за државне органе, који је објављен у „Службеном гласнику 
РС” бр. 38/2019 од 31. 5. 2019. године, ступио је на снагу 31. 5. 2019. 
године, а примењиваће се три године од дана ступања на снагу.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Према члану 2. ПКУ-а, запослени су, у 
смислу овог уговора, државни службеници 
и намештеници који су у радном односу код 
послодавца. Послодавац државних службе-
ника и намештеника, у смислу овог уговора, 
јесте Република Србија, а права и дужности 
послодавца у име Републике Србије врши ру-
ководилац државног органа .

Новину у овом члану представља следећа 
одредба: Изабрана, именована и поставље-
на лица у државном органу која немају поло-
жај државног службеника или намештеника 
остварују право на плаћено одсуство, не-
плаћено одсуство, солидарну помоћ, јуби-
ларну награду, новогодишњи поклон, минули 
рад и дужину годишњег одмора сходно одред-
бама Уговора. 

РАДНИ ОДНОСИ

У овој глави која регулише заснивање рад-
ног односа није било измена у односу на прет-
ходни ПКУ. 

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ

Измењен је назив главе III, која је уређи-
вала образовање, стручно оспособљавање 
и усавршавање запослених, и то тако што је 
прецизирано да се одредбе у овој глави одно-
се на додатно образовање и стручно усавр-
шавање. 

РАДНО ВРЕМЕ

У овој глави измењене су одредбе о распо-
реду радног времена запосленог. Распоред 
радног времена утврђује се за најмање четири 
недеље (месец дана, а не четири недеље ис-
кључиво) и објављује се најмање десет дана 
пре почетка примене. Од овог правила посто-
ји и изузетак, односно могуће је да распоред 
радног времена запосленог буде промењен и 
пре истека рока од десет дана од дана обаве-
штавања, али ни тада рок не може бити краћи 
од 48 часова. 

ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Преузета је одредба из члана 64. Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумаче-

Редакција Инг-Про
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ње) о запосленом који ради најмање шест ча-
сова дневно и који има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од тридесет минута. 

Време одмора у току дневног рада рачуна 
се у радно време, а за време коришћења одмо-
ра у току дневног рада запослени има право 
да напушта радно место и просторије држав-
ног органа, осим ако посебним прописима 
није другачије одређено. 

У односу на мерила за утврђивање дужи-
не годишњег одмора која су била прописана 
претходним ПКУ-ом, измене су учињене у 
погледу критеријума који се односе на до-
принос на раду, а последица су усаглашавања 
са последњим изменама и допунама Закона о 
државним службеницима, које се односе на 
оцену радне успешности службеника и врсте 
оцена:  
1) По основу радне успешности: 
(1) запосленом са оценом „превазишао очеки
вања” – за 5 радних дана, 
(2) запосленом са оценом „испунио очекивања” 
– за 3 радна дана. 

(Према претходном ПКУ-у – критеријум 
из става 1. т. 1) гласио је:
1) По основу доприноса на раду: (1) запосленом 
са оценом „нарочито се истиче” – за 5 рад
них дана, (2) запосленом са оценом „истиче 
се” – за 3 радна дана, (3) запосленом са оценом 
„добар” – за 1 радни дан.)

Ради примене критеријума који се односи 
на намештенике, њихов рад оцењује руково-
дилац. 

Разлог за брисање критеријума који се од-
носи на оцену „добар” огледа се у томе што 
се ова оцена, као и оцена „истиче се”, од 1. ја-
нуара 2019. године уподобљавају вредновању 
радне успешности којом државни службеник 
испуњава очекивања, што значи да запосле-
ном за овакво вредновање радне успешности 
припада увећање годишњег одмора за три 
радна дана (члан 93. Закона о изменама и до-
пунама Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 95/2018)).

У погледу достављања решења о коришће-
њу годишњег одмора, према раније важећем 
решењу послодавац је могао да достави реше-
ње запосленом у електронској форми, а на за-
хтев запосленог дужан је да решење достави 
и у писаној форми, док према новом ПКУ-у 

решење о коришћењу годишњег одмора може 
да се достави запосленом и у електронском 
облику, односно из тога произлази да се ре-
шење доставља запосленом у писаној форми, 
а може и у електронском облику. 

У погледу права на плаћено одсуство из-
мењен је основ који се односио на полагање 
испита у оквиру стручног усавршавања или 
образовања, тако да је сада прецизирано да 
се под образовањем сматра додатно образо-
вање, док су брисане речи „стручног усавр-
шавања”. Закона о државним службеницима 
у члану 98. регулише: 

Државном службенику може да се омогући до
датно образовање значајно за државни орган.

Државни службеник који ће да се додат
но образује бира се на интерном конкурсу у 
државном органу, а предност има државни 
службеник који је остварио радну успешност 
са бољим резултатом у претходна три уза
стопна вредновања.

Трошкове додатног образовања сноси др
жавни орган.

Новину представљају и т. 13) и 17) члана 
16. ПКУ-а, који регулише основе за плаћено 
одсуство:

13) учешћа у такмичењу у организацији 
синдиката, односно у другим синдикалним 
активностима (присуствовање синдикалним 
састанцима, конференцијама, седницама и 
конгресима) – до 7 радних дана;

17) смрти крвног или тазбинског сродника 
до другог степена сродства (према претход
ном ПКУу основ је био смрт сродника).

Најзначајнија новина јесте прописива-
ње права на плаћено одсуство лица која су 
код послодавца ангажована по основу уго-
вора без заснивања радног односа. Право 
на одсуство са рада без умањења уговоре-
не накнаде овим лицима не припада у свим 
случајевима који су прописани за запосле-
не, већ у случајевима који су тачно наведени 
у члану 16. став 6. ПКУ-а. 

У погледу права на неплаћено одсуство 
није било измена у односу на претходни ПКУ. 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

У делу који се односи на осигурање запо-
слених значајне су две нове одредбе: 
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У члану 27. прописано је да послодавац 
организује и обезбеђује здравствену заштиту 
запослених о свом трошку, у складу са пропи-
сима о здравственој заштити и планираним 
финансијским средствима. 

У складу са чланом 28. став 2. запослени 
има право да, због промењене радне способ-
ности услед професионалне болести, повреде 
на раду и инвалидитета, буде распоређен на 
радно место које одговара његовим радним 
способностима.

ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТЕ, НАКНАДА 
ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА

Поједине одредбе ПКУ-а примењиваће 
се ретроактивно, односно од 22. марта 2019. 
године, а разлог за ретроактивну приме-
ну јесте чињеница да је Посебан колектив-
ни уговор за државне органе („Сл. гласник 
РС”, бр. 25/2015, 50/2015, 20/2018 и 34/2018 
– даље: претходни ПКУ) престао да важи 21. 
марта 2019. године. Ретроактивном приме-
ном појединих одредаба ПКУ-а остварује се 
континуитет у остваривању појединих пра-
ва запослених у државним органима и то у 
погледу: 
● права на минули рад; 
● права на јубиларну награду; 
● права на солидарну помоћ. 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТЕ

У члану 31. ПКУ-а, који се односи на еле-
менте за утврђивање плате, новину предста-
вља прописани изузетак за државне органе 
индиректне кориснике буџета да се први део 
плате исплаћује најкасније до петнаестог у 
текућем месецу за претходни месец за који 
се врши исплата, а други део најкасније по-
следњег дана у текућем месецу за претходни 
месец за који се врши исплата.

У члану 34. ПКУ-а дефинисано је да се пра-
во на минули рад, у складу са овим чланом, 
остварује почев од 22. 3. 2019. године, чиме се 
покрива период од престанка важења прет-
ходног до ступања на снагу новог ПКУ-а.

У новом ПКУ-у измењене су одредбе које 
уређују додатак за додатно оптерећење на 
раду и рад на терену. 

ДОДАТАК ЗА ДОДАТНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 
НА РАДУ

Послодавац је обавезан да изда писмени 
налог запосленом који ради и послове који 
нису у опису његовог радног места због при-
времено повећаног обима посла или послове 
одсутног запосленог.

У писменом налогу наводи се и назив рад-
ног места чије послове ће запослени обављати 
услед привременог повећања обима послова 
и разлози који су довели до привременог по-
већања обима посла, односно име запосленог 
који је одсутан.

Новина је и право намештеника који оба-
вља послове радног места које је разврстано 
до IV врсте, а додатно обавља послове веће 
сложености од послова свог радног места, 
на додатак за додатно оптерећење на раду. 

ДОДАТАК ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

Нови ПКУ у члану 41. регулише појам рада 
на терену на следећи начин: 

Рад на терену јесте рад који се по природи 
посла врши изван службених просторија по-
слодавца, ван места рада, који подразумева 
рад и боравак на терену и на који се запосле-
ни по налогу овлашћеног лица упућује да из-
врши службени посао.

Запослени има право на накнаду трошкова 
рада и боравка на терену (теренски додатак), 
чија се висина одређује у складу са актом Владе.

Напомињемо да је Уредбом о накнади тро-
шкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника прописано да се теренски дода-
так исплаћује у висини од 3% просечне зараде 
у Републици. 

НАКНАДА ТРОШКОВА

Новина у погледу накнада трошкова за до-
лазак и одлазак са рада огледа се у томе да је, 
уколико не постоји саобраћај до места рада 
запосленог, послодавац дужан да надокнади 
трошкове у висини цене месечне претплатне 
карте у јавном саобраћају за сличну најближу 
релацију на основу потврде јавног превозни-
ка, ако нема организован сопствени превоз за 
долазак и одлазак са рада. 
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Изузетно, ако није установљен систем ме-
сечне претплатне карте, послодавац може 
да надокнади трошкове превоза запосле-
ном према цени превозне карте у случају да 
је организован јавни превоз до места рада, 
односно према сличној најближој релацији 
у случају да није организован јавни превоз 
до места рада или на други начин у складу са 
одлуком послодавца, а све у складу са сред-
ствима обезбеђеним за ове намене и водећи 
рачуна о принципу економичности распола-
гања финансијским средствима.

Нови ПКУ предвиђа могућност накнаде 
трошкова за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора: 

Запослени може да оствари право на нак
наду трошкова за исхрану у току рада (то
пли оброк) и регрес за коришћење годишњег 
одмора од 2020. године ако се за такву врсту 
накнаде трошкова стекну услови у буџету 
Републике Србије.

Висину накнаде трошкова из става 1. овог 
члана утврђује Влада.

На овај начин прописана је само могућ-
ност накнаде ових трошкова, а не и обавеза 
да се наведени трошкови накнађују од 2020. 
године. 

Помоћ за побољшање материјалног поло-
жаја запослених била је уређена претходним 
ПКУ-ом, док нови ПКУ не предвиђа ово пра-
во на исти начин, већ регулише следеће:

Запосленима у судовима и јавним тужи
лаштвима, осим запосленима који у склaду 
са одредбама Закона о организацији и надле
жности државних органа у сузбијању органи
зованог криминала, тероризма и корупције 
и Закона о организацији и надлежности др
жавних органа у поступку за ратне злочине 
остварују право на увећану плату, могу се од 
прихода оствареног наплатом судских такси 
у складу са Законом о судским таксама, вр
шити месечне исплате на име побољшања 
материјалног положаја и услова рада.

О висини давања из става 1. овог чла
на одлучује министар надлежан за послове 
правосуђа решењем, у складу са преговорима 
између репрезентативног синдиката и мини
старства надлежног за послове правосуђа, а у 
поступку израде предлога буџета за наредну 
годину.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

Нови ПКУ уводи следеће новине: 
● Запослени има право на солидарну помоћ 
и у случају теже повреде, а не само у случају 
дуже или теже болести запосленог или члана 
његове уже породице.
● Измењена је и одредба која уређује шта се 
сматра дужом или тежом болести у смислу 
остваривања права на солидарну помоћ, тако 
да сада гласи: Дужа или тежа болест, односно 
тежа повреда у смислу става 1. тачка 1) овог 
члана постоји ако је запослени због спрече
ности за рад услед болести, односно повреде 
одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно 
(према ранијем ПКУ-у најмање 60 дана непре-
кидно).
● Послодавац има обавезу да за децу запо-
сленог чија је смрт наступила као последица 
повреде на раду или професионалног обо-
љења, која бораве у предшколској установи, 
надокнади трошкове боравка у предшкол-
ској установи. 
● Запослени има право на солидарну помоћ 
у случају да, због промењене радне способно-
сти услед професионалне болести или повре-
де на раду, буде распоређен на радно место 
које одговара његовим радним способности-
ма са нижим коефицијентом – месечно, у ви-
сини разлике између плате коју је остваривао 
пре распоређивања и плате коју остварује на 
новом радном месту.
● Предвиђено је да запослени не остварује со-
лидарну помоћ за чланове уже породице који 
остварују примања из радног односа, односно 
по основу рада у тренутку подношења захте-
ва, односно који примају новчану накнаду за 
туђу негу и помоћ или примају пензију која је 
већа од најнижег износа пензије.

Приликом остваривања права на помоћ 
породици у случају смрти запосленог пропи-
сан је рок у ком члан породице треба да под-
несе захтев и износи 90 дана од дана када је 
наступио основ за исплату солидарне по-
моћи. Солидарна помоћ породици у случају 
смрти запосленог и запосленом у случају смр-
ти члана уже породице не искључује право 
на накнаду трошкова погребних услуга. 

Право на солидарну помоћ остварују, у 
складу са овим чланом, сви запослени код 
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којих основ за исплату солидарне помоћи 
наступи почев од 22. марта 2019. године.

 
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Повећана је висина јубиларне награде за 
20, 30, 35 и 40 година рада у радном односу.

Висина јубиларне награде увећава се за 
30% при сваком наредном остваривању тог 
права (према претходном ПКУ-у увећање је 
износило 25%). Запосленима се исплаћује 
јубиларна награда у року од 30 дана од дана 
када запослени стиче право на јубиларну нов-
чану награду, осим запосленима који стичу 
то право у јануару текуће године, којима се 
јубиларна награда исплаћује одмах по обја-
вљивању податка органа надлежног за посло-
ве статистике. 

Право остварују сви запослени који по-
чев од 22. марта 2019. године навршавају 10, 
20, 30, 35 и 40 година рада у радном односу, 
у складу са овим чланом.

 
ДРУГА ПРИМАЊА

Новину представља право на поклон за 
Нову годину које остварују и деца лица која 
су радно ангажована по основу уговора ван 
радног односа у државном органу најмање 
три месеца, са прекидима или непрекидно, 
у календарској години у којој се обезбеђује 
ово право и ако су у уговорном односу на дан 
остваривања овог права.

ОДГОВОРНОСТ НАМЕШТЕНИКА

У члану 51. ПКУ-а дефинисано је следеће: 
Теже и лакше повреде дужности из радног 
односа државних службеника сходно се при
мењују као повреде радне обавезе, односно 
непоштовање радне дисциплине намеште
ника.

Послодавац може намештенику за повре
ду радне обавезе, односно непоштовање радне 
дисциплине да, уместо отказа уговора о раду, 
изрекне другу меру у складу са законом, ако 
сматра да постоје олакшавајуће околности 
или да повреда радне обавезе, односно радне 
дисциплине, није такве природе да намеште
нику треба да престане радни однос.

У ранијем ПКУ-у биле су прописане по-
вреде радне обавезе и непоштовање радне 
дисциплине због којих намештенику може 
да се откаже уговор о раду.

ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Новине се односе на категорије тзв. зашти-
ћених лица у случају смањења броја изврши-
лаца на конкретном радном месту:

Запослени са дететом до 15 године живота, 
чији укупан месечни приход по члану дома-
ћинства не прелази износ минималне зараде, 
има предност да остане у радном односу у од-
носу на друге запослене на радном месту на 
којем се смањује број извршилаца, без обзира 
на критеријуме за утврђивање вишка.

Запослени коме недостаје од три до пет 
година до остваривања законских услова за 
пензију има предност да остане у радном од-
носу у односу на друге запослене на радном 
месту на којем се смањује број извршилаца, 
без обзира на критеријуме за утврђивање 
вишка.

УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Значајније измене претрпеле су одредбе 
претходног ПКУ-а које уређују услове за рад 
синдиката. 

Послодавац је дужан да у поступку доно-
шења закона или другог прописа и општег 
акта којима се уређују права запослених за-
тражи и прибави мишљење репрезентатив-
ног синдиката потписника овог уговора на 
нацрте, односно предлоге тих аката, као и да, 
на поднети писмени захтев тог синдиката, 
достави истом обавештење или мишљење о 
примени закона или другог прописа и општег 
акта који је од утицаја на материјални, еко-
номски и социјални положај запослених.

Послодавац или синдикат дужни су да ми-
шљење доставе најкасније у року од 15 дана 
од дана достављања захтева за мишљење.

Синдикат има право на информисање од 
стране послодавца о економским и радно-со-
цијалним питањима од значаја за положај за-
послених, односно чланова синдиката, и то о:
1) плановима запошљавања и престанка рад-
ног односа запослених;
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2) спроведеним мерама безбедности и зашти-
те здравља запослених на раду;
3) увођењу нових технологија и промена у ор-
ганизацији рада органа које могу да доведу до 
вишка запослених, као и о планираним мера-
ма за њихово збрињавање.

Послодавац је обавезан да достављене 
примедбе, предлоге и сугестије синдиката 
размотри и на исте писано одговори најка-
сније у року од 15 дана од дана доставе.

Послодавац је обавезан да, по захтеву ре-
презентативног синдиката, достави податке 
из евиденције за запосленог везане за његов 
радноправни статус најкасније у року од 15 
дана од дана подношења захтева, ако је пи-
смено овлашћен од стране тог запосленог.

Скрећемо пажњу и на одредбу која предви-
ђа могућност истицања обавештења и битних 
докумената синдиката на огласним таблама 
послодавца, а у време штрајка и штрајка 
упозорења и на другим местима у складу са 
одлуком синдиката.

Руководилац је дужан да представнику ре-
презентативног синдиката у који је учлањено 
200 запослених или 50% запослених у држав-
ном органу и организационој јединици код 
послодавца, за обављање његове функције 
обезбеди најмање 40 плаћених часова месе-
чно и по један час месечно за сваких следе-
ћих 100 чланова, односно на сразмерно мање 
плаћених часова ако синдикат има мање од 
200 чланова.

Запослени чланови репрезентативног син-
диката потписника овог уговора, који су иза-
брани у органе синдиката ван послодавца, 
имају право на плаћено одсуство са рада ради 
присуствовања синдикалним састанцима, кон-
ференцијама, седницама, конгресима и другим 
синдикалним активностима, уколико су писме-
но овлашћени од стране председника синдика-
та, до 14 радних дана у календарској години.

Послодавац не може да откаже уговор о 
раду намештенику, односно радни однос др-
жавном службенику, нити да на други начин 
стави у неповољан положај запосленог, а на-
рочито председника репрезентативног синди-
ката и члана штрајкачког одбора због његовог 
статуса или активности у својству представ-
ника запослених, чланства у синдикату или 
учешћа у синдикалним активностима.

Измењена је дефиниција „стављања у не-
повољнији положај”, тако да сада гласи: Под 
неповољнијим положајем у смислу става 1. 
овог члана сматра се и распоређивање на 
радно место за које је одређен нижи коефи
цијент за обрачун основне плате од оног кое
фицијента који је запослени имао пре избора 
за овлашћеног представника синдиката или 
члана органа синдиката, као и премештај на 
радно место са неповољнијим условима рада, 
због његовог статуса или активности у свој
ству представника запослених, чланства у 
синдикату или учешћа у синдикалним актив
ностима.

Регулисан је још један основ за коришће-
ње плаћеног одсуства, који се односи на 
овлашћеног представника репрезентативног 
синдиката, као и на време преговора са др-
жавним органом у поступку доношења зако-
на и других прописа којима се уређују права 
запослених. 

ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ КОЛЕКТИВНОГ 
УГОВОРА И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Учесници образују Одбор за праћење при-
мене Уговора који има шест чланова – три 
члана која именује Влада и три члана која 
именују репрезентативни синдикати.

Одбор је обавезан да најмање једном у три 
месеца разматра актуелна питања везана за:
1) материјални и социјални положај запосле-
них;
2) међусобне односе репрезентативних син-
диката и послодавца;
3) потребу измена и допуна Уговора;
4) праксу и мишљења у вези са применом Уго-
вора.

Одбор сачињава записник o разматраним 
питањима из става 3. овог члана и доставља 
га потписницима Уговора.

Одбор заузима ставове о актуелним пи-
тањима која разматра и о томе обавештава 
учеснике.

У складу са прелазним одредбама руково-
дилац је дужан да организацију рада у 2019. 
години планира и оствари тако да средства 
за исплату права на додатак за додатно оп-
терећење на раду буду у оквирима буџетских 
ограничења за текућу годину.
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Шта доноси нови Посебан 
колективни уговор за 
запослене у јединицама 
локалне самоуправе
Влада Републике Србије, Стална конференција градова и општи-
на – Савез градова и општина Србије и репрезентативни синдикат 
– Синдикат управе Србије, као учесници, закључили су Посебан 
колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 38/2019 – даље: ПКУ), који је објављен 31. маја 
2019. године, ступио је на снагу даном објављивања, а примењива-
ће се три године од дана ступања на снагу.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

С обзиром на то да се на запослене у По-
крајини примењује Колективни уговор за 
органе Аутономне Покрајине Војводине („Сл. 
лист АПВ”, бр. 58/2018 и 4/2019 – Анекс), из-
мењено је значење појмова „запослени” и 
„послодавац”: 

Запослени, у смислу ПКУ, јесу лица која су 
у складу са законом засновала радни однос у 
органима јединица локалне самоуправе, град
ских општина, службама и организацијама 
које оснива надлежни орган јединице локалне 
самоуправе и градске општине. 

Послодавац, у смислу овог уговора је једини
ца локалне самоуправе. 

У делу који се односи на закључивање ко-
лективног уговора код послодавца одредбе 
ПКУ-а усаглашене су са одредбама Закона ко-
јима је прописано да колективни уговор у име 
послодавца закључује председник општине/
градоначелник. 

Редакција Инг-Про
РАДНИ ОДНОСИ

Новину представља одредба која се одно-
си на обавезу послодавца у погледу пријема 
у радни однос на одређено време лица које 
је у ранијем периоду обављало послове код 
послодавца. У том случају послодавац је на-
рочито дужан да оцени начин на који је по-
менуто лице испуњавало своје радне обавезе. 

Новину у ПКУ-у представља овлашћење 
представника репрезентативног синдиката 
код послодавца да присуствује састанцима 
послодавца на којима се разматрају питања 
везана за материјални и радноправни ста-
тус запослених.

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 
УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Чланом 11. ПКУ-а утврђено је да запосле-
ни кога послодавац упити на стручно оспосо-
бљавање и усавршавање има право на плату 
за време одсуства са обављања послова свог 
радног места, док се налази на стручном усавр-
шавању, као и на накнаду трошкова стручног 
усавршавања, котизације и набавке уџбеника.

Службеник који заврши додатно образова-
ње које му је омогућио послодавац, у складу 
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са чланом 12. ПКУ-а, премешта се на непопу-
њено радно место разврстано у најниже звање 
за степен образовања који је стекао додатним 
образовањем. Осим тога, службеник који је 
од стране и о трошку послодавца завршио до-
датно образовање, а у року од годину дана од 
дана окончања образовања не буде премештен 
на непопуњено радно место, нема обавезу да 
остане у радном односу код послодавац нити 
да надокнади трошкове образовања, осим ако 
законом није другачије утврђено.

РАДНО ВРЕМЕ

У складу са ПКУ-ом, распоред радног вре-
мена утврђује се за најмање четири недеље (а 
не четири недеље искључиво) и објављује се 
најмање десет дана пре почетка примене. Од 
овог правила постоји и изузетак, односно мо-
гуће је да распоред радног времена запосле-
ног буде промењен и пре истека рока од десет 
дана од дана обавештавања, али ни тада рок 
не може бити краћи од 48 часова. 

У погледу скраћеног радног времена није 
било измена у односу на претходни ПКУ. 

ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Преузета је одредба из члана 64. Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумаче-
ње) о запосленом који ради најмање шест ча-
сова дневно и који има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од тридесет минута. 

Време одмора у току дневног рада рачуна 
се у радно време, а експлицитно је прописа-
но да запослени за наведено време може да 
напушта радно место и службене просторије 
послодавца. 

У односу на мерила за утврђивање дужи-
не годишњег одмора која су била прописана 
претходним ПКУ-ом, измене су учињене у 
погледу критеријума који се односи на до-
принос на раду, а последица су усаглаша-
вања са изменама Закона које се односе на 
оцењивање службеника и врсте оцена: 
1) По основу доприноса на раду: 
(1) службенику са оценом „истиче се” – за 5 
радних дана, 

(2) службенику са оценом „добар” – за 3 радна 
дана, 
(3) намештенику који је остварио резултате 
рада – 3 радна дана.

Подтачкама (1) и (2) усаглашене су одред-
бе ПКУ-а са изменама Закона у погледу врсте 
оцена, док је подтачком (3) прецизирано да 
се она односи на намештеника који је оства-
рио резултате рада, па му по овом основу сада 
припада увећање за три радна дана. Прописа-
но је да руководилац прати рад намештеника 
и у годишњем извештају о његовом раду, који 
доноси до краја децембра текуће године за ту 
годину, утврђује да ли је намештеник оства-
рио резултате рада. 

Претходни ПКУ предвиђао је следећа ме-
рила за утврђивање дужине годишњег одмо-
ра 1) по основу доприноса на раду: 
(1) запосленом који се нарочито истакао на 
раду – за 5 радних дана, 
(2) запосленом који се истакао на раду – за 3 
радна дана, 
(3) запосленом који је остварио стандардни 
учинак на раду – 1 радни дан.

Измењен је и начин достављања решења 
о коришћењу годишњег одмора. Према ра-
није важећем решењу послодавац је запосле-
ном могао да достави решење у електронској 
форми, а на захтев запосленог био је дужан 
да решење достави и у писаној форми. Пре-
ма новом ПКУ-у, решење о коришћењу годи-
шњег одмора може да се достави запосленом 
и у електронском облику, односно решење 
се доставља запосленом у писаној форми, а 
може и у електронском облику.

У погледу права на плаћено одсуство није 
било крупнијих измена у односу на претход-
ни ПКУ. Измењен је основ који се односио на 
полагање испита у оквиру стручног усаврша-
вања или образовања, тако да је сада преци-
зирано да се под образовањем сматра додатно 
образовање. 

Основ за плаћено одсуство који се односио 
на смрт крвног сродника сада је допуњен ре-
чима смрти крвног или тазбинског сродника 
до другог степена сродства. 

Значење израза „члан уже породице” про-
ширено је и сада се односи и на пасторка за-
посленог. 
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Најзначајнија новина је прописивање пра-
ва на плаћено одсуство лица која су код по-
слодавца ангажована по основу уговора без 
заснивања радног односа. Право на плаћено 
одсуство овим лицима не припада у свим слу-
чајевима који су прописани за запослене, већ 
у случајевима који су тачно наведени у члану 
21. ПКУ-а. 

У погледу права на неплаћено одсуство 
није било измена у погледу основа за кори-
шћење овог права и дужине трајања неплаће-
ног одсуства. Ново решење је да послодавац 
запосленом (али не и лицу радно ангажова-
ном по уговору ван радног односа) може да 
одобри неплаћено одсуство и у дужем траја-
њу и у другим случајевима, ако одсуство са 
рада запосленог не утиче битно на органи-
зацију рада код послодавца. 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ПКУ садржи нову одредбу којом је пропи-
сано да послодавац организује и обезбеђу-
је здравствену заштиту запослених о свом 
трошку, у складу са прописима о здравстве-
ној заштити и планираним финансијским 
средствима. 

ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТЕ, НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА

Поједине одредбе ПКУ-а примењиваће се 
ретроактивно, односно од 22. марта 2019. го-
дине, а разлог за ретроактивну примену јесте 
чињеница да је Посебан колективни уговор за 
државне органе („Сл. гласник РС”, бр. 25/2015, 
50/2015, 20/2018 и 34/2018), као и анекс овог 
уговора који се примењивао на запослене у 
јединицама локалне самоуправе (даље: прет-
ходни ПКУ), престао да важи 21. марта 2019. 
године. Ретроактивном применом појединих 
одредаба ПКУ-а остварује се континуитет у 
остваривању појединих права запослених у 
ЈЛС и то у погледу: 
● права на минули рад; 
● права на јубиларну награду; 
● права на солидарну помоћ.

Чланом 35. ставовима 8. и 9. прописано је да:
Ако је основна плата запосленог, обрачу-

ната по елементима у складу са законом, нижа 

од минималне зараде, послодавац је дужан да 
запосленом исплати плату у висини обрачу-
нате минималне зараде у складу са законом.

Ако је основна плата запосленог, обрачу-
ната по елементима у складу са законом, нижа 
од минималне зараде, запослени са средњом 
и нижом стручном спремом у јединицама 
локалне самоуправе, осим у граду Београду, 
има право на увећање основице у складу са 
закључком Владе по основу квалитета и ре-
зултата рада, ако је у претходној календарској 
години службеник оцењен најмање са оценом 
„добар”, односно намештеник остварио ре-
зултате рада.

Право на минули рад у складу са чланом 
36. ПКУ-а остварују запослени почев од 22. 
марта 2019. године.

Чланом 39. уређен је додатак за прековре-
мени рад и то:

Запослени који по писменом налогу по-
слодавца ради дуже од пуног радног времена 
има право на додатак за прековремени рад у 
висини од вредности сата основне плате уве-
ћане за 26%.

Претпостављени је дужан да изда писмени 
налог којим обавештава запосленог о обавези 
да ради прековремено.

Послодавац је дужан да изврши обрачун и 
исплату додатка за прековремени рад прили-
ком исплате плате.

Изузетно, на захтев запосленог, уместо 
додатка за прековремени рад, запосленом се 
могу омогућити слободни сати у наредном 
месецу од месеца у којем је обављао преко-
времени рад, тако што за сваки сат преко-
временог рада остварује сат и по времена 
слободно.

ПКУ прописује да је послодавац у оба-
вези да исплати додатак за прековремени 
рад, док изузетно, само на основу захтева 
запосленог прековремени сати могу да се 
прерачунају у слободне сате (према решењу 
из претходног ПКУ-а, за прековремени рад 
остваривали су се слободни сати, а тек уко-
лико се не искористе слободни сати, испла-
ћивао се додатак).

У погледу висине накнаде трошкова рада 
и боравка на терену (теренски додатак) ПКУ 
упућује на то да се висина накнаде трошкова 
рада и боравка на терену (теренски додатак) 
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одређује у складу са актом Владе (за разлику 
од претходног ПКУ-а, који је ово право утвр-
ђивао у висини од 3% просечне зараде у при-
вреди Републике). 

Напомињемо да је Уредбом о накнади тро-
шкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника прописано да се теренски дода-
так исплаћује у висини од 3% просечне зараде 
у Републици. 

ПКУ предвиђа и право на додатак за до-
датно оптерећење на раду: 

Ако по писменом налогу непосредног руко
водиоца запослени ради и послове који нису у 
опису његовог радног места због привремено 
повећаног обима посла или послове одсутног 
запосленог, има право на додатак за додатно 
оптерећење на раду.

У писменом налогу се наводи и назив рад
ног места чије послове ће запослени обављати 
услед привременог повећања обима послова и 
разлози који су довели до привременог повећа
ња обима посла, односно име запосленог који 
је одсутан.

Додатак за прековремени рад искључује 
додатак за додатно оптерећење на раду.

Додатак за додатно оптерећење од најма
ње 10 радних дана месечно износи 4% основне 
плате, односно 5% основне плате ако запо
слени замењује руководиоца унутрашње једи
нице.

Додатак за додатно оптерећење од најма
ње 20 радних дана месечно износи 8% основне 
плате, односно 10% основне плате ако запо
слени замењује руководиоца унутрашње једи
нице.

НАКНАДА ПЛАТЕ

Новина је право запосленог који је при-
времено спречен за рад због малигних обо-
љења на накнаду плате у висини од 100% 
од просечне плате у претходних 12 месеци. 
Накнада плате у овом случају исплаћује се у 
висини од 100% само за првих 30 дана при-
времене спречености за рад (на терет сред-
става послодавца), а од 31. дана привремене 
спречености за рад накнада плате исплаћи-
ваће се у висини од 65% од основице, према 
прописима о здравственом осигурању (на те-
рет средстава здравственог осигурања).

НАКНАДА ТРОШКОВА

Накнада трошкова превоза исплаћује се до 
десетог у месецу за претходни месец.

Запослени који нема могућност да при дола-
ску и одласку са рада користи јавни превоз јер 
на конкретној релацији нема организованог 
јавног превоза, има право на накнаду трошко-
ва у новцу у висини цене месечне претплатне 
карте у јавном саобраћају за сличну релацију, 
на основу потврде јавног превозника.

Запослени може да оствари право на нак-
наду трошкова за исхрану у току рада (топли 
оброк) и регрес за коришћење годишњег одмо-
ра од 2020. године ако се за такву врсту накна-
де трошкова стекну услови у буџету Републике 
Србије. Висину накнаде трошкова утврђује 
Влада. Новим ПКУ-ом прописана је могућност 
само накнаде ових трошкова, а не и обавеза.

 
ОТПРЕМНИНА

Послодавац је дужан да запосленом који 
одлази у пензију исплати отпремнину сход-
ном применом акта Владе којим се утврђује 
накнада трошкова и отпремнина државних 
службеника и намештеника.

Запослени који је остао нераспоређен, 
односно намештеник коме је престао радни 
однос због престанка потребе за његовим ра-
дом, има право на отпремнину сходном при-
меном акта Владе.

У члану 51. Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и наме-
штеника („Сл. гласник РС”, бр. 98/07 – пре-
чишћен текст, 84/14 и 84/15) прописано је да 
се државном службенику или намештенику 
који одлази у пензију исплаћује отпремнина 
у висини од 125% од плате коју је остварио за 
месец који претходи месецу у коме се испла-
ћује отпремнина, с тим што иста не може бити 
нижа од две просечне зараде у Републици Ср-
бији, према последњем коначном објављеном 
податку републичког органа надлежног за по-
слове статистике на дан исплате.

Наведена уредба примењује се и на оствари-
вање права на накнаду трошкова службеног 
пута у земљи, службеног пута у иностран-
ство, трошкове рада и боравка на терену и 
друге трошкове.
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ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ

Новину представља право на поклон за 
Нову годину које остварују и деца лица која 
су радно ангажована по основу уговора ван 
радног односа у државном органу најмање 
три месеца, са прекидима или непрекидно, 
у календарској години у којој се обезбеђује 
ово право и ако је у уговорном односу на дан 
остваривања овог права. 

 
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Повећана је висина јубиларне награде за 
20, 30, 35 и 40 година рада у радном односу.

Висина јубиларне награде увећава се за 
30% при сваком наредном остваривању тог 
права (према претходном ПКУ-у увећање 
је износило 25%). За разлику од претходног 
ПКУ-а, којим је било прописано да се јубилар-
на награда исплаћује на дан Покрајине и је-
динице локалне самоуправе, новим ПКУ-ом 
прописано је да се јубиларна награда испла-
ћује у року од 30 дана од дана остваривања 
овог права.

У случају да је послодавац преузео послове 
и запослене од другог послодавца, као услов 
за остваривање права на јубиларну награду 
рачунају се и године рада у радном односу 
код претходног послодавца. ПКУ не поста-
вља услов да је други послодавац престао да 
постоји да би се запосленом за остваривање 
права на јубиларну награду рачунале и године 
рада у радном односу код претходног посло-
давца. 

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

Нови ПКУ уводи следеће новине: 
● Запослени има право на солидарну помоћ 
и у случају теже повреде, а не само у случају 
дуже или теже болести запосленог или члана 
његове уже породице.
● Измењена је и одредба која уређује шта 
се сматра дужом или тежом болести у сми-
слу остваривања права на солидарну помоћ, 
тако да гласи: Дужа или тежа болест, односно 
тежа повреда у смислу става 1. тачка 1) овог 
члана постоји ако је запослени због спрече
ности за рад услед болести, односно повреде 

одсутан са рада најмање 30 дана непрекид
но (према претходном ПКУ-у најмање 60 дана 
непрекидно).

● Послодавац има обавезу да за децу запо-
сленог чија је смрт наступила као последица 
повреде на раду или професионалног обо-
љења, која бораве у предшколској установи, 
надокнади трошкове боравка у предшкол-
ској установи. 

У случају када је предвиђено остварива-
ње права на солидарну помоћ за чланове 
уже породице, ПКУ прописује ограничења, 
па тако запослени неће моћи да оствари право 
на солидарну помоћ за чланове уже породице 
који остварују примања из радног односа, од-
носно по основу рада у тренутку подношења 
захтева, односно који примају новчану накна-
ду за туђу негу и помоћ или примају пензију 
која је већа од најнижег износа пензије.

Приликом остваривања права на помоћ 
породици у случају смрти запосленог про-
писан је рок у ком члан породице треба да 
поднесе захтев и износи 90 дана од дана када 
је наступио основ за исплату солидарне по-
моћи.

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

За разлику од претходног решења, ПКУ не 
садржи главу која уређује одговорност запо-
слених, односно лакше и теже повреде радне 
дужности. Разлог за овакво решење налази се 
у томе што је ова материја у потпуности уре-
ђена Законом.

ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Најзначајнија измена односи се на кате-
горију заштићеног запосленог и могућност 
престанка радног односа овог запосленог. 

ПКУ сада прописује заштиту за шири 
круг заштићених лица (запослени, дакле не 
само жена, са дететом до 15 година живота, 
чији укупан месечни приход по члану дома
ћинства не прелази износ минималне зараде 
и запослени који је једини хранилац детета 
теже ометеног у развоју и једини хранилац 
малолетног детета), али је умањен ниво за-
штите, односно овај запослени није заштићен 
од престанка радног односа по основу пре-
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станка потребе за радом, већ има предност да 
остане у радном односу у односу на друге за-
послене на радном месту на којем се смањује 
број извршилаца, без обзира на критеријуме 
за утврђивање вишка запослених. 

УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

У погледу услова за рад синдиката у односу 
на претходно решење, ПКУ детаљно уређује 
садржину права репрезентативног синди-
ката на информисање:

Репрезентативни синдикат има право на 
информисање од стране послодавца о еко-
номским и радносоцијалним питањима од 
значаја за положај запослених, односно чла-
нова синдиката, и то о:
1) плановима запошљавања и престанку рад-
ног односа запослених;
2) мерама безбедности и здравља на раду;
3) променама у организацији рада које дово-
де до вишка запослених и мерама за њихово 
решавање.

Обавеза послодавца је да достављене при-
медбе и сугестије репрезентативног синдика-
та размотри и да писмено одговори најкасније 
у року од 15 дана од дана пријема. 

Послодавац не може да откаже уговор о 
раду, нити да на други начин стави у непо-
вољан положај запосленог, а нарочито пред-
седника репрезентативног синдиката и члана 
штрајкачког одбора због његовог статуса или 
активности у својству представника запо-
слених, чланства у синдикату или учешћа у 
синдикалним активностима. У том смислу 
измењена је дефиниција стављања у неповољ-
нији положај, тако да сада гласи: Сматра се и 
распоређивање, односно премештај на радно 

место за које је одређен нижи коефицијент за 
обрачун основне плате од оног коефицијента 
који је запослени имао пре избора за овла
шћеног представника синдиката или члана 
органа синдиката, због његовог статуса или 
активности у својству председника синдика
та, чланства у синдикату или учешће у син
дикалним активностима.

ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ КОЛЕКТИВНОГ 
УГОВОРА

Потписници Уговора образују Одбор за 
праћење примене Уговора, који има девет 
чланова – три члана која именује Влада, три 
члана која именује репрезентативни синди-
кат и три члана која именује Стална конфе-
ренција градова и општина – Савез градова и 
општина Србије.

Одбор је обавезан да најмање једном у три 
месеца разматра актуелна питања везана за:
1) материјални и социјални положај запосле-
них;
2) међусобне односе репрезентативних син-
диката и послодавца;
3) потребу измена и допуна Уговора;
4) праксу и мишљења у вези са применом Уго-
вора.

 
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Послодавац је дужан да организацију рада 
планира и оствари тако да средства за испла-
ту права из члана 42. Уговора (накнада плате 
за време коришћења годишњег одмора и пла-
ћеног одсуства утврђеног законом и ПКУ-ом) 
буду у оквирима буџетских ограничења за те-
кућу и наредне две буџетске године.

Електронски часопис Пословни саветник налази се на интернет страници www.poslovnisavetnik.net и користи 
се путем корисничког имена и лозинке.

Сви чланци могу да се претражују на различите начине: по речима у називу или самом чланку, областима или 
ауторима, а дат је и преглед најчитанијих чланака у току месеца. Такође, на једном месту налази се и архива свих 
бројева од почетка објављивања. Чланци могу да се штампају и копирају.

Е л е к т р о н с к и   ч а с о п и с 
ПОСЛОВНИ  САВЕТНИК 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Одабрана мишљења 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања
У сврху потпунијег увида и бољег разумевања радног права у овом 
тексту издвојено је неколико мишљења Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања.

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РАДНОГ 
АНГАЖОВАЊА НА СЕЗОНСКИМ 

ПОСЛОВИМА У ОДНОСУ НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ 

ПЕНЗИЈУ
(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, бр. 021-02-2/33/2019-07 од 31. 1. 2019)

У складу са чланом 117. ст. 2. и 3. Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању („Сл. 
гласник РС”, број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 
101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 
62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18, у даљем 
тексту: Закон) кориснику породичне пензије 
који стекне својство осигураника обуставља 
се исплата породичне пензије. Кориснику 
породичне пензије, који стекне својство оси-
гураника по основу члана 11. т. 9) (лица која 
у складу са законом обављају привремене и 
повремене послове ако нису осигурани по 
другом основу) и т. 10) (лица која у складу са 
законом обављају привремене и повремене 
послове преко омладинских задруга, које се 
у смислу овог закона сматрају послодавцем, а 
имају навршених 26 година живота, односно 
без обзира на године живота ако нису на шко-
ловању) и члана 12. став 1. тачка 3) (лица која 
обављају послове по основу уговора о делу, 
односно послове по основу ауторског угово-
ра, као и послове по основу других уговора, 
код којих за извршен посао остварују накна-
ду – уговорену накнаду, а нису осигурани по 
другом основу) овог закона, обуставља се ис-
плата породичне пензије након утврђивања 

стажа осигурања за период утврђеног стажа 
осигурања.

У складу са прописима о раду, обављање 
привремених и повремених послова сматра 
се радом ван радног односа, односно радом за 
чије обављање се не остварује зарада, већ уго-
ворена накнада, па се самим тим не остварује 
ни право на уплату доприноса на најнижу ме-
сечну основицу, када је остварена уговорена 
накнада нижа од тог износа. У складу са на-
веденим је и ставом 4. члана 117. Закона про-
писано да се, изузетно, кориснику породичне 
пензије не обуставља исплата породичне пен-
зије у случају када је, обављањем послова из 
чл. 11. т. 9) и 10), као и послова из члана 12. 
став 1. тачка 3) Закона, остварио уговорену 
накнаду на месечном нивоу у износу нижем 
од најниже основице у осигурању запослених 
важеће у моменту уплате доприноса.

У складу са чл. 37. Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање („Сл. гласник 
РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 
7/12 – усклађени дин. изн., 8/13 – усклађени 
дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14 – усклађени дин. 
изн., 57/14, 68/14 – др. закон, 5/15 – усклађени 
дин. изн., 112/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 
7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 7/18 – 
усклађени дин. изн. и 95/18) најнижу месечну 
основицу доприноса чини износ од 35% про-
сечне месечне зараде у Републици исплаћене, 
односно остварене у периоду за претходних 
12 месеци почев од месеца октобра у текућој 
години (важећа најнижа месечна основица 
доприноса износи 23.921 динар), за који су 
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објављени подаци републичког органа на-
длежног за послове статистике ако овим за-
коном није друкчије одређено. Износ најниже 
месечне основице сваке године објављује 
министар надлежан за послове финансија, а 
примењује се од првог дана наредног месеца 
по објављивању тог износа.

Наведено значи да се кориснику породи-
чне пензије који својство осигураника стекне 
по основу обављања привремених и повреме-
них послова као радом ван радног односа и 
који, с обзиром на карактер тих послова, по 
основу њиховог обављања оствари уговорену 
накнаду која се не сматра зарадом, неће обу-
ставити исплата пензије, уколико је оства-
рио уговорену накнаду на месечном нивоу у 
износу нижем од најниже основице у осигу-
рању запослених, важеће у моменту уплате 
доприноса (тренутно 23.921 динар). Међу-
тим, уколико износ уговорене накнаде пређе 
поменути износ најниже основице у осигура-
њу запослених, обустава исплате породичне 
пензије ће се вршити.

Како је Законом о поједностављеном рад-
ном ангажовању на сезонским пословима у 
одређеним делатностима („Сл. гласник РС”, 
број 50/18) прописано да се радно ангажова-
ње на основу овог закона сматра радом ван 
радног односа, а да се по основу обављања се-
зонских послова остварује новчана накнада за 
рад по основу које је обавезно плаћање пореза 
на доходак грађана и доприноса за обавезно 
социјално осигурање (допринос за пензиј-
ско и инвалидско осигурање и допринос за 
здравствено осигурање за случај повреде на 
раду и професионалне болести сагласно за-
кону којим се уређују доприноси за обавезно 
социјално осигурање), као и да се на питања 
радног ангажовања на сезонским послови-
ма која нису посебно уређена овим законом 
примењују одредбе закона којим се уређује 
рад – у делу којим се уређују привремени и 
повремени послови, то се у вези са применом 
прописа о пензијском и инвалидском оси-
гурању, обављање сезонских послова може 
сматрати обављањем привремених и повре-
мених послова по основу којег се остварује 
уговорена накнада. Наведено значи да ће се, 
у вези са обављањем сезонских послова, као 
послова који имају привремени и повремени 

карактер, на исти начин применити одредба 
члана 117. Закона којом су прописани услови 
за обуставу, односно наставак исплате поро-
дичне пензије, у случајевима када се по осно-
ву радног ангажовања остварује уговорена 
накнада.

У складу са наведеним, уколико корисник 
породичне пензије стекне својство осигура-
ника по основу обављања сезонских послова 
и по том основу оствари уговорену накнаду, 
обустава исплате породичне пензије се неће 
вршити уколико је уговорена накнада на ме-
сечном нивоу остварена у износу нижем од 
најниже основице у осигурању запослених, 
важеће у моменту уплате доприноса (тренут-
но 23.921 динар), али та исплата ће се обуста-
вити уколико износ уговорене накнаде пређе 
поменути износ најниже основице.

Такође, истичемо да се не прави разлика у 
категоријама породичне пензије у зависности 
од тога да ли се та пензија одређује од ста-
росне, превремене старосне или инвалид-
ске пензије која је припадала кориснику или 
би припала осигуранику у тренутку смрти. 
Наведено значи да постоји само једна врста 
породичне пензије, без обзира на то од које 
пензије се у конкретном случају одређује. Да-
кле, иста горепоменута правила о обустави 
породичне пензије примењују се независно 
од тога да ли је породична пензија изведена од 
старосне, превремене старосне или инвалид-
ске пензије осигураника, односно корисника.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ

(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, бр. 117-00-02363/2018-07 од 9. 1. 2019)

У складу са чланом 27. Закона о пензиј-
ском и инвалидском осигурању („Службени 
гласник РС”, број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 
101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 
108/13, 75/14, 142/14, 73/18, у даљем тексту: 
Закон), право на породичну пензију могу 
остварити чланови породице умрлог осигу-
раника који је навршио најмање пет година 
стажа осигурања или је испунио услове за 
старосну, превремену старосну пензију или 
инвалидску пензију, или умрлог корисника 
старосне, превремене старосне пензије или 
инвалидске пензије. Право на пензију није 
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наследно право, већ право изведено од права 
умрлог осигураника или корисника пензије, 
због чега је неопходно постојање правне везе 
између тог лица и лица које остварује право 
на породичну пензију. С обзиром на то да се 
ради о изведеном праву, оно се остварује у 
складу са поступком предвиђеним овим за-
коном.

Члановима породице умрлог осигураника, 
односно корисника права сматрају се брачни 
друг, деца (рођена у браку или ван брака или 
усвојена, пасторчад коју је осигураник, одно-
сно корисник права издржавао, унучад, браћа 
и сестре и друга деца без родитеља, односно 
деца која имају једног или оба родитеља који 
су потпуно неспособни за рад, а коју је осигу-
раник, односно корисник права издржавао), 
као и родитељи (отац и мајка, очух и маћеха 
и усвојиоци) које је осигураник, односно ко-
рисник права издржавао. Право на породи-
чну пензију може остварити и брачни друг из 
разведеног брака, ако му је судском пресудом 
утврђено право на издржавање (члан 28. За-
кона).

Члановима уже породице умрлог осигу-
раника, односно корисника права, у смислу 
овог закона, сматрају се брачни друг и деца 
(рођена у браку или ван брака или усвојена, 
пасторчад и унуци), а члановима шире поро-
дице умрлог осигураника, односно корисни-
ка права, у смислу овог закона, сматрају се 
родитељи (отац, мајка, очух, маћеха и усво-
јиоци), браћа, сестре и друга деца без роди-
теља, односно деца која имају једног или оба 
родитеља који су потпуно неспособни за рад, 
а коју је осигураник, односно корисник права 
издржавао (члан 34. Закона).

Члановима шире породице припада право 
на породичну пензију ако нема чланова уже 
породице, а ако их има – само када породична 
пензија која припада члановима уже породи-
це не достигне пун износ основа од кога се 
одређује висина породичне пензије (члан 35. 
Закона).

У складу са наведеним, како у представци 
наводите да ваша мајка није била у брачној 
заједници са вашим оцем, она по том осно-
ву не може остварити право на породичну 
пензију, јер у складу са овим законом право 
на породичну пензију може остварити само 

брачни друг умрлог осигураника или кори-
сника права, или брачни друг из разведеног 
брака, ако му је судском пресудом утврђено 
право на издржавање. Уколико постоје други 
чланови уже или шире породице који испу-
њавају законске услове, они могу остварити 
право на породичну пензију уколико поднесу 
захтев, при чему предност имају чланови уже 
породице (деца и брачни друг из разведеног 
брака, уколико постоји).

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ НАКОН 

НАВРШЕЊА ГОДИНА ЖИВОТА ИЗ 
ЧЛАНА 19А ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ 

И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, бр.580-02-00217/2019-07 од 23. 5. 2019)

У складу са чланом 25. тачка 2) Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању („Слу-
жбени гласник РС”, број 34/03, 64/04, 84/04, 
85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 
62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18, у даљем 
тексту: Закон), осигураник код кога настане 
потпуни губитак радне способности, стиче 
право на инвалидску пензију ако је инвалид-
ност проузрокована повредом ван рада или 
болешћу, под условом да је губитак радне спо-
собности настао пре навршења година живо-
та прописаних за стицање права на старосну 
пензију утврђених у члану 19. тачка 1) овог 
закона и да има навршених пет година стажа 
осигурања.

При доношењу решења о Вашем праву на 
инвалидску пензију утврђено је да је потпу-
ни губитак радне способности настао након 
навршења година живота из члана 19а Зако-
на, прописаних за стицање права на старосну 
пензију у 2016. години (61 година живота), 
због чега Вам није признато право на инва-
лидску пензију. Наиме, општа старосна гра-
ница за стицање права на старосну пензију 
прописана је чланом 19. тачка 1) Закона и 
износи 65 година живота и за осигуранике 
мушкарце и за осигуранике жене. Међутим, 
узимајући у обзир да је, изузетно, у 2016. 
години, чланом 19а тачка 2), прописано да 
осигураник жена стиче право на старосну 
пензију кад наврши 61 годину живота, при 
одлучивању о Вашем праву на инвалидску 
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пензију примењен је члан 19а Закона и утвр-
ђено је да не испуњавате законске услове, јер 
је наступио ризик старости, с обзиром на то 
да сте у тренутку утврђивања потпуног гу-
битака радне способности навршили године 
живота прописане за стицање права на ста-
росну пензију у тој години.

У вези са наведеним сматрамо да, узима-
јући у обзир законске одредбе, као и најбољи 
интерес осигураника и потребу за обезбеђива-
њем њихове социјалне сигурности, има основа 
за другачије тумачење члана 25. Закона.

Наиме, у самој одредби члана 25. Закона 
се, при одређивању година живота које пред-
стављају старосну границу за стицање пра-
ва на инвалидску пензију, позива на одредбу 
члана 19. тачка 1) Закона, којом је прописана 
општа старосна граница за стицање права на 
старосну пензију, која износи 65 година жи-
вота. Дакле, применом најпре језичког тума-
чења Закона закључује се да постоји законски 
основ, односно да нису постојале сметње да се 
при утврђивању испуњености услова за при-
знавање права на инвалидску пензију у Ва-
шем случају, у обзир узме старосна граница 
прописана чланом 19. тачка 1) Закона, неве-
зано од старосне границе за стицање права на 
старосну пензију, која је за Вас, као осигура-
ника жену, била предвиђена чланом 19а тачка 
2) Закона у 2016. години.

Друго, општа старосна граница за стицање 
права на старосну пензију и за осигуранике 
мушкарце и за осигуранике жене прописана 
је чланом 19. тачка 1) Закона, и износи 65 го-
дина живота, када се по Закону сматра да је 
наступио ризик старости. Члан 19а по својој 
природи представља прелазну одредбу, којом 
се из разлога правичности предвиђа поступ-
но подизање старосне границе за стицање 
права на старосну пензију за осигуранике 
жене до потпуног изједначавања старосних 
граница за стицање овог права за обе катего-
рије осигураника у 2032. години. Дакле, циљ 
Закона је изједначавање старосних грани-
ца за стицање права на старосну пензију за 
осигуранике мушкарце и осигуранике жене, 
па одредба члана 19а представља само меру 
позитивне дискриминације, чија је сврха 
превазилажење повећања старосне грани-
це за стицање права на старосну пензију за 

осигуранике жене одједном. Из тог разлога 
уводи се прелазни период током кога се ста-
росна граница за стицање права на старосну 
пензију за осигуранике жене постепено по-
диже у периоду од 2015. до 2032. године, када 
је предвиђено њихово изједначавање. Међу-
тим, ради се само о законској могућности, не 
и о обавези, па осигураник жена која је на-
вршила године живота из члана 19а Закона, 
у зависности од личних преференција, има 
законску могућност да настави да ради све 
док не наврши 65 година живота, односно до 
предвиђене опште старосне границе за сти-
цање права на старосну пензију из члана 19. 
тачка 1) Закона. Наведено значи да законска 
могућност за стицање права на старосну пен-
зију пре 65. године живота, односно пре на-
ступања опште старосне границе предвиђене 
Законом, не сме водити томе да су осигура-
ници управо из тог разлога онемогућени да 
остваре друга права из пензијског и инвалид-
ског осигурања, у конкретном случају право 
на инвалидску пензију, с обзиром на то да, у 
складу са Законом, ризик старости наступа 
тек навршавањем 65 година живота, као оп-
ште старосне границе предвиђене чланом 19. 
тачка 1) Закона.

У прилог горенаведеном истичемо и одред-
бу члана 175. тачка 2) Закона о раду („Слу-
жбени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење) којом је предвиђено 
да радни однос престаје када запослени на-
врши 65 година живота и најмање 15 година 
стажа осигурања, осим уколико се послода-
вац и запослени другачије споразумеју. На-
ведено значи да и према Закону о раду, ризик 
старости наступа када осигураник наврши 
65 година живота. Ако ову законску одредбу 
доведемо у везу са чланом 25. Закона, јасно је 
да ризик старости и по радноправним про-
писима наступа тек навршавањем 65 година 
живота, односно година живота из члана 19. 
тачка 1) Закона, а да се навршавање година 
живота из члана 19а не може посматрати као 
наступање ризика старости, тиме ни предста-
вљати законску сметњу за остваривање права 
на инвалидску пензију.

У складу са свим претходно изнетим, сма-
трамо да нема никаквих законских сметњи да 
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осигураник жена код које је потпуни губитак 
радне способности наступио након наврше-
ња година живота из члана 19а Закона, а пре 
наступања ризика старости, односно наврша-
вања 65 година живота, као година које пред-
стављају општу старосну границу за стицање 
права на старосну пензију из члана 19. тачка 1) 
Закона, оствари право на инвалидску пензију.

Такође истичемо да се, у складу са чланом 
105. Закона, правоснажно решење Републи-
чког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање може изменити новим решењем, ако је 
њиме повређен закон или општи акт Фонда 
на штету осигураника, односно корисника 
права, или ако је о неком правном питању 
доцније заузето правно схватање повољни-
је за осигураника. Права утврђена решењем 
донетим у поступку измене припадају од пр-
вог дана наредног месеца од дана подношења 
захтева за измену решења. Код поновног ре-
шавања о праву осигураника, односно кори-
сника права, примењују се прописи који су 
важили у часу доношења коначног решења.

НЕМОГУЋНОСТ ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА ДЕЧЈИ ДОДАТАК ЗА 
ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ВЕРСКЕ 
ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ 

НИСУ ВЕРИФИКОВАНЕ, ОДНОСНО 
АКРЕДИТОВАНЕ

(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, бр.117-00-00174/2019-01-13 од 18. 4. 2019)

Законом о финансијској подршци поро-
дици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/17 
и 50/18), чланом 26. ст. 8. и 9. прописано је 
да право на дечји додатак припада деци која 
живе, школују се и редовно похађају наставу 
на територији Републике Србије, ако међу-
народним споразумом није другачије одре-
ђено. Дечји додатак припада детету ако има 
својство ученика основне школе, односно 
својство редовног ученика средње школе до 
завршетка средњошколског образовања, а 
најдуже до 20 година живота.

Сходно члану 29. Закона, школовање у 
смислу овог закона јесте похађање школе у 
циљу стицања образовања у основној школи 
и стицања образовања у својству редовног 
ученика у средњој школи, а у складу са пропи-
сима којима се уређује просвета, а изузетно, 

својство редовног ученика сматра се да има и 
лице из осетљивих друштвених група и лице 
са изузетним способностима млађе од 17 го-
дина, које стиче средње образовање или обра-
зовање за рад у својству ванредног ученика, 
ако оправда немогућност редовног похађања 
наставе, уз сагласност министра надлежног 
за послове просвете.

Законом о црквама и верским заједница-
ма („Сл. гласник РС”, број 36/06), чл. од 34. до 
40. прописана је између осталог и образовна 
делатност.

Тако је наведено да цркве и верске заједни-
це могу оснивати верске образовне установе 
(предшколске установе, основне школе, гим-
назије, стручне и уметничке средње и високе 
школе, факултете и универзитете), у складу 
са законом.

Црква и верска заједница може покрену-
ти поступак верификације, односно акре-
дитације верске образовне установе ради 
укључивања у систем образовања, у складу са 
прописима о образовању. Верске образовне 
установе које добијају верификацију, односно 
акредитацију имају право на финансирање 
из буџета сразмерно броју верника према по-
следњем попису становништва у Републици. 
Ради унапређивања верске слободе и просве-
те држава може пружити финансијску помоћ 
и верским образовним установама које нису 
укључене у систем образовања.

Наведеним Законом прописано је и да ре-
довни ученици и студенти верских образов-
них установа имају право на здравствену и 
социјалну заштиту, ученички и студентски 
стандард и одлагање и цивилно служење вој-
ног рока, а њихови родитељи право на деч-
ји додатак, под истим условима који важе за 
ученике и студенте државних образовних 
установа.

Ради утврђивања чињенице да ли су и које 
верске образовне установе у систему устано-
ва из области образовања и васпитања у Ре-
публици Србији, а имајући у виду потврде о 
школовању у различитим верским заједница 
које су приложене уз захтеве за остваривање 
права на дечји додатак, обратили смо се Ми-
нистарству просвете, науке и технолошког 
развоја које нам је својим дописом број: 611-
00-00254/2019-03 од 11. 3. 2019. године одго-
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ворило „да верске образовне установе нису 
у систему установа из области образовања и 
васпитања у Републици Србији, за које Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког 
развоја издаје решење о верификацији.”

Како верске установе нису верификова-
не, односно акредитоване, јер нису укључе-
не у систем образовања, то се за децу која их 
похађају не може остварити право на дечји 
додатак.

ПОВРАЋАЈ ОБУСТАВЉЕНИХ ИЗНОСА 
ПЕНЗИЈЕ ПО ЧЛАНУ 120. ЗАКОНА 

О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ 
ОСИГУРАЊУ

(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, бр. 181-01-00084/2019-07 од 27. 5. 2019)

Поводом дописа од 24. 4. 2019. године, у 
којем тражите став овог министарства, по 
захтевима за повраћај обустављених износа 
пензије по члану 120. Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, 
бр. 34/03… 73/18 - у даљем тексту: Закон) у 
вези Одлуке Уставног суда IУо-279/16 од 21. 
12. 2017. године, указујемо на следеће:

Одредбама Закона утврђено је да су сва 
лица која обављају одређену делатност и по 
том основу остварују зараду, накнаду зараде, 
или уговорену накнаду, обавезно осигурана 
на пензијско и инвалидско осигурање. Из 
тога проистиче обавеза уплате доприноса на 
пензијско и инвалидско осигурање, у скла-
ду са прописима о доприносима за обавезно 
социјално осигурање. С тим у вези, осигура-
ници самосталних делатности и осигурани-
ци пољопривредници, на које се односила 
одредба члана 120. Закона, сами су обвезни-
ци обрачуна и плаћања доприноса, а према 
одредби члана 64. Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање („Сл. гласник 
РС”, бр. 84/04… 4/19), обвезници доприноса 
не могу бити ослобођени обавезе обрачунава-
ња и плаћања доприноса. Такође, према члану 
69. наведеног закона о доприносима за обаве-
зно социјално осигурање, контролу обрачу-
навања и плаћања доприноса врши Пореска 
управа у складу са прописима који уређују 
порески поступак и пореску администрацију.

Имајући у виду наведено, с обзиром на 
то да је изменом одредбе члана 120. Закона 

престало раније утврђено овлашћење Фонда 
у односу на осигуранике који сами плаћају 
допринос за пензијско и инвалидско осигу-
рање да врши обуставу 1/3 месечног износа 
пензије на име неуплаћених доспелих износа 
доприноса, одредбом члана 46. став 2. Закона 
о изменама и допунама Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, 
број 73/18) прописано је да ће овим корисни-
цима Фонд по службеној дужности у року од 
две године од дана ступања на снагу овог за-
кона донети решење којим ће утврдити уку-
пан стаж осигурања и нов износ пензије, на 
основу износа доприноса који су уплаћени 
обуставом 1/3 месечног износа пензије. 

Према томе, одредбама Закона, као и 
одредбама прописа о доприносима за обаве-
зно социјално осигурање, утврђено је ко су 
обавезно осигурана лица, да имају обавезу 
плаћања доприноса за пензијско и инвалид-
ско осигурање и да од те обавезе не могу бити 
ослобођена. Из наведених разлога став овог 
министарства је да нема основа за повраћај 
обустављених износа пензије на име неупла-
ћених а доспелих доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање, с обзиром на то да је 
реч о законској обавези. Мишљења смо да је 
једино основано да се тим корисницима утвр-
ди укупан стаж осигурања и нов износ пен-
зије на основу наплаћеног дуга за доприносе 
за пензијско и инвалидско осигурање обуста-
вом 1/3 пензије, с тим да ће даљи поступак 
намирења евентуално преосталог дуга по 
наведеном основу преузети Пореска управа, 
у складу са прописима о доприносима за оба-
везно социјално осигурање.

3
DECENIJE
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Најзначајније новеле у 
Предлогу закона о изменама и 
допунама Закона о извршењу 
и обезбеђењу
У извршном поступку долази до новчаног принудног извршења 
чији је поступак регулисан Законом о извршењу и обезбеђењу 
(„Сл. гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 и 113/17). Неминовно је било 
доношење новог закона, с обзиром на то да су постојале одређене 
нејасноће у његовој садржини које су доводиле до проблема 
у пракси, а нису могле да се отклоне тумачењем норми. Нови 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и 
обезбеђењу донео је доста промена, од јачања заштите начела 
сразмерности до повољнијег положаја дужника, али и до увођења 
електронског јавног надметања у поступку продаје непокретности. 
У раду су изложене најзначајније новеле које доноси Предлог 
закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Доношење Закона о изменама и допуна
ма Закона о извршењу и обезбеђењу било 
је неминовно, а о могућим изменама и пре
длозима решења законских одредби водила 
се полемика у научној и стручној јавности 
већ дуже време. Организовани су округли 
столови, саветовања и конференције у на
мери да се дају предлози de lege ferenda новог 
Закона о извршењу и обезбеђењу. На крају, 
именована је Радна група за израду Закона. 
Може се рећи да је Нацрт закона о измена
ма и допунама Закона о извршењу и обезбе

ђењу у великој мери направљен по узору на 
модерно законодавство држава у окружењу, 
које је хармонизовано са европским правом 
и међународним документима, при чему ће 
се ауторка у наставку конкретно осврнути на 
Републику Хрватску, јер је доста законских 
решења урађено у складу с Овршним законом 
Републике Хрватске. Ово је занимљиво поме
нути с обзиром на то да је у Републици Срби
ји готово искључива надлежност у извршним 
поступцима поверена јавним извршитељима, 
док у Републици Хрватској надлежност у по
ступцима извршења припада суду и јавним 
бележницима. 

Влада Републике Србије 13. јуна ове годи
не усвојила је Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о извршењу и обезбеђењу. 
Нови Закон о извршењу и обезбеђењу сту
па на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
а примењује се од 1. јануара 2020. године. 

Доц. др Ванда Божић 
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Одредбе које се односе на електронско јавно 
надметање почеће да се примењују шест месе
ци касније, дакле од 1. јула 2020. године.

У наставку рада биће изложене најзначај
није новеле у Предлогу закона о изменама 
и допунама Закона о извршењу и обезбе
ђењу, које се односе на повољнији положај 
извршног дужника, јачање начела сразмере, 
заштиту продаје једине непокретности из
вршног дужника, увођење електронског јав
ног надметања, повећање границе новчаних 
средстава (плата и пензија) која су изузета од 
извршења, проширење надлежности јавних 
извршитеља и друге значајне новеле.

2. ЗАШТИТА ПРОДАЈЕ ЈЕДИНЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗВРШНОГ 
ДУЖНИКА

Јавни извршитељи имају обавезу да при
нудно враћају дуг на начин који је најповољ
нији за извршног дужника.4 Највећи интерес 
јавности када је извршни поступак у питању 
односи се на продају једине непокретности 
извршног дужника.5 Критичко становиште 
јавности оштро је заузето приликом продаје 
једине непокретности дужника због подми
рења дуга који је миноран, па и вишеструко 
пута мањи него сама тржишна вредност не
покретности. 

Било је и предлога да се забрани одузима
ње једине непокретности извршног дужника 
у циљу подмирења дуга, међутим, наведени 
предлог ипак није ушао у Предлог нацрта из
мена и допуна Закона о извршењу и обезбе
ђењу. Ваља нагласити да је социјални положај 
извршног дужника неупоредиво побољшан 
овим предлогом новог закона, пре свега у си
туацији која је свима од животног значаја, а 
то је када долази до присилног враћања дуга 
продајом једине његове непокретности, једи
ног крова над главом. 

Предлогом закона о изменама и допунама 
Закона о извршењу и обезбеђењу усвојено је 
ограничење извршења које се односи на при
силну продају непокретности физичког лица 
при намирењу дуга за комуналне услуге. Тако 
је постављена граница на износ од 5.000,00 
евра, што значи да једина непокретност фи
зичког лица не може да се прода уколико је 

дуг који се односи на комуналне услуге мањи 
од 5.000,00 евра у динарској противвредности 
по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан подношења предлога за извршење. Закон 
је узео у заштиту извршног дужника, којем 
обезбеђује право на дом у оним извршним 
поступцима који се односе на присилну на
плату новчаних потраживања6 која су наста
ла на темељу комуналних или других сличних 
услуга, под условом да је реч о багателним 
потраживањима. У том случају, у складу с на
челом несразмерности, законски је онемогу
ћена присилна продаја једине непокретности 
извршног дужника како би се намирило мање 
потраживање извршног повериоца.

Слична законска решења имају и неке 
државе у региону, попут Хрватске, у којој 
је износ ограничења продаје једине непо
кретности извршног дужника при принуд
ном враћају дуга био постављен на износ од 
20.000,00 куна (око 2.700,00 евра), да би се но
велама у Предлогу закона тај износ повећао 
на 40.000,00 куна (око 5.400,00 евра). Предло
гом је прописано да није допуштено изврше
ње на некретнини ради подмирења дуга који 
је мањи од 40.000,00 куна, осим у два случаја: 
прво, ако се ради о присилном намирењу дуга 
ради законскога уздржавања или ради накна
де штете проузроковане кривичним делом, и 
друго, ако извршни поверилац (оврховоди
тељ7) докаже да није успео да се намири на 
другим предметима извршења (оврхе), а суд 
оцени да продаја некретнине не би нарушила 
правичну равнотежу између интереса извр
шног дужника (овршеника) и интереса извр
шног повериоца (оврховодитеља8).

Предлогом закона о изменама и допунама 
Закона о извршењу и обезбеђењу, чланом 68, 
додат је чл. 151а, који садржи значајне измене: 
Након уписа забележбе решења о извршењу, 
јавни извршитељ ће, по службеној дужности 
или на предлог странке, одредити да се извр-
шење спроведе на другој непокретности или 
другим средством и предметом извршења, 
ако постоји очигледна несразмера између 
висине потраживања извршног повериоца 
и вредности непокретности коју је извр-
шни поверилац предложио у предлогу за из-
вршење, а друга непокретност, односно друго 
средство и предмет извршења су довољни за 
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намирење потраживања извршног поверио-
ца. Ако су одређени друго средство и предмет 
извршења, забележба решења о извршењу на 
непокретности остаје уписана у катастар 
непокретности све док потраживање извр-
шног повериоца не буде намирено. Оваквим 
законским решењем очувано је начело сра
змере у извршном поступку, као и заштита 
од извршења једине непокретности извршног 
дужника. С друге стране, ваља напоменути да 
је наведеним решењем заштићен и извршни 
поверилац9 јер све док његово потраживање 
не буде намирено, забележба решења остаје 
уписана у Катастру непокретности. 

Предлогом закона о изменама и допунама 
Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђен 
је и изузетак када се не примењује начело 
сразмере. То ће бити у случају да се извршни 
дужник у форми јавне или по закону овере
не исправе сагласио да се извршење спроведе 
одређеним средством и на одређеном пред
мету извршења или ако је несумњиво утвр
ђено да постоји само једно средство и један 
предмет извршења из којег може да се намири 
потраживање извршног повериоца (чл. 56. ст. 
3).10

Такође, јавни извршитељ има овлашћење 
да закључком по службеној дужности или на 
предлог странке промени средство и предмет 
извршења, под условом да постоји очигледан 
несразмер између конкретног средства и 
предмета извршења у односу на висину дуга, 
односно висину потраживања извршног по
вериоца (чл. 58. ст. 2).11 Законом је дата могућ
ност јавном извршитељу да може да промени 
средство и предмет извршења управо зато да 
би одређену ситуацију прилагодио у што ве
ћој мери конкретном извршном намирењу.

3. УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА

У поступцима јавних извршења прили
ком продаје непокретности на јавним надме
тањима долази до највећих сумњи у могуће 
злоупотребе. У поступку доношења Нацрта 
и Предлога закона о изменама и допунама 
Закона о извршењу и обезбеђењу постављена 
су конкретна и оправдана питања везана за 
продају непокретности на јавном надметању. 

Настојало се да се дају одговори на питања 
обезбеђује ли јавно надметање, као вид про
даје непокретности, равноправно учествова
ње и слободну и отворену конкуренцију свих 
заинтересованих лица, да ли је таквим моду-
сом јавне продаје обезбеђен транспарентан и 
поштен поступак, да ли су сва лица која уче
ствују у досадашњем, законом предвиђеном, 
поступку јавног надметања добила све реле
вантне и потребне информације и, на крају, 
да ли је спроведени поступак јавне продаје 
омогућио постизање најповољније цене. 

Да би се спровела и поштовала наведена 
правила која треба да буду обезбеђена, све је 
говорило у прилог увођењу електронске јав
не платформе за продају непокретности у по
ступку јавног надметања.

Предлогом закона о изменама и допуна
ма Закона о извршењу и обезбеђењу уведено 
је електронско јавно надметање у поступку 
извршења у намери да се спречи било какав 
облик злоупотреба приликом продаје непо
кретности, али и да се на тај начин повећају 
цене самих непокретности које се продају у 
извршном поступку. Чланом 171а прописано 
је да непокретност може да се продаје на елек
тронском јавном надметању по два основа: по 
основу одлуке јавног извршитеља донете по 
службеној дужности или на основу предло
га странке.12 Након усвајања Закона биће по
требно да се донесу подзаконски акти којима 
ће се поближе уредити сам поступак продаје 
непокретности путем електронског јавног 
надметања.

Досадашње јавне аукције на којима су се 
вршиле продаје непокретности у поступку 
извршења окупљале су углавном исти круг 
физичких и правних лица која су била за
интересована за куповину предметних не
покретности у извршном поступку. Нека од 
њих била су само фиктивни купци. Због тога 
се и јављала сумња у различите малверзаци
је. Стога би се увођењем електронског јавног 
надметања пре свега проширио круг могу
ћих заинтересованих физичких и правних 
лица за давање понуда и цене за куповину 
непокретности која је предмет продаје, што 
би довело и до смањења незаконитих радњи 
и метода којима су се служили „досадашњи 
стални купци”, који су давали понуде на аук
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цијама приликом продаје непокретности, али 
и уопште до смањења њиховог ангажовања у 
јавном надметању.

Новелама у Закону о извршењу и обезбеђе
њу уведена је забрана извршитељима, њихо
вим заменицима, службеницима и њиховим 
сродницима да купују непокретности које 
су предмет продаје у извршном поступку, 
без обзира на то да ли учествују у извршном 
поступку или не. Наиме, досадашња купови
на непокретности од стране наведених лица 
била је дозвољена само уколико она нису уче
ствовала у конкретном извршном поступку. 
Ово предложено законско решење може се 
сматрати добрим искораком ка сузбијању су
коба интереса кроз увођење антикоруптив
них мера у спровођење извршног поступка.

У Републици Хрватској продаја непокрет
ности обавља се већ дуго година електронском 
јавном продајом путем ФИНЕ (Финансијске 
агенције). Ваља напоменути да Финансијска 
агенција (ФИНА) не постоји ни у једној држа
ви у Европској унији. Поставља се питање да 
ли је, уместо суда, ФИНА овлашћена да спро
води јавну продају непокретности, с обзиром 
на то да ФИНА нема могућност да одреди 
цену вредности непокретности која се про
даје, већ је одређује суд закључком. Која ће 
онда институција у име Финансијске агенције 
вршити процену непокретности? Исто тако, 
садржај закључка о продаји непокретности 
има доста недостатака. Странка у поступку 
не зна да се њена непокретност продаје нити 
зна на који се начин продаје. На крају, не зна 
ни ко је купио конкретну непокретност, као 
ни да наведена продата непокретност у одре
ђеном року треба да се ослободи од лица и 
ствари.13 

4. ИЗВРШЕЊЕ НА НОВЧАНИМ 
СРЕДСТВИМА ДУЖНИКА

Предлогом закона о изменама и допунама 
Закона о извршењу и обезбеђењу увећани су 
износи плата и пензија, као и осталих при
мања, за које је онемогућено да буду предмет 
извршења, односно изузети су од извршења. 
Тиме је знатно побољшан положај извршног 
дужника јер му нису угрожене основне жи
вотне потребе. Пређашњим Законом о извр

шењу и обезбеђењу било је прописано како 
извршење може да се спроведе на две трећине 
примања извршног дужника. 

Предлогом новог закона повећана је нов
чана граница која је изузета од извршења, 
тако да је, према новелама, половина новча
них примања дужника изузета од извршења. 
Исто тако, када се говори о минималним при
мањима дужника, поменути предлог иде у ко
рист најсиромашнијих, па је тако извршење 
дозвољено само на износ од једне четвртине 
дужниковог новчаног минималног прима
ња.14 Овде је било речи о новчаним износима 
који се односе на плату запосленог.

Такође, Предлогом закона заштићена су и 
примања пензионера. Једна трећина пензије 
изузета је од извршења, а уколико се говори 
о минималној пензији, онда извршење може 
да се спроведе само на њеној једној десетини.15

Оваквим предложеним законским реше
њима у великој мери је, у односу на пређашњи 
закон, поштовано начело сразмере према 
којем се онемогућава спровођење поступка 
извршења на целокупној имовини извршног 
дужника како би се намирио несразмерно 
мали износ дуга од стране извршног повери
оца.

У Предлог закона унете су и одредбе које 
регулишу намирење извршног повериоца у 
ситуацији када се ради о намирењу запле
њеног и пренетог потраживања од стране 
дужниковог дужника. Појавила су се питања 
како је регулисан поступак када дужников 
дужник из било ког разлога не жели да изми
ри своју обавезу према извршном повериоцу, 
шта у тој ситуацији може да уради извршни 
поверилац и на који начин може да оствари 
своје право присилног намирења, затим може 
ли извршни поверилац своје право да оства
ри у већ започетом поступку унутар којег је 
потраживање заплењено и пренето са извр
шног дужника на извршног повериоца и мора 
ли то своје право да оствари у засебном извр
шном поступку или у парничном поступку. 
Од предложене три опције, прихватљиве су 
последње две. Дакле, за извршног повериоца 
могућ је засебан извршни поступак и парни
чни поступак.

Према чл. 282. Закона о извршењу и обе
збеђењу,16 извршни поверилац који је поднео 
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тужбу или предлог за извршење ради наплате 
пренесеног потраживања дужан је да о томе 
без одлагања обавести извршног дужника, 
јер у супротном одговара за штету коју му 
нанесе пропуштањем. Судови нису прави
ли дистинкцију између извршног повериоца 
који своју наплату остварује у парничном по
ступку и извршног повериоца који наплату 
покушава да оствари у извршном поступку, 
већ је у судској пракси заузет став да извр
шни поверилац намирење свог потраживања 
против дужника извршног дужника оствару
је у парничном поступку. Измена наведених 
законских решења била је неопходна из два 
разлога: због повећања правне несигурности 
и повреде начела ne bis in idem.17 Зато је била 
нужна измена наведених законских одредби 
– због постојања различитих исправа које ду
жник, по основу заплењеног и пренетог нов
чаног потраживања, може да има према свом 
дужнику. 

Решење наведене ситуације прецизирано 
је чл. 279а, према којем извршни поверилац 
може да, на основу закључка јавног изврши
теља о преносу потраживања и извршне или 
веродостојне исправе, поднесе предлог за из
вршење против дужника извршног дужника, 
под условом да се потраживање извршног 
дужника према његовом дужнику заснива на 
извршној или веродостојној исправи. У про
тивном, уколико не постоје ни извршне ни 
веродостојне исправе, извршни поверилац 
може да оствари своја права у парничном 
поступку на основу закључка јавног изврши
теља о преносу потраживања. У случају да је 
решење о извршењу против његовог дужника 
већ донето, извршни поверилац ступа у већ 
покренути извршни поступак на место из
вршног дужника, на основу закључка јавног 
извршитеља о преносу потраживања. 

5. ПРОШИРЕНА НАДЛЕЖНОСТ 
ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Изменама и допунама Предлога закона о 
извршењу и обезбеђењу промењена је дефи
ниција решења о извршењу тако да оно озна
чава решење суда или јавног извршитеља 
којим се усваја предлог за извршење на осно
ву извршне исправе или веродостојне испра

ве (чл. 2. ст. 7). Дефиниција више не обухвата 
појам који се односи само на веродостојну 
исправу: Решење о извршењу на основу веро-
достојне исправе.

Надлежност за поступање јавних извр
шитеља проширена је Предлогом закона о 
изменама и допунама Закона о извршењу 
и обезбеђењу, што се наводи у чл. 4. ст. 5. 
Предлога: Јавни извршитељи су искључиво 
надлежни за спровођење извршења и када је 
то прописано посебним законом. Наведена 
одредба унета је у Предлог зато што је у прак
си настао проблем око потраживања средста
ва на име комуналних услуга. Стога је додато 
да о предлогу за извршење на основу извршне 
исправе ради намирења новчаног потражи
вања насталог из комуналних услуга и срод
них делатности одлучује јавни извршитељ.

Наиме, потраживање комуналних услуга 
захтевано је покретањем парничног поступка 
и подношењем тужбе за издавање платног на
лога, док се извршни поступак покретао тек 
по добијању пресуде, дакле извршне испра
ве. Након тога, јавни извршитељи добијали су 
предмете по општем систему расподеле, што 
је довело до избегавања примене императив
не норме у вези са равномерном расподелом 
предмета. Наведено је измењено Предлогом 
закона, којим се прецизира чл. 393. тако што 
се наводи да је подношење предлога за извр-
шење измењено концепцијски, тако што су 
два корака која је извршни поверилац морао 
испунити, а то су прво захтев Комори извр-
шитеља за одређивање јавног извршитеља, 
а онда предлог за извршење, сведена у један 
корак, па је одређено да извршни поверилац 
подноси предлог за извршење на основу извр-
шне исправе ради намирења потраживања из 
комуналних и сродних делатности Комори 
јавних извршитеља.18

На овај начин елиминишу се и потенцијал
не злоупотребе тако да поверилац који добије 
одговор Коморе извршитеља о извршитељу 
који ће поступати у том предмету уопште и не 
поднесе предлог за извршење. Наиме, Зако
ном је било прописано да извршни поверилац 
прво упути захтев Комори да му одреди јавног 
извршитеља, а потом да поднесе додељеном 
јавном извршитељу предлог за извршење. За
кон је тиме извршном повериоцу дозвољавао 
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да поново, након протека одређеног времена, 
предлогом затражи одговор од Коморе извр
шитеља о именовању извршитеља, чиме дола
зи до директног заобилажења императивног 
правила о равномерној расподели предмета.

Сходно томе, измењене су и активности 
Коморе извршитеља тако да она више не 
шаље одговор извршном повериоцу. Водећи 
рачуна о правилу о равномерној расподели, 
Комора одређује јавног извршиоца којем до
ставља предлог за извршење са прилозима.

Јавни извршитељ одлучује и о предлогу 
за извршење на основу извршне или веро
достојне исправе ради намирења новчаног 
потраживања према извршном дужнику – 
Републици Србији, аутономној покрајини 
или јединици локалне самоуправе. Извршни 
поверилац дужан је да о намери подношења 
предлога за извршење писменим путем оба
вести Министарство финансија најмање 30 
дана пре подношења предлога за извршење. 
На тај начин извршни дужник (Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе) добио је на времену у 
којем може добровољно да испуни обавезу, 
што се рефлектује и на смањење накнада за 
јавне извршитеље. 

Наведеним новелама биће свакако расте
рећени судови у овом делу извршних посту
пања, с обзиром на то да већ постоји велики 
број предмета.

Јавни извршитељ може да одлучи да се 
радње спровођења извршења тонски или оп
тички сниме, што улази у записник о преду
зетој радњи.19 

Ако је у току извршења већ пружан отпор 
или се основано очекује да би отпор могао 
да буде пружен, јавни извршитељ дужан је 
да најмање пет (5) радних дана пре изврше
ња радње писмено захтева помоћ полиције, 
при чему је дужан да наведе разлог због ког 
му је помоћ потребна. Предвиђен је изузетак 
када полицијска помоћ може да се захтева и 
усмено, у случајевима када је то нужно ради 
отклањања опасности по живот или здравље 
људи или по имовину већег обима, док ће се 
писани захтев у року од 48 сати по предузетој 
радњи накнадно доставити.20

Предлог закона обухвата и измене које 
се односе на покретање дисциплинског по

ступка против извршитеља. Рок за покрета
ње дисциплинског поступка продужен је са 
досадашњих шест (6) месеци на рок од два
наест (12) месеци од сазнања за учињену ди
сциплинску повреду, с тим да поступак може 
бити покренут у року од најдуже две (2) годи
не од учињене дисциплинске повреде. Заста
ра вођења дисциплинског поступка наступа 
након две (2) године од његовог покретања, 
тако да је и овом случају рок продужен са до
садашњих годину (1) дана на две (2) године.

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Доношењем Предлога закона о изменама 
и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 
отклоњене су нејасноће у тумачењу поједи
них норми које нису биле у целости дефини
сане, нису биле довољно јасне или су пак биле 
непрецизне. 

Новелама у Закону учињен је велики ко
рак ка заштити социјалног статуса извршног 
дужника и јачању начела сразмере у поступ
цима извршења. То је нарочито потенцирано 
још једном датом радњом јавном извршитељу 
приликом продаје непокретности извршног 
дужника, његовог стана или куће. Наиме, пре 
доношења решења о извршењу јавном извр
шитељу дато је овлашћење да још једном пре
испита решење о извршењу које се односи на 
продају непокретности. 

Према начелу сразмере јавном извршите
љу и суду налаже се да у поступку извршења, 
приликом намирења дуга од стране извршног 
повериоца, одреде онај начин извршења који 
је за извршног дужника најповољнији и који 
га најмање угрожава.

Јавни извршитељ има овлашћење да тражи 
помоћ полиције ако се у току извршења пружа 
отпор или на било који начин омета поступак 
извршења. Прописано је да се физичком лицу 
које на било који начин омета или спречава по
ступак извршења може изрећи новчана казна 
од 10.000 до 200.000 динара, а правном лицу 
или државном органу од 100.000 до 2.000.000 
динара, која може да се поново изриче, све док 
се не престане са ометањем или спречавањем 
извршења. Намера увођења ових законских 
одредби је да се обе збеде мере за спровођење 
поступка извршења.
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Занимљиво је скренути пажњу на то да 
је законска одредба која одређује временску 
могућност спровођења извршења остала не
промењена. Наиме, према законском тексту 
извршење може да се спроведе радним даном 
у периоду од 7 ујутру до 22 часа увече, а изу
зетно и ван наведеног времена, под условом 
да дужник избегава испуњење обавезе или 
када за то постоје нарочито оправдани ра
злози.21

Ваља напоменути да у Нацрт закона о 
изменама и допунама Закона о извршењу и 
обезбеђењу нису унете одредбе о могућности 
извршног дужника да у одређеним случаје
вима тражи вештачење и процену вредности 
своје имовине, док је извршитељу дата мо

гућност да ангажује проценитеља да процени 
вредност дужникове имовине, за којег се не 
тражи никакво посебно својство нити посе
довање одговарајуће лиценце, што оправдано 
доводи у сумњу могуће умањење имовине из
вршног дужника.

Осим тога, наведеним нацртом предложе
но је и доношење Закона по хитном поступ
ку, с обзиром на то да је предмет измена и 
разјашњење појединих важнијих одредби За
кона о извршењу и обезбеђењу. У супротном 
би могле да наступе штетне последице по из
вршне повериоце и извршне дужнике. Зато 
је и релативно брзо донет Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о извршењу и 
обезбеђењу.
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Казнене одредбе у Закону о 
привредним друштвима
Велики број закона и других прописа у Републици Србији садржи 
казнене одредбе којима се прописују кривична дела, привредни 
преступи и прекршаји за непоштовање прописаних одредби. У том 
смислу ни Закон о привредним друштвима није изузетак.

КРИВИЧНА ДЕЛА

Кривична дела која Закон о привредним 
друштвима предвиђа, као и кривична дела 
која предвиђају други закони, представља
ју део кривичног законодавства, поред оних 
кривичних дела која су прописана самим 
Кривичним закоником. За разлику од прекр
шаја који могу да се пропишу и подзаконским 
актима, са кривичним делима то није случај, 
и то због начела законитости (nulla poena sine 
lege), тј. начела садржаног у члану 1. Криви
чног законика: Никоме не може бити изрече
на казна или друга кривична санкција за дело 
које, пре него што је учињено, законом није 
било одређено као кривично дело, нити му се 
може изрећи казна или друга кривична санк
ција која законом није била прописана пре него 
што је кривично дело учињено.

У кривична дела прописана Законом о 
привредним друштвима спадају: давање из
јаве неистинитог садржаја (чл. 581), закључе
ње правног посла или предузимање радње у 
случају постојања личног интереса (чл. 582), 
повреда дужности избегавања сукоба интере
са (чл. 583) и повреда дужности заступника 
да поступа у складу са ограничењима овла
шћења за заступања (чл. 584). Правна техни
ка приликом прописивања ових кривичних 
дела слична је оној из Кривичног законика. 
И у погледу ових кривичних дела, као и у по

гледу већине прописане Кривичним закони
ком, прописан је основни и тежи облик, па 
је за тежи облик прописана строжа криви
чна санкција него за основни. Сличност је и 
у томе што се разлика између основног и те
жег облика истог кривичног дела утврђује по 
основу висине утврђене штете, и то новчано 
изражене. У Закону о привредним друштви
ма граница између основног и тежег облика 
за сва четири кривична дела утврђена је у из
носу од десет милиона динара. Дакле, уколи
ко је кривичним делом проузрокована штета 
виша од десет милиона динара, у питању је 
тежи облик кривичног дела, а за тежи облик 
прописана је и тежа кривична санкција. Што 
се субјеката ових кривичних дела тиче, про
писано је да њих могу да изврше само лица 
која имају одређену функцију у привредном 
друштву или дају одређену стручну изјаву у 
вези са друштвом. То је пре свега законски 
заступник друштва, затим лица која имају 
посебне дужности према друштву (ортаци и 
комплементари, чланови д. о. о. и акционари 
са значајним учешћем, директори, чланови 
надзорног одбора, други заступници, про
куристи, ликвидациони управник), док је по 
питању кривичног дела „давање изјаве неи
стинитог садржаја” овај круг лица проширен 
и на овлашћеног судског вештака, ревизора 
или друго стручно лице.

Прописивањем кривичног дела „давање 
изјаве неистинитог садржаја” штити се ми
нимум поверења у привредном пословању, па 
се предвиђају казне за лица која дају писане 
изјаве неистинитог садржаја како би издеј
ствовала покретање, вођење или окончање 
одређеног поступка у жељеном правцу. Када 

Владимир Саичић, 
дипл. правник,
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је у питању кривично дело „закључење прав
ног посла или предузимање радње у случају 
постојања личног интереса”, штити се само 
привредно друштво од штете коју може да 
му проузрокује лице из круга лица која има
ју посебне дужности према друштву, и то у 
случају када та лица не пријаве правни по
сао или радњу у којој имају лични интерес, 
нити прибаве одобрење када је оно потребно. 
Санкција за поменута лица предвиђена је и у 
случају повреде дужности избегавања сукоба 
интереса. Кривично дело „повреда дужности 
заступника да поступа у складу са ограниче
њима овлашћења за заступања” може да учи
ни само заступник друштва и то када повреди 
дужност поступања у складу са ограничењи
ма својих овлашћења, која су утврђена актима 
друштва или одлукама надлежних органа дру
штва. С обзиром на то да је заступник дужан 
да поступа у складу са ограничењима својих 
овлашћења која су утврђена актима друштва 
или одлукама надлежних органа друштва, 
поступањем у супротности са овлашћењи
ма наноси штету друштву јер правна радња 
коју заступник предузме обавезује друштво, 
без обзира на то да ли је заступник преко
рачио овлашћења или није. Другим речима, 
друштво према трећим лицима не може да 
истиче приговор да је заступник прекорачио 
овлашћења. Изузетно, ограничења овлашће
ња заступника у виду заједничког заступања, 
односно обавезног супотписа могу да се исти
чу према трећим лицима, ако су регистрована 
у складу са законом о регистрацији.

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

Што се привредних преступа тиче, Закон 
о привредним друштвима прописује новчане 
казне у распону од 100.000 до 1.000.000 динара 
за правно лице, односно од 20.000 до 200.000 
динара за одговорно лице у правном лицу, а 
ако је у питању јавно акционарско друштво, ка
знени распони крећу се од 200.000 до 2.000.000 
динара за правно лице, односно од 40.000 до 
400.000 динара за одговорно лице у правном 
лицу. У складу са Законом о привредним пре
ступима, одговорно лице је одговорно за при
вредни преступ ако је исти извршен његовом 
радњом или његовим пропуштањем дужног 

надзора и ако је оно притом поступило са уми
шљајем или из нехата, ако прописом којим је 
одређен привредни преступ није предвиђено 
да привредни преступ може да се учини само 
са умишљајем. Овде је важно нагласити да, као 
ни код прекршаја, ни код привредних престу
па директор друштва не може да се сматра од
говорним лицем у сваком случају. Одговорно 
лице је оно које је обавило одређену радњу или 
било дужно да врши надзор, па својство одго
ворног лица зависи од околности конкретног 
случаја.

Низ поступања правних лица и одговор
них лица у њима квалификовано је као при
вредни преступ. Обављање делатности без 
претходног одобрења, сагласности или другог 
акта надлежног органа, ако је исто као услов за 
обављање те делатности прописано посебним 
законом, квалификовано је као привредни 
преступ. Ово се не односи на оне делатности 
за које претходно одобрење или сагласност 
нису прописани. Привредна друштва морају 
да имају регистровану претежну делатност, а 
могу да обављају и све друге делатности, уз 
испуњење других законских услова који су 
прописани. Дакле, овај привредни преступ 
односи се само на обављање делатности без 
одобрења, и то само за делатности за које су 
потребне сагласност и одобрење.

Привредни преступ представља и употре
ба пословног имена, печата и других података 
у документима противно закону или кршење 
у погледу пословног имена. Ово се пре свега 
односи на употребу грба, заставе, амблема, 
ознаке или другог симбола Републике Срби
је или стране државе, домаће територијалне 
јединице и аутономне покрајине, међународ
не организације, без сагласности надлежног 
органа те државе, домаће територијалне једи
нице и аутономне покрајине или међународ
не организације. Што се печата тиче, његово 
коришћење није обавезно, али ни забрање
но, па привредна друштва и предузетници 
могу да га користе по свом нахођењу, али су 
у случају коришћења и за печат предвиђена 
ограничења која се односе на грб, заставу, 
амблем, ознаке или друге симболе. У случа
ју да пословно име вређа јавни морал или 
изазива заблуду у погледу правне форме и 
делатности, поред тога што постоји привред
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ни преступ, Закон је овластио и републичког 
јавног правобраниоца да тужбом надлежном 
суду против друштва које врши ту повреду 
захтева промену назива, а у случају усвајања 
тужбеног захтева републичког јавног право
браниоца и непоступања по истом од стране 
туженог, предвиђена је принудна ликвидаци
ја друштва. 

У случају постојања личног интереса лица 
која имају посебне дужности према друштву, 
друштво са ограниченом одговорношћу или 
акционарско друштво дужно је да на својој 
интернет страници или на интернет страници 
Регистра привредних субјеката објави обаве
штење о закљученом правном послу, односно 
предузетој правној радњи, са детаљним опи
сом тог посла или радње, као и све релевантне 
чињенице о природи и обиму личног интереса, 
у року од три дана од дана закључења помену
тог правног посла, односно предузимања по
менуте правне радње. Непоступање друштва 
у складу са претходно наведеним у року од 15 
дана од дана закључења тог правног посла, од
носно предузимања те правне радње, предста
вља привредни преступ.

Привредни преступ представља и посту
пање супротно члановима 184. и 275. Зако
на о привредним друштвима. Акционарско 
друштво, а ово се сходно примењује и на дру
штво са ограниченом одговорношћу, не може 
да врши плаћања акционарима ако је према 
последњим годишњим финансијским изве
штајима нето имовина друштва мања или би 
услед такве исплате постала мања од уплаће
ног основног капитала увећаног за резерве 
које је друштво у обавези да одржава у складу 
са Законом или статутом, ако такве резерве 
постоје, осим у случају смањења основног ка
питала. Укупан износ исплата акционарима 
за пословну годину не може бити већи од до
бити на крају те пословне године, увећане за 
нераспоређену добит из претходних периода 
и износе резерви предвиђених за расподелу 
акционарима, а умањене за непокривене гу
битке из претходних периода и износе ре
зерви које је друштво у обавези да одржава 
у складу са Законом или статутом, ако такве 
резерве постоје.

Такође, забрањено је да друштво пружа 
финансијску подршку за стицање својих уде

ла или акција, као и да на тај начин фавори
зује једне акционаре, односно имаоце удела, 
у односу на остале. Одредбама о привредним 
преступима штите се и повериоци друштва, 
па смањење капитала не може да се врши су
протно одредбама о заштити поверилаца, а 
контролно друштво мора да пружи одгова
рајућу заштиту повериоцу контролисаног 
друштва пошто му је престало својство кон
тролног друштва.

Привредни преступи постоје и у случаје
вима: ако друштво не отуђи, поништи или 
расподели сопствене акције у складу са обаве
зом отуђења сопствених акција; ако не држи 
и не чува акта и документа у складу са Зако
ном о привредним друштвима; ако приликом 
статусне промене повреди забрану стварања 
привидног капитала; ако за време ликвида
ције предузима нове послове или члановима 
исплаћује дивиденде или расподељује имови
ну; ако не састави документе које након ис
плате поверилаца треба да састави; ако као 
контролисано друштво исплати, односно као 
контролно друштво прими накнаду по осно
ву уговора о контроли и управљању, ако је 
контролисано друштво пословало са губит
ком; ако обавља делатност у огранку који није 
регистрован и ако се не усклади уопште или 
се не усклади у прописаном року са одредба
ма Закона о привредним друштвима.

Закон о привредним друштвима издво
јио је у посебан члан привредне преступе 
које могу да почине само јавна акционарска 
друштва. За ове привредне преступе пред
виђена је новчана казна у већем износу, што 
је логичан потез законодавца, с обзиром на 
то да је минимални основни капитал за ак
ционарска друштва прописан у већем износу 
него за остала друштва. Привредни преступи 
које могу да почине само јавна акционарска 
друштва постоје у случајевима: када наступе 
измењене околности које се тичу вредности 
неновчаног улога од дана процене до дана 
уноса, а друштво не изврши нову процену 
вредности неновчаног улога; када друштво 
одреди емисиону цену акција или попуст на ту 
цену у супротности са Законом; када друштво 
одреди емисиону цену заменљивих обвезни
ца у супротности са Законом; ако друштво са 
акционарима који су га основали у периоду 
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од две године од дана регистрације оснивања 
закључи уговор на основу кога друштво сти
че одређене ствари или права по цени која је 
једнака или већа од 10% вредности основног 
капитала, а не прибави одобрење скупштине 
нити изврши неопходну процену, осим у по
гледу уговора у којима су ове обавезе искљу
чене; ако у супротности са Законом друштво 
акционарима исплаћује дивиденде или при
времене дивиденде; ако не врати уплаћени 
односно унети улог најкасније у року од 15 
дана од истека рока за упис акција, у случају 
неуспелог повећања капитала; ако не омогући 
давање пуномоћја за гласање електронским 
путем; ако акционарима не учини доступним 
резултате гласања у складу са Законом.

ПРЕКРШАЈИ

Што се прекршаја тиче, важно је нагласи
ти да су Законом о привредним друштвима 
предвиђени прекршаји физичких лица и то у 
случају злоупотребе права на информисање и 
одређених злоупотреба приликом гласања на 
седници Скупштине, као и прекршаји преду
зетника у прописаним случајевима. Закон о 
привредним друштвима, за разлику од других 
прописа који регулишу прекршаје, не пред
виђа одговорност правног лица и одговорног 
лица у правном лицу за прекршаје вероватно 
зато што је законодавац пошао од тога да је 
довољно предвидети санкције за кривична 
дела и привредне преступе.

Застарелост потраживања 
кроз новију судску праксу 
привредних судова
Институт застарелости је стари институт грађанског права који 
је и данас актуелан и присутан у судској пракси, узимајући у 
обзир убрзани правни промет, односно промет добара и услуга. 
Посебно се издвајају питања о времену потребном за застарелост 
потраживања према предузетнику, о почетку рачунања рока 
застарелости и прекиду застарелости, али и друга питања.

ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ ПРИВРЕДНОГ ОДНО-
СА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА, 

ОДНОСНО ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ РАДИ 
СТИЦАЊА ДОБИТИ ОСНИВА РАДЊУ И 
САМОСТАЛНО ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ, 

ЗАСТАРЕВА У РОКУ ОД 10 ГОДИНА, ОД-
НОСНО У ОПШТЕМ ЗАСТАРНОМ РОКУ.

Из образложења:
Одредбом члана 371. Закона о облигаци

оним односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 
39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) пропи
сано је да потраживања застаревају за десет 
година, ако законом није одређен неки други 
рок застарелости.

У конкретном случају ради се о потра
живању привредног друштва према преду
зетнику из привредног односа изношења и 
депоновања комуналног отпада, за коју услу
гу је тужилац туженом, као кориснику услуге, 
месечно уредно достављао рачуне. Учесници 
тог привредног односа су привредно друштво 
коме је поверено обављање послова комунал
не делатности сакупљања, одвоза и одлагања 
комуналног чврстог отпада на територији 
Града Смедерева и предузетник, односно фи
зичко лице које је ради стицања добити осно
вало радњу и самостално обавља делатност. 
То значи да се ради о потраживању правног 
лица према физичком лицу јер предузетник 
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свој субјективитет исказује кроз субјективи
тет власника – оснивача.

Одредбом члана 83. став 1. Закона о при
вредним друштвима прописано је да је преду
зетник пословно способно физичко лице које 
обавља делатност у циљу остваривања прихо
да и које је као такво регистровано у складу са 
Законом о регистрацији.

Из цитиране одредбе члана 83. став 1. За
кона о привредним друштвима проистиче да 
је предузетник физичко лице које обавља ре
гистровану делатност, а не правно лице. Како 
тужени није правно лице, то се на потражи
вање тужиоца не може применити одредба 
члана 374. Закона о облигационим односи
ма, којом је дефинисан рок застарелости за 
услуге које су пружене правним лицима и 
којом је одређен трогодишњи рок застарело
сти. Тужени, као физичко лице које обавља 
регистровану делатност, одговара целокуп
ном својом имовином, како је то дефинисано 
одредбом члана 85. Закона о привредним дру
штвима, у којој је наведено да предузетник за 
све обавезе настале у вези са обављањем своје 
делатности одговара целокупном својом имо
вином и да у ту имовину улази и имовина коју 
стиче у вези са обављањем делатности. 

Стога се на потраживање тужиоца, као 
правног лица, према туженом, као физичком 
лицу које обавља регистровану делатност, 
примењује застарни рок од 10 година, пред
виђен одредбом члана 371. Закона о облига
ционим односима.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 324/18 од 11. 7. 
2018, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у 
Београду, Пж. 4902/18 од 15. 5. 2019)

ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ ПРИВРЕДНОГ ОДНО-
СА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 
ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЗАСТА-

РЕВА У РОКУ ОД 10 ГОДИНА, А НЕ У РОКУ 
ОД ГОДИНУ ДАНА.

Из образложења:
Одредбом члана 371. Закона о облигаци

оним односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 
39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) пропи
сано је да потраживања застаревају за десет 
година, ако законом није одређен неки други 
рок застарелости.

У конкретном случају ради се о потра
живању привредног друштва према преду
зетнику из привредног односа изношења 
и депоновања комуналног отпада, за коју 
услугу је тужилац туженом, као кориснику 
услуге, месечно уредно достављао рачуне. 
Учесници тог привредног односа су при
вредно друштво коме је поверено обављање 
послова комуналне делатности сакупљања, 
одвоза и одлагања комуналног чврстог от
пада на територији Града Смедерева и пре
дузетник, односно физичко лице које је ради 
стицања добити основало радњу и самостал
но обавља делатност. То значи да се ради о 
потраживању правног лица према физичком 
лицу јер предузетник свој субјективитет ис
казује кроз субјективитет власника – осни
вача.

На потраживање из наведеног пословног 
односа парничних странака не може да се 
примени одредба члана 378. став 1. тачка 1) 
Закона о облигационим односима, којом је 
прописано да потраживање накнаде за одр
жавање чистоће, када је услуга извршена за 
потребе домаћинства, застарева за једну го
дину, зато што у конкретном случају услуге 
нису пружене домаћинству, већ пословно 
способном физичком лицу које обавља де
латност у циљу остваривања прихода и које је 
као такво регистровано у складу са Законом 
о регистрацији, па стога мора да се примени 
општи застарни рок од 10 година.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 324/18 од 11. 7. 
2018, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у 
Београду, Пж. 4902/18 од 15. 5. 2019)

ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ ПРИВРЕДНОГ ОД-
НОСА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИ-
КА ЗАСТАРЕВА У РОКУ ОД 10 ГОДИНА 

ЈЕР СЕ РАДИ О ПОТРАЖИВАЊУ ПРЕМА 
ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КОЈЕ ОБАВЉА РЕГИ-
СТРОВАНУ ДЕЛАТНОСТ, ТАКО ДА СЕ У 

ТОМ СЛУЧАЈУ ПРИМЕЊУЈЕ ОПШТИ РОК 
ЗАСТАРЕЛОСТИ.

Из образложења:
Одредбом члана 371. Закона о облигаци

оним односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 
39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) пропи
сано је да потраживања застаревају за десет 
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година, ако законом није одређен неки други 
рок застарелости.

У конкретном случају ради се о потра
живању привредног друштва према преду
зетнику из привредног односа изношења и 
депоновања смећа, за коју услугу је тужилац 
туженом, као кориснику услуге, месечно 
уредно достављао рачуне. Учесници тог при
вредног односа су привредно друштво коме 
је поверено обављање послова комуналне 
делатности сакупљања, одвоза и одлагања 
комуналног чврстог отпада на територији 
Општине Велико Градиште и предузетник, 
односно физичко лице које је ради стицања 
добити основало радњу и самостално оба
вља делатност. То значи да се ради о потра
живању правног лица према физичком лицу 
јер је предузетник физичко лице које обавља 
регистровану делатност. Како је најстарије 
потраживање доспело за наплату дана 30. 8. 
2013. године, а предлог за извршење на осно
ву веродостојне исправе поднет је дана 23. 
8. 2013. године, то је правилно утврђено од 
стране првостепеног суда да предметно по
траживање није застарело јер није протекло 
време потребно за наступање застарелости.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 536/16 од 25. 5. 
2016, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у 
Београду, Пж. 3921/17 од 6. 2. 2019)

ЗАСТАРЕЛОСТ НАСТУПА КАД ПРОТЕКНЕ 
ЗАКОНОМ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У КОМЕ ЈЕ 
ПОВЕРИЛАЦ МОГАО ДА ЗАХТЕВА ИСПУ-
ЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ, А ТАЈ РОК У УГОВОРУ О 

ПРОМЕТУ РОБА И УСЛУГА ИЗМЕЂУ ПРАВ-
НИХ ЛИЦА ИЗНОСИ ТРИ ГОДИНЕ.

Из образложења:
Одредбом члана 374. Закона о облигаци

оним односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 – Одлука УСЈ, 57/89, и „Сл. лист 
СРЈ”, бр. 31/93) прописано је да међусобна по
траживања правних лица из уговора у проме
ту робе и услуга, као и потраживања накнаде 
за издатке учињене у вези са тим уговорима, 
застаревају за три године.

У конкретном случају ради се о спору ради 
наплате потраживања по основу пружених 
услуга испоруке електричне енергије. Прво
степени суд је одбио тужбени захтев којим 

је тражио да се обавеже тужени да му на име 
главног дуга исплати износ од 384.642,01 ди
нар, са каматом по Закону о затезној камати од 
дана доспећа обавезе, па до исплате. Правилно 
је првостепени суд нашао да се у конкретном 
случају на пословни однос између парничних 
странака има применити трогодишњи рок 
застарелости из одредбе члана 374. Закона о 
облигационим односима, којом је прописано 
да међусобна потраживања правних лица из 
уговора о промету робе и услуга, као и потра
живање накнаде за издатке учињене у вези 
са тим уговорима, застаревају за три године, 
па да, у складу са ставом 2. наведеног члана, 
застаревање тече одвојено за сваку испоруку 
робе, извршени рад или услугу.

Од момента подношења тужбе дана 27. 10. 
2017. године, рачунајући уназад три године, 
застарела су сва потраживања повериоца за
кључно са 20. 10. 2014. године, будући да је 
од њихове доспелости, па до дана иницирања 
поступка протекао трогодишњи рок застаре
лости, тако да је правилна одлука првостепе
ног суда којим је одбијен тужбени захтев.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 24/18 од 5. 6. 
2018, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у 
Београду, Пж. 4054/18 од 12. 12. 2018)

СЛАЊЕМ ОПОМЕНЕ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА НЕ НАСТУПА ПРЕКИД ЗА-

СТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА НАПЛАТЕ 
ПУТАРИНЕ У СМИСЛУ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 

114Д ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И 
ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ.

Из образложења:
Одредбом члана 26. Закона о јавним путе

вима („Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 123/2007, 
101/2011, 93/2012 и 104/2013) прописано је да 
у погледу наплате накнада утврђених овим 
законом, контроле, камате, повраћаја, заста
релости, казне и осталог што није уређено 
овим законом, примењиваће се одредбе за
кона којима се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 

Одредбом члана 114д. став 1. Закона о 
пореском поступку и пореској администра
цији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002, 
23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – 
други закон, 62/2006 – други закон, 61/2007, 
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20/2009, 72/2009 – други закон, 53/2010, 
101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016 
и 30/2018) прописано је да се застарелост 
прекида сваком радњом Пореске управе пре
дузетом против пореског дужника у циљу 
утврђивања и наплате пореза и споредних 
пореских давања, односно радњом пореског 
обвезника предузетом у циљу остваривања 
права на повраћај, порески кредит, рефакци
ју и рефундацију, као и намирење доспелих 
обавеза путем прекњижавања и повраћај 
споредних пореских давања. Ставом 2. истог 
члана прописано је да после прекида заста
релост почиње да тече изнова, а време које је 
протекло пре прекида не рачуна се у рок за 
застарелост.

Порески органи имају овлашћење да пре
дузимају радње ради наплате пореза и спо
редног пореског давања, при чему до прекида 
застарелости долази радњом пореских органа 
предузетом против пореског дужника ради 
наплате потраживања, доношењем решења 
о принудној наплати. Међутим, до прекида 
застарелости потраживања наплате пута
рине не долази достављањем опомене јавног 
предузећа које газдује путевима, јер то јавно 
предузеће није порески орган који има овла
шћење да доноси решења о одређивању при
нудне наплате. Достављањем опомене ради 
наплате потраживања по основу неплаћених 
путарина не прекида се рок застарелости 
јер тужилац не врши јавна овлашћења у ад
министративном поступку, већ врши своју 
регистровану комерцијалну делатност и на
плаћује накнаду за пружене услуге. Слање 
опомене ради наплате потраживања нема за 
последицу прекид тока застарелости, па је 
правилна одлука првостепеног суда који је 
утврдио да је застарео део потраживања по 
основу наплате путарине за период од 22. 3. 
2008. до 22. 12. 2010. године.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 396/16 од 23. 2. 
2017, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у 
Београду, Пж. 2364/17 од 31. 10. 2018)

НАКНАДА ИЗ КОАУТОРСКОГ УГОВОРА 
ИЗМЕЂУ ПРАВНИХ ЛИЦА НЕ ПРЕДСТА-

ВЉА ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ УГОВОРА О 
ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА, ПА ЗАСТАРЕВА 

У ОПШТЕМ РОКУ КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАН ЗА 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА.

Из образложења:
...Даље, првостепени суд је на утврђено 

чињенично стање у спору мале вредности у 
потврђујућем делу правилно применио мате
ријално право када је утврдио да део тужбеног 
захтева на име главног дуга није обухваћен 
правним последицама застарелости.

Ово из разлога што спорна накнада по прав
ној природи представља потраживање настало 
из уговора о производњи ТВ серије, са доцни
јим анексима, које се везује за копродуцентску 
накнаду насталу услед економске експлоатаци
је претходно наведене ТВ серије, као ауторског 
дела. На такав начин, насупрот жалбеним на
водима, овакав уговор по природи не предста
вља уговор о продаји роба и услуга, већ засебан 
коауторски уговор, који укључује споразум о 
начину расподеле прихода који је остварен од 
комерцијализације економског простора при
ликом емитовања или реемитовања означеног 
серијског програма, па и накнада која се по том 
основу признаје не представља накнаду као 
цену за испоручену робу или какве услуге. За 
овакву врсту накнаде није предвиђен посебан 
рок застарелости, па се на ток застаре приме
њује општи рок прописан одредбом чл. 371. 
ЗООа. Како је утужена накнада, према утвр
ђеном чињеничном стању, везана за период 
реемитовања ТВ серије, то до дана подноше
ња тужбе није протекао десетогодишњи рок 
застарелости за овакву врсту накнаде, како то 
правилно закључује првостепени суд.
(Из пресуде Привредног апелационог суда, Пж 7217/15 од 17. 
5. 2017)

ПОТРАЖИВАЊА ПРОИСТЕКЛА ИЗ УГО-
ВОРА О ЈЕМСТВУ ЗАСТАРЕВАЈУ У РОКУ У 
КОМЕ ЗАСТАРЕВА И ГЛАВНО ПОТРАЖИ-

ВАЊЕ.

Из образложења:
Одредбом члана 371. Закона о облигацио

ним односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 
39/1985, 45/1989, 57/1989, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 
31/1993) прописано је да потраживања заста
ревају за десет година, ако законом није одре
ђен неки други рок застарелости.
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У конкретном случају ради се о спору по 
тужби тужиоца, као јемца за наплату потра
живања, у висини износа који је исплатио 
дужниковом повериоцу по основу преузетих 
обавеза закључењем уговора о јемству. У току 
поступка тужени је истакао приговор заста
релости, а првостепени суд правилно нашао 
да потраживање није застарело, имајући у 
виду да није протекао застарни рок пропи
сан одредбом члана 371. Закона о облигацио
ним односима. Ово из разлога што је тужени 
био у пословном односу са пословном бан
ком по основу уговора о кредиту, који му је 
одобрен, пуштен у течај и који тужени, као 
корисник кредита, није вратио. Потражива
ња настала из уговора о кредиту застаревају 
у року од 10 година. Како уговор о јемству 
закључен уз уговор о кредиту има акцесор
ну природу, то се на потраживања настала из 
уговора о јемству примењује рок застарело
сти од 10 година. Како од момента почињања 
тока рока застарелости по одредби члана 361. 
став 1. Закона о облигационим односима, па 
до момента подношења тужбе није протекао 
десетогодишњи рок застарелости, то потра
живање тужиоца није застарело и приговор 
туженог није основан.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 110/17 од 29. 3. 
2017, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у 
Београду, Пж. 3222/17 од 12. 10. 2018)

ПОТРАЖИВАЊА УТВРЂЕНА ПРАВОСНА-
ЖНОМ И ИЗВРШНОМ СУДСКОМ ОДЛУ-

КОМ ЗАСТАРЕВАЈУ ЗА 10 ГОДИНА.

Из образложења:
Одредбом члана 379. став 1. Закона о обли

гационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 
29/78, 39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) 
прописано је да потраживање које је утврђено 
правоснажном судском одлуком или одлуком 
другог надлежног органа или поравнањем 
пред судом или другим надлежним органом 
застарева за 10 година, па и она за која Закон 
иначе предвиђа краћи рок застарелости.

У конкретном случају извршни поверилац 
је предлогом за извршење на основу извршне 
исправе покренуо поступак извршења пред 
Привредним судом у Пожаревцу, на осно
ву извршне исправе – пресуде тог суда П. 

369/2016 од 28. 10. 2010. године. Извршни ду
жник је у жалби, као разлог за побијање реше
ња о извршењу на основу извршне исправе, 
истакао приговор застарелости потражива
ња извршног повериоца, али није пружио до
казе да је потраживање досуђено у извршној 
исправи застарело, што је био дужан у складу 
са правилом које је утврђено одредбом члана 
39. Закона о извршењу и обезбеђењу, у вези са 
одредбом члана 228. Закона о парничном по
ступку. Потраживање извршног повериоца 
није застарело, с обзиром на то да је одредбом 
члана 379. Закона о облигационим односима 
прописано да сва потраживања која су утвр
ђена правоснажном судском одлуком, што је у 
конкретној правној ствари случај, застаревају 
у року од 10 година, па како од дана правосна
жности пресуде до дана подношења предлога 
за извршење на основу извршне исправе није 
протекао рок од 10 година, то ни потражива
ње повериоца није могло да застари. 
(Решење Привредног суда у Пожаревцу, Ии. 190/18 од 26. 7. 
2018, потврђено Решењем Привредног апелационог суда, 
Иж. 1274/18 од 15. 10. 2018)

ЗА ПОТРАЖИВАЊЕ КОЈЕ ЈЕ ИСТАКНУТО 
КАО НОВ, КУМУЛАТИВНИ ЗАХТЕВ УЗ 
ПОСТОЈЕЋИ, ПРЕИНАЧЕЊЕМ ТУЖБЕ 

ЗАСТАРЕЛОСТ СЕ РАЧУНА ОД ДАНА ПРЕ-
ИНАЧЕЊА ТУЖБЕ, ИСТИЦАЊЕМ НОВОГ 

ЗАХТЕВА.

Из образложења: 
Правилно је првостепени суд, применом 

члана 374. и 360. Закона о облигационим одно
сима, одбио захтев противтужбе да се тужилац 
обавеже на исплату неплаћеног дела накнаде 
за изведене уговорене радове, односно за ви
шкове радова. Правилно првостепени суд 
закључује да је тужени за радове изведене до 
краја 2016. године, за које је испоставио и дру
гу привремену ситуацију, могао истаћи захтев 
за његову исплату одмах након њиховог извр
шења, а да је трогодишњи рок застарелости 
до дана подношења противтужбе 7. 10. 2010. 
године протекао, односно протекао је до пре
иначења тужбе, истицањем новог захтева 11. 8. 
2015. године, у погледу вишкова радова.
(Из Пресуде Привредног апелационог суда, Пж 3404/17 од 7. 
12. 2017)
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ПОТРАЖИВАЊА КОЈА НИСУ ПРОИСТЕ-
КЛА ИЗ УГОВОРА О ПРОМЕТУ РОБА И 

УСЛУГА НЕ ЗАСТАРЕВАЈУ ИСКЉУЧИВО У 
РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ, ВЕЋ У СКЛАДУ СА 

РОКОВИМА КОЈИ СУ ПРОПИСАНИ ПО-
СЕБНИМ ЗАКОНИМА.

Из образложења:
Одредбом члана 114. став 1. Закона о по

реском поступку и пореској администрацији 
(„Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 
70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 
53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 
108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 
108/2016 и 30/2018) прописано је да потражи
вања застаревају за 5 година од дана када је за
старелост почела да тече, док је у ставу 2. истог 
члана прописано да застарелост права на утвр
ђивање пореза и споредних пореских давања 
почиње да тече првог дана наредне године од 
године у којој је требало утврдити порез, одно
сно споредно пореско давање, а у ставу 3. ис
тог члана прописано је да застарелост права на 
наплату пореза и споредних пореских давања 
почиње да тече од првог дана наредне године 
од године у којој је обавеза пореског дужника 
доспела за плаћање.

У конкретном случају предмет спора је 
потраживање накнаде за употребу и кори
шћење пута и за постављање инсталације на 
путу, за које је тужилац испоставио рачун 
број 132/2009 од 3. 4. 2009. године, којим је 
фактурисана накнада за прикључак на во
доводну и канализациону мрежу стамбеног 
објекта у Косовској улици у Пожаревцу. Ту
жени се од постављеног тужбеног захтева 
бранио истичући приговор застарелости по
траживања. Међутим, у конкретном случају 
не може да се примени трогодишњи рок за
старелости прописан одредбом члана 374. За
кона о облигационим односим, с обзиром на 
то да се овај рок односи на уговоре о промету 
роба и услуга, као и на потраживања накнада 
за издатке учињене у вези са тим уговором. 
Према одредби члана 17. став 1. тачка 5) За
кона о јавним путевима прописано је да се 
за употребу јавног пута плаћају накнаде, па, 
поред осталог, и посебна накнада за употре
бу јавног пута, његовог дела и путног објек
та, док је Одлуком о улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима у члану 15. тачки 
9) прописано да се финансирање изградње, 
реконструкције, одржавање и заштита јав
них и некатегорисаних путева обезбеђује из 
накнаде за постављање водовода, канализа
ције, електричних, телефонских и телеграф
ских водова и сличног на општинском путу, 
а чланом 17. прописано је да ће се у погледу 
наплате накнаде утврђених овом одлуком, 
контроле, камате, повраћаја, застарелости, 
казне и осталог што није уређено овом одлу
ком, примењивати одредбе закона којима се 
уређује порески поступак и пореска админи
страција. Стога, како потраживање тужиоца 
није проистекло из уговора о промету роба и 
услуга, већ је у питању обавеза плаћања нак
наде за употребу и коришћење пута и за по
стављање инсталације на путу, за ову врсту 
обавеза рокове застарелости прописује посе
бан закон, а то је Закон о пореском поступку 
и пореској администрацији. 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 105/16 од 23. 8. 
2016, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда, 
Пж. 6581/16 од 14. 6. 2018)

И ЗАСТАРЕЛО ПОТРАЖИВАЊЕ МОЖЕ 
БИТИ ПРЕДМЕТ ПРЕБОЈА ПОТРАЖИВА-

ЊА, САМО ПОД УСЛОВОМ ДА ИСТО НИЈЕ 
ЗАСТАРЕЛО У МОМЕНТУ КАДА СУ СЕ МЕ-

ЂУСОБНА ПОТРАЖИВАЊА СУСРЕЛА.

Из образложења:
Одредбом члана 339. став 1. Закона о обли

гационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 
29/78, 39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) 
прописано је да дуг може да се пребије са за
старелим потраживањем само ако оно још 
није било застарело у часу кад су се стекли 
услови за пребијање. Ставом 2. истог члана 
прописано је да, ако су услови за пребијање 
настали пошто је једно од потраживања за
старело, пребијање не настаје ако је дужник 
застарелог потраживања истакао приговор 
застарелости.

У конкретном случају правилно је прво
степени суд ценио истакнути приговор заста
релости, поднет од стране тужиоца, водећи 
рачуна о датуму подношења противтужбе 
којом је тужени први пут тражио исплату по
траживања од 120.000,00 евра, односно којом 
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је тражио да се изврши пребој потраживања 
тужиоца са његовим потраживањем.

Првостепени суд је правилно утврдио да, у 
складу са одредбом члана 339. Закона о обли
гационим односима, потраживања и тужи
оца и туженог у тренутку када су се стекли 
услови за пребој нису била застарела, као и 
да су се, у складу са наведеним правилом, по
траживања услед пребоја угасила и пре под
ношења тужбе. 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 548/15 од 10. 5. 
2017, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда, 
Пж. 5192/17 од 07. 6. 2018) 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА КОЈЕ 
ПОТИЧЕ ИЗ ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ РАЗЛОГ 
ЈЕ ЗА ПОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ 

ЖАЛБОМ.

Из образложења:
Одредбом члана 74. став 1. тачка 10) Зако

на о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник 
РС”, број 106/2015) прописано је да извршни 
дужник жалбом може да побија решење о 
извршењу из разлога који спречавају спро
вођење извршења, а, између осталог, и ако 
је потраживање које је досуђено у извршној 
исправи застарело.

Извршни дужник је изјавио благовремену 
жалбу против Решења о извршењу Привред
ног суда у Пожаревцу, Ии. 33/2018 од 27. 2. 
2018. године, на основу извршне исправе – 
Решења о издавању платног налога Трговин
ског суда у Београду, Пл. 1303/09 од 5. 1. 2010. 
године, за износ од 8.031,25 динара, са закон
ском затезном каматом почев од 20. 11. 2001. 
године, па до исплате, као и износ од 3.900,00 
динара на име трошкова издавања платног 
налога и трошкова извршења у износу од 
1.300,00 динара. Извршни дужник је навео да 
је потраживање које је досуђено извршном 
исправом застарело.

Жалбени разлог извршног дужника није 
основан зато што потраживање извршног по
вериоца потиче из извршне исправе – Решења 
о издавању платног налога од 5. 1. 2010. годи
не, а сам предлог за извршење у овој правној 
ствари поднет је дана 20. 2. 2018. године. Ре
шење о издавању платног налога представља 
извршну исправу. Како је рок застарелости 

потраживања које потиче из извршне испра
ве 10 година, то потраживање извршног по
вериоца није застарело, па самим тим и жалба 
извршног дужника није основана. 
(Решење Привредног суда у Пожаревцу, Ии. 33/2018 од 27. 2. 
2018, потврђено Решењем Привредног апелационог суда, 
Иж. 526/18 од 17. 5. 2018)

УКОЛИКО ЈЕ УГОВОРОМ ПРОПИСАН РОК 
ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ, РОК 
ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ПРО-

ТЕКОМ ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА РОКА, А НЕ ОД 
ДАНА КАДА ЈЕ УСЛУГА ФАКТУРИСАНА 

КОРИСНИКУ УСЛУГА.

Из образложења:
Одредбом члана 360. Закона о облигаци

оним односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 
39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) пропи
сано је да застарелошћу престаје право да се 
захтева испуњење обавезе, док је одредбом 
члана 361. истог закона прописано да заста
релост почиње да тече првог дана после дана 
када је поверилац имао право да захтева испу
њење обавезе, ако законом за поједине случаје
ве није шта друго прописано. Одредбом члана 
362. Закона о облигационим односима пропи
сано је да застарелост наступа када истекне 
последњи дан законом одређеног времена. 

Одредбом члана 374. Закона о облигаци
оним односима прописано је да међусобна 
потраживања правних лица из уговора о 
промету робе и услуга, као и потраживање 
накнаде за издатке учињене у вези са тим уго
ворима, застаревају за три године.

У конкретном случају парничне странке 
закључиле су Уговор о изради Идејног про
јекта магистралног цевовода за водоснаб
девање насеља Витежево – Породина, којим 
се тужилац обавезао да ће израдити идејни 
пројекат магистралног цевовода за водоснаб
девање у року од 90 дана од дана закључења 
уговора, док се тужени обавезао да ће пла
тити тужиоцу уговорену вредност радова у 
износу од 800.000,00 динара, без пореза на до
дату вредност, и то авансно у целини. Тужи
лац је израдио тај идејни пројекат у августу 
месецу 2011. године, а тужилац је испоставио 
рачун број П03/0212 дана 20. 2. 2012. године, 
којим је тражио плаћање преосталог износа 
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уговорене цене од 544.000,00 динара, с обзи
ром на то да је тужени платио авансно износ 
од 400.000,00 динара. Утужени рачун тужени 
није платио, па је тужилац иницирао овај по
ступак за принудну наплату утуженог износа.

Ценећи истакнути приговор застарело
сти, првостепени суд је правилно утврдио 
да је потраживање тужиоца застарело јер 
рок прописан одредбом члана 374. Закона о 
облигационим односима има да се рачуна од 
дана доспећа рока за израду идејног пројекта, 
како је то уговором дефинисано, а не од дана 
фактурисања уговорене цене. Ово стога што 

је тужилац имао право да од туженог захтева 
плаћање уговорене обавезе најкасније до пре
даје идејног пројекта, а не у каснијем перио
ду, без обзира на чињеницу када је тужилац 
своје услуге фактурисао утуженим рачуном. 
Застарелост почиње да тече првог дана после 
дана када је поверилац имао право да захте
ва испуњење обавезе, а то је свакако предаја 
идејног пројекта у конкретном случају, а не 
дан фактурисања. 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 268/15 од 19. 5. 
2016, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда, 
Пж. 4906/16 од 22. 3. 2018)

ХОТЕЛ „ЈЕЗЕРО”, БОРСКО ЈЕЗЕРО 
(https://hoteljezero.rs)

ТЕРМИН: 26. 9 – 29. 9. 2019.
Поштовани, 
Позивамо вас да узмете учешће у првом окупљању под називом „Више од права”, намењеном запосленима у правним и економ

ским службама приватног и јавног сектора у Србији.
Овај скуп ће имати раднорекреативни карактер јер ће, осим актуелних тема из живота и рада правника у Србији, о којима ће 

бити речи у радном делу скупа, бити одржана и рекреативна такмичења у неколико екипних и спортских дисциплина: мали фудбал, 
баскет (3 на 3), стони тенис, пикадо, куглање (америчко), крос и шах.

Уз све то, учесници ће моћи да користе и све спа/велнес капацитете лепог хотела „Језеро” 4* на Борском језеру, као и да се друже 
уз коктел добродошлице и музички програм који ће за њих бити организован током свечане вечере у хотелу.

Програм:
26. 9. 2019. Долазак и регистрација учесника, пријављивање у хотелу од 14 до 16 ч., вечера, коктел добродошлице, ноћење.
27. 9. 2019. Доручак, спортска такмичења, ручак, радни део, кафепауза, вечера, ноћење.
28. 9. 2019. Доручак, спортска такмичења, ручак, радни део, кафепауза, свечана вечера са музичким програмом и доделом пригодних 
награда, ноћење.
29. 9. 2019. Доручак, одјава из хотела до 11,00 ч.

ПРОГРАМ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ДЕЛА СКУПА:
27. 9.    Квалификациона такмичења у свим спортовима од 9 до 14 ч.
28. 9. Полуфинална и финална такмичења у свим спортовима од 9 до 14 ч., додела награда током свечане вечере  
               (пехари за 1, 2. и 3. место).

ПРОГРАМ РАДНОГ ДЕЛА СКУПА:
27. 9. 2019 – петак

15.00–17.00: СТЕЧАЈ (предавач: судија Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда):
–  најзначајније измене Закона о стечају из 2018. године.  

17.15–19.30: РАДНИ ОДНОСИ (предавач Бисерка Живановић, судија Врховног касационог суда):
–  Закон о раду – најчешће грешке и проблеми са којима се суочавају послодавци у примени Закона о раду,
–  промене које очекују запослене у јавним службама од 1. 1. 2020. године (однос Закона о раду и Закона о запосленима у јавним 

службама).
28. 9. 2019 – субота

Сала I
15.00–16.45: РАДНИ ОДНОСИ (предавач Бисерка Живановић, судија Врховног касационог суда):

– најзначајнија решења из Закона запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
– Измене Закона о државним службеницима из децембра 2018. године.

17.00–19.30: РАДНИ ОДНОСИ (предавач Данијела Рајковић, судски вештак за област зарада):
– обрачун зарада, плата и других примања.

Сала II
15.00–17.15: ЈАВНЕ НАБАВКЕ (предавач Милош Јовић, виши саветник у Управи за јавне набавке):

– актуелности из области јавних набавки. 
17.30–20.00: ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ (предавач Младен Пецељ, јавни извршитељ, члан Радне групе за измену Закона 

о извршењу и обезбеђењу):
– проблеми у пракси који су се појавили приликом примене Закона о извршењу и обезбеђењу,
– најављене измене Закона о извршењу и обезбеђењу.

Ближе информације о котизацији и пријавни лист налазе се на интернет страници www.propisi.net.

Веле Нигринове 16а, 11000 Београд
Тел.: 011/2836817, 
011/2836820, 2836821, 2836822
Мејл: savetovanje@ingpro.rs  
Вебадреса: www.propisi.net 

Краља Милутина 55, 11000 Београд
Тел.: 011/2688262, факс: 011/2681273
Мејл: dusancakic@globustravel.co.rs 
Вебадреса: www.globustravel.co.rs
Лиценца ОТП 40/2010

~ PLUS QUAM IUS ~ 
ВИШЕ ОД ПРАВА
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Доживотни затвор – изолација 
или одмазда
Закон о изменама и допунама Кривичног законика („Сл. гласник РС”, 
бр. 35/2019) уводи казну доживотног затвора за поједина кривична 
дела. Аутор у чланку наводи аргументе предлагача за увођења ове 
казне, као и ставове дела стручне јавности, при чему је дат и осврт 
на проблем забране условног отпуста.

Александра Петровић,
новинар „Политике”

Измене Кривичног законика Републи-
ке Србије, које су усвојене 21. маја и 
ступају на снагу 1. децембра 2019. го-

дине, уводе казну доживотног затвора, која 
до сада није постојала у систему казни нашег 
кривичног законодавства. Србија је 2002. го-
дине укинула смртну казну, а изменама КЗ-а 
од 2006. година прописана је, као најтежа кри-
вична санкција, казна затвора у трајању од 30 
до 40 година. Ову казну тренутно издржава 
86 осуђеника у Србији, што је званичан пода-
так Управе за извршење кривичних санкција.

Изузетно, тешка убиства, а посебно ако 
су жртве деца, озбиљно потресају јавност. У 
таквим случајевима, нарочито ако је убиству 
претходило сексуално злостављање, јавност 
тражи повратак смртне казне. Јаке емоције 
и згроженост злочином често су повод и за 
јавне полемике о поновном увођењу смртне 
казне, иако то није могуће будући да је Србија 
чланица Савета Европе.

Без намере да се опредељујемо за или про-
тив увођења казне доживотног затвора, у 
наставку ће бити наведени најзначајнији ар-
гументи из образложења предлагача, списак 
инкриминација које су запрећене доживот-
ним затвором и мишљења дела стручне јав-
ности који је имао прилику да своје ставове 
истакне у медијима и на стручним саветова-
њима, с обзиром на то да праве јавне расправе 
није било.

Посебно ће бити указано и на проблем за-
бране условног отпуста са издржавања казне 
доживотног затвора, која се односи на поје-
дина кривична дела. Ова забрана упућује на 
закључак да доживотни затвор представља 
пуку изолацију осуђеника до краја живота, 
што се не може сматрати чак ни одмаздом, 
као што је то случај са смртном казном. Чини 
се да затварање тешког злочинца до краја ње-
говог живота представља заправо замену за 
смртну казну, с тим што је овде реч о такозва-
ној грађанској смрти. Осуђеник ће бити изо-
лован до краја живота, склоњен као опасан 
за друштво, без могућности да се „поправи”, 
да било када изађе на слободу, а трошкове и 
ризике његовог боравка у изолацији сносиће 
држава.

Народна иницијатива

После убиства петнаестогодишње девојчи-
це Тијане Јурић августа 2014. године у Бајмоку 
основана је фондација која носи њено име и 
покренута је акција за увођење казне дожи-
вотног затвора. Извршилац злочина Драган 
Ђурић осуђен је правоснажно на максимал-
них 40 година затвора. Фондација „Тијана 
Јурић” поднела је Скупштини Србије 9. но-
вембра 2017. године Народну иницијативу за 
измене и допуне Кривичног законика, коју је 
подржало 158.460 грађана Републике Срби-
је. Тако велики број потписа био је аргумент 
Министарства правде да не отвори јавну ра-
справу.

Закон о изменама и допунама КЗ-а назван 
је у јавности „Тијанин закон”, па лаичка јав-
ност сматра да је реч о посебном законском 
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тексту, а заправо је реч о КЗ-у, у коме увођење 
доживотног затвора није једина измена, мада 
јесте најважнија.

Наведеном иницијативом за измене и до-
пуне Кривичног законика предлаже се пропи-
сивање казне доживотног затвора за најтежа 
кривична дела против живота и тела и кри-
вична дела против полне слободе у случаје-
вима када је услед извршења дела наступила 
смрт детета, малолетног лица, бремените 
жене и немоћног лица. Поред тога, овом ини-
цијативом предвиђа се да лица која су осу-
ђена на доживотни затвор немају права на 
условни отпуст, наведено је у образложењу 
Министарства правде, у одељку „Разлози за 
доношење закона”.

Казна доживотног затвора уведена је и за 
сва кривична дела, односно њихове најтеже 
облике, за која је до сада КЗ прописивао нај-
тежу казну затвора од 30 до 40 година. Дакле, 
осим за кривична дела која су обухваћена 
иницијативом Фондације „Тијана Јурић”, ка-
зна доживотног затвора прописана је и за низ 
других кривичних дела.

За све облике тешког убиства из члана 114. 
КЗ-а запрећене су казне доживотног затво-
ра. То су: убиство на свиреп или подмукао 
начин, убиство при безобзирном насилни-
чком понашању, убиство при коме је са уми-
шљајем доведен у опасност живот још неког 
лица, убиство при извршењу разбојништва 
или разбојничке крађе, убиство из користо-
љубља, ради извршења или прикривања дру-
гог кривичног дела, из безобзирне освете или 
из других ниских побуда, убиство службе-
ног или војног лица при вршењу службене 
дужности, убиство судије, јавног тужиоца, 
заменика јавног тужиоца или полицијског 
службеника у вези са вршењем службене ду-
жности, убиство лица које обавља послове 
од јавног значаја у вези са пословима које то 
лице обавља, убиство детета или бремените 
жене, убиство члана своје породице „којег је 
претходно злостављао” и умишљајно убиство 
више лица.

У свим наведеним случајевима тешког уби-
ства (члан 114. став 1. КЗ-а) осуђеник може да 
тражи условни отпуст после 27 година, осим 
ако је реч о убиству детета и трудне жене (та-
чка 9). У таквим случајевима осуђеник ће 

бити у затвору до краја живота и неће имати 
никаквог интереса да се добро влада јер му 
закон не даје могућност да уопште поднесе 
молбу за условно пуштање на слободу.

Условни отпуст није могућ ни за најтеже 
облике кривичних дела против полне сло-
боде. То су најтежи облици силовања (члан 
178. став 4), обљубе над немоћним лицем 
(члан 179. став 3), обљубе са дететом (члан 
180. став 3) и обљубе злоупотребом положа-
ја (члан 181. став 5) – ако је наступила смрт 
лица према којем је дело извршено или је дело 
учињено према детету.

Осим ових кривичних дела која су обухва-
ћена иницијативом Фондације „Тијана Јурић”, 
казна доживотног затвора предвиђена је из-
менама КЗ-а и за следеће инкриминације:
●  убиство представника највиших државних 
органа (члан 310. КЗ-а)1,
●  тешка дела против уставног уређења и бе-
збедности Србије (члан 321. став 2. КЗ-а),
●  удруживање ради вршења кривичних дела 
(члан 346. став 5. КЗ-а),
●  геноцид (члан 340. КЗ-а),
●  злочин против човечности (члан 371. КЗ-а),
●  ратни злочин против цивилног становни-
штва (члан 372. став 3. КЗ-а),
●  ратни злочин против рањеника и болесни-
ка (члан 373. став 2. КЗ-а),
●  ратни злочин против ратних заробљеника 
(члан 374. став 2. КЗ-а),
●  употреба недозвољених средстава борбе 
(члан 376. став 2. КЗ-а),
●  противправно убијање и рањавање непри-
јатеља (члан 378. ст. 3. и 4. КЗ-а),
●  агресивни рат (члан 386. став 2. КЗ-а),
●  тероризам (члан 391. став 4. КЗ-а),
●  употреба смртоносне направе (члан 391в 
став 3. КЗ-а),
●  уништење и оштећење нуклеарног објекта 
(члан 391г став 3. КЗ-а),
●  угрожавање лица под међународном за-
штитом (члан 392. став 3. КЗ-а).

Осуђени на казну доживотног затвора 
за ова кривична дела могу да траже услов-
ни отпуст после 27 година проведених иза 

1 Кривични законик Републике Србије, „Сл. 
гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 
107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014 и 94/2016.



56

К
РИ

В
И

Ч
Н

О
 П

РА
В

О
 

LE
G

E 
A

R
TI

S 
 ●

 П
РО

П
И

СИ
 У

 П
РА

КС
И

решетака. Суд има могућност да донесе одлу-
ку о условном отпусту, али и да одбије молбу. 
За условни отпуст са казне доживотног затво-
ра прописани су строги услови – ако се у току 
издржавања казне тако поправио да се може 
са основом очекивати да ће се на слободи до-
бро владати, а нарочито да до истека вре-
мена за које је изречена казна не учини ново 
кривично дело.

При оцени да ли ће се осуђени условно от-
пустити узеће се у обзир његово владање за 
време издржавања казне, извршавање радних 
обавеза, с обзиром на његову радну способ-
ност, као и друге околности које показују да 
је у односу на њега постигнута сврха кажња-
вања. Не може се условно отпустити осуђени 
који је током издржавања казне два пута ди-
сциплински кажњаван и коме су одузете доде-
љене погодности, наведено је у члану 46. КЗ-а.

Рок за опозив условног отпуста траје де-
сет година од дана када је осуђени условно 
отпуштен са издржавања казне доживотног 
затвора.

Сва наведена кривична дела убудуће не за-
старевају, а до сада је чак и за најтеже инкри-
минације, осим за ратне злочине, био одређен 
рок застаре. Од дана када ће измене и допуне 
КЗ-а ступити на снагу, дакле од 1. децембра 
2019. године, застарелост кривичног гоње-
ња и извршења казне не може да наступи и 
за кривична дела за која је предвиђена казна 
доживотног затвора.

Ова казна не може да се изрекне лицима 
која у време извршења кривичног дела нису 
навршила 21 годину живота, као ни у случа-
јевима када постоји неки од законских основа 
за ублажавање казне или за ослобођење од ка-
зне, као што су прекорачење границе нужне 
одбране, покушај или битно смањена урачун-
љивост.

Сврха кажњавања

Иако могућност условног отпуста „до-
звољава” да осуђеник на доживотну казну 
затвора може да се поправи, виновници пет 
злочина чије су жртве деца, малолетници, 
немоћна лица или бремените жене – остају 
иза решетака, по сили закона, до своје смрти. 
За неке од њих то може да буде врло кратак 

период, док за друге то може да значи и више 
од пола века у затворској ћелији. Кримино-
лози и пенолози истичу да су ови осуђеници, 
без икакве наде да било када, па и пред крај 
живота, изађу на слободу, у већем ризику да у 
затворској установи изврше самоубиство или 
убиство другог осуђеника, стражара или не-
ког од запослених у установи. Такође је већи 
и ризик од бекства.

Због тога се намећу питања да ли казна до-
животног затвора без могућности условног 
отпуста може да испуњава сврху кажњавања 
и шта је у оваквим случајевима заправо сврха 
кажњавања. Да ли је то изолација или одмазда?

Делимичан одговор може да се наслути из 
образложења предлагача: Чланом 1. Нацрта 
закона допуњује се члан 42. Кривичног зако-
ника тако што се уводи још један циљ који 
треба да се постигне сврхом кажњавања, а 
то је остваривање праведности и сразмерно-
сти између учињеног дела и тежине кривичне 
санкције. На тај начин дају се смернице су-
дијама да приликом одмеравања казне узму и 
овај разлог у циљу постизања сврхе кажњава-
ња у сваком појединачном случају. Криминал-
но-политичко оправдање казне доживотног 
затвора јесте у томе што она треба да буде 
изузетна казна која замењује смртну казну. 
За нека најтежа кривична дела у односу на 
одређене учиниоце временска казна лишења 
слободе не указује се адекватном.

Предлагач, дакле, указује на правду и на 
сразмерност злочина и казне, што упућује на 
закључак да је ипак реч о одмазди, а затим 
наводи да је реч о замени за смртну казну, 
што указује и на одмазду и на изолацију као 
крајњи циљ – да се опасни злочинац трајно 
одстрани из друштва.

У образложењу предлагач такође истиче да 
казна доживотног затвора има и симболички 
значај, па се наводи да она може адекватни-
је да изрази тежину неких кривичних дела и 
степен кривице учиниоца, иако се практично 
у извршењу може свести на исту дужину као 
и казна у трајању од тридесет до четрдесет 
година.

Ова „симболика” подсећа на популисти-
чке ефекте кажњавања, какви постоје у неким 
западним земљама, где се злочинцу изриче 
на пример 15 доживотних робија или више 
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стотина година затвора. Јасно је да један се-
ријски убица нема 15 живота, али уколико је 
убио 15 људи, онда осећај грађана за правду 
и реакције јавног мњења очигледно налажу 
судијама да за свако од 15 убистава „одрежу” 
по једну доживотну робију. Тако су намирене 
потребе јавног мњења за правдом, а постиг-
нута је и сразмера између злочина и казне, па 
и симболика, јер је јасно да није могуће да се 
над једним осуђеником изврши 15 доживот-
них казни.

Једина разлика између смртне казне и до-
животног затвора без могућег условног от-
пуста јесте у непоправљивости смртне казне. 
Сви аргументи против смртне казне, осим 
непоправљивости, могу да се истакну и про-
тив казне доживотног затвора када нема мо-
гућности условног отпуста. Непоправљивост 
је увек био један од најјачих аргумената про-
тивника смртне казне. Њена непоправљивост 
после погубљења значи да ствари не могу да 
се врате у пређашње стање уколико би се по-
јавио доказ, најчешће у виду резултата ДНК 
анализе, који указује на то да је неко други, а 
не покојни осуђеник на смрт учинио конкре-
тан злочин. У случају доживотног затвора, 
аргумент непоправљивости не стоји јер осу-
ђеник може да се пусти из затвора уз накнаду 
штете за неосновану осуду.

У образложењу за увођење казне доживот-
ног затвора наведено је у којим се државама 
примењује ова кривична санкција: Са изузет-
ком неколико држава, а ту су пре свега држа-
ве настале на територији бивше Југославије 
(осим Словеније), као и Шпаније, Португалије 
и Норвешке, све остале европске државе по-
знају казну доживотног затвора. Те државе 
су: Аустрија, Финска, Француска, Немачка, 
Италија, Македонија, Словенија, Швајцарска 
итд. Република Србија, као и већина земаља 
насталих на територији бивше Југославије 
(Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска), 
сада познаје решење које није уобичајено и 
које, осим поменутих, не познаје ниједна друга 
европска земља. Уместо доживотног затвора 
предвиђена је дуготрајна временска казна за-
твора у одређеном распону, а негде у фиксном 
трајању.

Предлагач истиче да је нехуманост уобича-
јени приговор који се упућује казни доживотног 

затвора, али указује на то да се ни постојећа 
најстрожа казна од 40 година затвора не ра-
зликује много од доживотног затвора, па да 
може чак да буде и „нехуманија”.

Уколико осуђени који је издржавао казну у 
трајању од четрдесет година буде пред крај 
свог живота пуштен на слободу, поставља 
се питање шта он тиме добија с обзиром на 
то да је по правилу без средстава за живот, у 
дубокој старости, са прекинутим везама са 
породицом и пријатељима и слично, наведено 
је у образложењу.

Због забране условног отпуста за поједи-
не злочине Комитет за људска права Савета 
Европе упутио је писмо министарки правде 
Нели Кубуровић, у коме изражава забри-
нутост због одлуке да није потребна јавна 
расправа о изменама Кривичног законика 
Републике Србије и позива да се још једном 
размотре одредбе о условном отпусту. У пи-
сму се наглашава да одредбе КЗ-а морају бити 
у складу са праксом Европског суда за људска 
права у Стразбуру и са чланом три Европске 
конвенције о људским правима, који пропи-
сује да нико не сме бити подвргнут мучењу 
или нечовечном или понижавајућем поступа-
њу или кажњавању.

Мора постојати могућност условног от-
пуста осуђеника на доживотну казну затво-
ра, као и могућност преиспитивања пресуде. 
Таква одредба требало би да допусти дома-
ћим властима да размотре да ли је дошло до 
значајних промена у животу затвореника, 
односно да ли је постигнут напредак у ње-
говој рехабилитацији, наводи се у писму из 
Стразбура.

Истакнуто је такође да је у већини европ-
ских држава које прописују казну доживот-
ног затвора предвиђена могућност условног 
отпуста после 25 година. Наведено је да је 
Европски суд за људска права у случају „Вин-
тер и други против Уједињеног Краљевства” 
заузео став да условни отпуст мора да постоји 
као могућност у случају сваког осуђеника на 
доживотну казну. Изостала је јавна распра-
ва о изменама КЗ-а, па стручна јавност није 
имала прилику да у образложеним примед-
бама достави предлагачу – Министарству 
правде – аргументе за и против увођења ка-
зне доживотног затвора. Измене КЗ-а садрже 
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још неколико значајних новина, као што је, 
на пример, сужавање могућности за изрица-
ње условне осуде и прописивање правила за 
строже кажњавање повратника. Стручна јав-
ност остала је ускраћена и за примедбе на ове 
и друге новине у КЗ-у, па се може рећи да су 
све измене „прошле у пакету са доживотним 
затвором”, а увођење ове казне предлагач сма-
тра неспорним с обзиром на потписе више од 
150.000 грађана Србије.

Тако је полемика о изменама Кривичног 
законика овог пута вођена у медијима и на 
понеком стручном скупу. Адвокати су у из-
јавама истицали да се доживотни затвор без 
могућности условног отпуста своди на од-
мазду и „подилажење популистичким захте-
вима јавног мњења”. У саопштењу за јавност 
Адвокатска комора Београда изразила је за-
бринутост поводом измена Кривичног зако-
ника и истакла следеће: Имајући у виду да је 
претежни део измена настао као реакција на 
тренутно расположење јавног мњења, а не као 
резултат озбиљне стручне расправе и ана-
лизе, очекујемо да ће у пракси резултирати 
бројним неправичним ситуацијама у којима 
изречене казне неће бити сразмерне друштве-
ној опасности конкретних кривичних дела и 
њихових учинилаца.

Казна доживотног затвора била је и тема 
на међународној научној конференцији одр-
жаној на Тари средином маја, са темом „Од-
говорност и санкција у кривичном праву”. 
Кривичари су истакли да се најтежи злочин-
ци, убице, педофили и предатори највише 
плаше психијатријског лечења и хемијске ка-
страције, а не затвора. Поставили су и питање 
где би били смештени осуђеници на доживот-
ну казну затвора и да ли ће бити неопходна 
изградња нових затворских капацитета са 
посебним мерама заштите. Подсетили су и 
на податак да један осуђеник у Србији кошта 
државни буџет 15 евра дневно, па се намеће и 
питање колики ће у будућности бити трошко-
ви казне доживотног затвора. 

Кривичари су још једном указали на то да 
тежина запрећене казне не утиче превентив-
но на потенцијалне извршиоце да не чине 
кривична дела. Једино што их одвраћа је из-
весност откривања, кривичног гоњења и про-
цесуирања.

На крају треба истаћи да се казна дожи-
вотног затвора не може примењивати ре-
троактивно. Измене КЗ-а ступају на снагу 1. 
децембра, па сходно томе могу да се примене 
на кривична дела која буду извршена почев-
ши од тог датума.

ИНГ-ПРО ЈАВНЕ НАБАВКЕ – електронско издање за праћење јавних набавки – налази се на јавној интернет адреси www.javne-
-nabavke.net и представља издање намењено службама којима је у свакодневном раду неопходно праћење јавних набавки, које 
се објављују на Порталу јавних набавки, као и свих других пратећих докумената, при чему су заинтересоване за једноставан, 
ефикасан и брз приступ путем интернета, без икаквих поступака ажурирања од стране клијената (ажурира се аутоматски), 
као и са могућношћу обавештавања о набавкама које су им потребне и њиховим променама путем мејл-сервиса (директно 
на мејл корисника).

Зашто пратити ИНГ-ПРО Јавне набавке?
● Зато што се добија дневно ажуран преглед свих јавних набавки и пратеће документације, које се објављују у складу са 

Законом о јавним набавкама.
● Зато што нуди јединствену претрагу свих врста огласа по више различитих критеријума: по појмовима у називу тендера, по 

предмету, по периоду важења огласа (важи од – до), по датуму објављивања огласа, по статусу огласа (отворен, закључен, 
обустављен), по врсти поступака, наручиоцима.

● Зато што је за добијање резултата претраге довољан један критеријум претраге.
● Зато што корисник може да одабере категорије предмета набавки које су му потребне и да само о њима добија обавештења 

путем мејл-сервиса, чиме је поштеђен свакодневног, мукотрпног листања огласа на Порталу јавних набавки.
● Зато што се за претплатну цену добија могућност неограниченог праћења свих категорија и свих типова јавних набавки 

(добра, услуге, радови).
● Зато што има све измене постојећих јавних набавки, што омогућава њихово једноставно праћење.
● Зато што има и базу победника тендера, са информацијама у ком је поступку јавне набавке одређени понуђач победио.
● Зато што има листу ЈН УЖИВО, која се ажурира свака два минута и на којој се налазе најновије јавне набавке, које још нису 

прошле процес редакцијске обраде.

Електронско издање за праћење јавних набавки

ИНГ-ПРО  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Право ухапшеног или лишеног 
слободе да без одлагања 
буде изведен пред судију или 
друго службено лице законом 
одређено да обавља судске 
функције
Ово питање обрађено је са аспекта Законика о кривичном поступку 
и члана 5. става 3. Европске конвенције о људским правима, а дата 
је и кратка анализа пресуде ЕСЉП Вренчев против Србије.

Љуба Слијепчевић,
руководилац Канцеларије Нови 
Сад, Правосудна академија

УВОД

У ставу 2. чл. 5. Закона о кривичном по-
ступку1 (ЗКП) реч је о моменту од кога почи-
ње кривично гоњење, а у члану 7. о моменту 
од кога почиње кривични поступак. Из тога 
произлази да законодавац разликује криви-
чни прогон који предузимају овлашћени ту-
жиоци од судског кривичног поступка. Према 
тачки 1. члана 7. тужилачка истрага је део 
кривичног поступка у правом смислу речи 
иако у њој нема суда, осим инцидентно, кад 
судија за претходни поступак одлучује о људ-
ским правима окривљеног. Основна процесна 
претпоставка за заснивање процесноправног 
односа састоји се у постојању процесних су-
бјеката, од којих је суд један од главних. Ис-
тражне радње јавног тужиоца представљају 
акте кривичног гоњења, а не кривичног (суд-
ског) поступка. Одредбе чл. 5. и 7. морале су 
да истакну разлику између судског кривичног 
поступка и несудског претходног кривичног 
поступка. И један и други поступак су делови 

јединственог кривичног поступка, али се ти 
делови разликују. 

Судски поступак је кривични поступак у 
правом или ужем смислу, док су предистра-
жни поступак и истрага кривични поступ-
ци у неправом или ширем смислу. Почетак 
кривичног поступка у ужем смислу мора да 
буде условљен одлуком суда којом утврђује 
постојање услова за вођење кривичног по-
ступка против одређеног лица. Та одлука је 
у општем кривичном поступку решење о по-
тврђивању оптужнице (члан 341. ЗКП-а), а у 
скраћеном поступку наредба о одређивању 
главног претреса (члан 504. ЗКП-а). Све што 
претходи овим одлукама само су акти кри-
вичног гоњења, а не процесне радње судског 
кривичног поступка.

Наша земља ратификовала је Европску 
конвенцију о људским правима 26. децембра 
2003, али она правно делује од 3. марта 2004.2 
године. Према Уставу Републике Србије3 и 
према одредби чл. 194, „потврђени међуна-
родни уговори и општеприхваћена правила 
међународног права део су правног поретка 
Републике Србије.”

Суд неће прогласити прихватљивом нијед-
ну представку ако претходно нису исцрпље-
ни сви правни лекови и ако се не прођу све 
националне инстанце.
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Конвенција се углавном бави заштитом 
појединца од мешања државе у њихова фун-
даментална права. Она намеће државама 
негативне обавезе уздржавања од таквих ме-
шања, али такође захтева да државе „обезбе-
де” нека права. То значи обавезу да се суздрже 
од одређене врсте поступања, као и обавезу 
подузимања позитивних радњи, како би се 
појединцима осигурала њихова права и како 
би били заштићени од забрањеног поступања.

Према члану 5. Конвенције свако има пра-
во на слободу и безбедност личности и не 
може бити лишен слободе, осим у законом 
прописаном поступку. Такође, свако ко је 
ухапшен биће одмах обавештен и на језику 
који разуме о разлозима за његово хапшење 
и о свакој оптужби против њега, а свако ко 
је ухапшен или лишен слободе без одлагања 
мора да буде изведен пред судију или друго 
службено лице законом одређено да обавља 
судске функције и мора имати право да му се 
суди у разумном року или да буде пуштен на 
слободу до суђења. Пуштање на слободу може 
да се услови јемствима да ће се лице појавити 
на суђењу. Такође, свако ко је лишен слободе 
има право да покрене поступак у коме ће суд 
хитно испитати законитост лишења слободе 
и наложити пуштање на слободу ако је лише-
ње слободе незаконито. 

ПРАВО УХАПШЕНОГ ИЛИ ЛИШЕНОГ 
СЛОБОДЕ ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА МОРА 
ДА БУДЕ ИЗВЕДЕН ПРЕД СУДИЈУ ИЛИ 
ДРУГО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗАКОНОМ 
ОДРЕЂЕНО ДА ОБАВЉА СУДСКЕ 
ФУНКЦИЈЕ ПРЕМА ЗАКОНИКУ О 
КРИВИЧИНОМ ПОСТУПКУ

У предистражном поступку наредбу о 
спровођењу истраге којом започиње ова фаза 
јавни тужилац мора да донесе пре или непо-
средно после подузимања прве доказне радње, 
а најкасније у року од 30 дана, када га о њеном 
предузимању обавештава полиција. У фази 
истраге јавни тужилац је дужан да осумњи-
ченом и његовом браниоцу омогући да у року 
довољном за припремање одбране ра змотре 
списе и разгледају предмете који служе као 
доказ (чл. 303. ст. 1. ЗКП-а). Саслушање ухап-
шеног је у искључивој надлежности јавног 

тужиоца, док саслушање осумњиченог може 
да обави и полиција. О задржавању осум-
њиченог одлучује јавни тужилац и по њего-
вој одлуци осумњичени може бити задржан 
ради саслушања најдуже 48 часова од тренут-
ка хапшења, с тим што је јавни тужилац или 
полиција по његовом одобрењу у обавези да 
донесе решење о задржавању у року од два 
часа од када је осумњиченом саопштено да је 
задржан. На решење о задржавању осумњи-
чени и његов бранилац имају право жалбе у 
року од шест часова од достављања решења 
(чл. 294. ЗКП-а). О жалби одлучује судија за 
претходни поступак у року од четири часа од 
пријема жалбе, с тим што жалба не задржа-
ва извршење решења. Лица лишена слободе 
уживају сва права која се гарантују осумњи-
ченом. 

Лицу лишеном слободе гарантује се посе-
бан корпус права, која укључују и одређена 
допунска права с обзиром на осетљивост си-
туације у којој се налази. 

Устав РС у чл. 27–29. прописује услове под 
којима лична слобода појединца може да се 
ограничи, поступак лишења слободе и орган 
који је надлежан да одлучује о лишењу слобо-
де, а гарантује и права којима појединац може 
да се користи у поступку пред државним ор-
ганима када је његова слобода ограничена, за-
тим налаже човечно поступање, уважавање 
достојанства личности лица лишеног слободе 
и гарантује допунска права у случају лишења 
слободе без одлуке суда.

Предистражним поступком формално 
руководи јавни тужилац. Одређену функ-
цију има и кривични суд у функционалном 
облику судије за претходни поступак, у чи-
јој је надлежности одређивање притвора, 
као и издавање наредбе за извођење одређе-
них доказних радњи и сл., при чему судија 
за претходни поступак одређује рок јавном 
тужиоцу да предузме доказну радњу. Осум-
њичени у случају лишења слободе има право 
и на неометано општење са браниоцем – тзв. 
поверљиви разговор (чл. 69. ст. 1. т. 2) ЗКП-а). 
Под овим правом подразумева се разговор са 
браниоцем који се надзире само визуелно, 
не и аудитивно. На овај начин омогућава се 
потпуно остварење стручне помоћи коју је-
дан бранилац може да пружи свом клијенту. 
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Осумњичени има право да се изјасни о свим 
чињеницама и доказима који га терете и да 
сам или преко браниоца износи чињенице и 
доказе у своју корист (чл. 33. Устава РС, чл. 
68. ст. 1. т. 10) ЗКП-а). Ово битно право осум-
њиченог познато је као право на једнакост 
оружја или средстава и односи се на једна-
кост странака пред судом. У ширем смислу 
ово право може чак да се схвати и као састав-
ни елемент начела равноправности странака.

Устав Републике Србије у другом делу под 
називом „Људска и мањинска права и слобо-
де”, у одељку „Људска права и слободе” (чл. 
164. и 165. Устава), међу гаранцијама приват-
не личности човека и грађанина регулише 
одређивање и трајање притвора и накнаду 
штете за неосновано или незаконито при-
тварање. Хитност поступања у притворском 
предмету налаже приоритетну обраду и пре-
дузимање процесних радњи и те обавезе се од 
стране надлежних органа и поштују. Свођење 
притвора на најкраће неопходно време јесте 
главни принцип при одлучивању о овој риго-
розној мери. Трајање притвора у истрази је и 
законом временски ограничено на шест месе-
ци. О одређивању, продужењу или укидању 
притвора решењем одлучује судија за прет-
ходни поступак или веће надлежног суда, у 
зависности од фазе кривичног поступка. Су-
дија за претходни поступак у истрази може 
да одреди притвор на предлог јавног тужиоца 
након саслушања окривљеног, искључиво у 
погледу постојања законских разлога за при-
твор. Дискутабилна је законска могућност 
да то рочиште може да се одржи у одсуству 
јавног тужиоца и браниоца, као и консти-
туисање дужности уредног позивања ових 
учесника од стране суда, будући да је предлог 
јавног тужиоца иницијални акт за одлучива-
ње о притвору, па је важно да, осим писменог 
акта, разлоге за притвор и усмено образложи. 
Посебно је спорна опциона обавеза браниоца 
да присуствује рочишту за притвор у случаје-
вима обавезне одбране окривљеног. Иако суд 
ex officio води рачуна о разлозима за притвор 
и стара се да та мера буде ultima ratio, одно-
сно да се не одређује ако иста процесна сврха 
може да се постигне на други начин, брани-
лац је тај који треба да покуша да оспори аргу-
менте у предлогу за притвор, предложи блажу 

меру уместо притвора и осигура окривљеном 
ефективно заступање. Алтернативне мере су 
врсте обавеза које се намећу окривљеном 
ради остваривања процесног циља ефика-
сног вођења кривичног поступка, с тим да је, 
према ЗКП-у, једна од њих јемство (чл. 202. 
ЗКП-а).

Полагање јемства од стране окривљеног 
или трећег лица долази у обзир кад окри-
вљени треба да буде стављен у притвор или 
је већ у притвору због опасности од бекства 
или због тежине кривичног дела и додатних 
елемената везаних за узнемирење јавности. 
Ова мера погађа покретну или непокретну 
имовину окривљеног или њему блиског лица, 
уз претњу њеног одузимања повредом обећа-
ња о нескривању и напуштања боравишта без 
одобрења суда. Степен њене ефикасности је 
веома висок.

Под правом на правну заштиту осумњи-
ченог подразумева се и његово право да у 
најкраћем року буде изведен пред суд, а регу-
лисано је ЗКП-ом (чл. 68. ст. 1. т. 5)), Уставом 
РС (чл. 29) и ЕКЉП (чл. 5. ст. 3). Ово право 
потребно је обезбедити сваком осумњиченом 
у смислу да у остварењу истог не смеју посто-
јати никакве правне или практичне препреке. 
У ЗКП-у користи се израз „у најкраћем року”, 
док је то у ЕКЉП „без одлагања”. Малолетна 
лица не могу да буду задржана од стране по-
лиције, али у случају лишења слободе, одмах 
морају да буду спроведена судији за малолет-
нике (чл. 61. Закона о малолетницима и кри-
вичноправној заштити малолетних лица).

Оптужница се подиже у року од 15 дана 
од дана кад је завршена истрага, а у нарочи-
то сложеним предметима овај рок може да 
се продужи најдуже до 30 дана по одобрењу 
вишег тужиоца (чл. 331. ЗКП-а). Оптужница 
се подноси ванпретресном већу надлежног 
суда, па веће исту испитује и уколико утвр-
ди да оптужница није прописно састављена, 
враћа је јавном тужиоцу да у року од 3 дана 
исправи недостатке, с тим што веће из оправ-
даних разлога може да продужи рок.

Окривљеном ком је достављена оптужница 
има право да поднесе одговор на оптужницу у 
року од 8 дана од дана достављања, с тим што 
право да поднесе одговор на оптужницу има 
и бранилац без посебног овлашћења, али не 
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и против воље окривљеног (чл. 336. ЗКП-а). 
Веће испитује оптужницу у року од 15 дана од 
истека рока за подношење одговора на опту-
жницу (члан 337. ЗКП-а).

Кад је реч о суђењу у разумном року, истом 
иде у прилог и одредба у ЗКП-у која се одно-
си на увођење припремног рочишта, чија су 
основна правила регулисана одредбом члана 
345. ЗКП-а, а и ту постоје рокови и то да се, 
сходно одредби члана 346. ЗКП-а, одређује 
припремно рочиште у року од 30 дана ако 
је оптужени у притвору, а у року од 60 дана 
уколико је на слободи, рачунајући од дана 
пријема потврђене оптужнице у суд. Према 
одредби чл. 350. ЗКП-а, странке, бранилац 
и оштећени на припремном рочишту обра-
злажу предложене доказе, а супротна страна 
изјашњава се о предлозима противника и 
оштећеног. За разлику од ранијег решења по 
ком су странке у било којој фази поступка мо-
гле да предлажу нове доказе, нови ЗКП пред-
виђа другачије решење и спречава процесне 
злоупотребе, па председник већа упозорава 
странке да се на главном претресу неће изво-
дити докази који су странкама били познати, 
а без оправданог разлога на припремном ро-
чишту нису предложени. Странке имају оба-
везу да образложе предложене доказе, што 
би требало да помогне суду у опредељивању 
трајања првостепеног поступка и договарању 
у вези са планираним временским оквиром. 

Нови ЗКП садржи и три врсте споразума 
јавног тужиоца са окривљеним. То су: 
1) споразум о признању кривичног дела – мо-
гуће је закључити поводом било којег криви-
чног дела, али споразум мора да прихвати суд;
2) споразум о сведочењу окривљеног – скла-
па се само у поступцима који се воде против 
учинилаца кривичних дела организованог 
криминала или ратних злочина, а може да 
се закључи од тренутка доношења наредбе о 
спровођењу истраге, па све до завршетка глав-
ног претреса, при чему о споразуму одлучује 
судија за претходни поступак, а ако је након 
потврђивања оптужнице постигнут спора-
зум, о истом одлуку доноси председник већа;
3) споразум о сведочењу осуђеног – може да се 
закључи и са лицима која су осуђена и за друга 
кривична дела, а не само за кривична дела ор-
ганизованог криминала или ратних злочина. 

Претрес може да се одржи у одсуству оп-
туженог који је проузроковао сопствену не-
могућност за учествовање у поступку, нпр. у 
бекству је, није доступан државним органима 
(чл. 381. ЗКП-а), а одредба члана 383. ЗКП-а 
даје могућност одржавања главног претреса у 
одсутности окривљеног који је сам проузро-
ковао неспособност учествовања на главном 
претресу, нпр. због алкохолисаног стања и сл.

У складу са одредбом члана 56. Закон о 
малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица4 
предвиђено је да су органи који учествују у 
поступку против малолетника дужни да по-
ступају најхитније како би се поступак што 
пре завршио.

ПРИМЕНА ЧЛАНА 5. СТАВ 3. 
ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ 
ПРАВИМА

Члан 5. ст. 3. Европске конвенције о људ-
ским правима гласи:

Свако ко је ухапшен или лишен слободе 
сходно одредбама из става 1.ц овог члана 
мора без одлагања бити изведен пред судију 
или друго службено лице законом одређено да 
обавља судске функције и мора имати право 
да му се суди у разумном року или да буде пу-
штен на слободу до суђења. Пуштање на сло-
боду може да се услови јемствима да ће се лице 
појавити на суђењу. 

Природа права

Формулација овог права сугерише да су 
националне власти суочене са избором изме-
ђу обезбеђења суђења у разумном року или 
пуштања на слободу. Међутим, то није опште 
правило, као што може да се види с обзиром 
на члан 6. став 1, који каже да свако има право 
на суђење у разумном року (тј. без обзира на 
то да ли је лице притворено или не). Уместо 
тога, циљ ове одредбе је да обезбеди да лице 
не буде задржано у притвору дуже него што 
је разумно. Кључ за схватање члана 5. став 3. 
јесте у томе да он представља део гаранци-
ја физичке слободе. Као што је Суд указао у 
предмету Neumeister против Аустрије (1968) 
(у ставу 4), циљ члана 5. став 3. је да захтева 
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привремено пуштање окривљеног лица када 
његов притвор престане да буде разуман. Пи-
тање права на правично суђење је ствар коју 
треба разматрати по члану 6. 

Националне власти су суочене са два за-
датка по члану 5. став 3. Постоји, прво, оба-
веза да се обезбеди неопходност лишавања 
слободе у било којој фази пре суђења у сваком 
појединачном случају, а друго, да се обезбеди 
да се истрага обавља правовремено да би се 
спречило да окривљени проведе предуг пери-
од у притвору. 

Аутоматска природа права

Ова одредба пружа лицима која су лишена 
слободе због кривичних поступака у смислу 
члана 5. став 1. тачка (ц) специјалну гаранци-
ју, наиме, аутоматску судску заштиту којом се 
осигурава да не буду лишени слободе незако-
нито, као и да време у коме су лишени слободе 
буде сведено на минимум. Циљ члана 5. став 
3. био је детаљно изнет у предмету Duinhof и 
Duijf против Холандије (1984), где је Суд био 
мишљења да је он усмерен ка обезбеђивању 
брзе и аутоматске судске контроле полициј-
ског или административног притвора и да 
судија или службеник суда морају лично да 
саслушају притворено лице и донесу одгова-
рајућу одлуку.

Обавезе по овом ставу су да се без одлага-
ња обезбеди расправа после првог хапшења 
и притвора, као и периодична преиспити-
вања притвора током целог периода пре су-
ђења. При свакој расправи судија или друго 
лице овлашћено законом мора да размотри 
све разлоге који се противе пуштању лица 
на слободу до суђења, уз кауцију. Схватање 
Суда је било да лице окривљено за кривично 
дело мора увек бити ослобођено, изузев ако 
постоје одговарајући и довољни разлози да 
оправдају продужени притвор током фазе 
пре суђења. Питање продуженог притвора 
до дана суђења мора бити стално испитивано. 

Члан 5. став 3. захтева не само испитива-
ње без одлагања разлога за лишавање слободе 
убрзо након хапшења, већ и да се ти разлози 
у одређеним временским интервалима ис-
питују по аутоматизму. Суд, међутим, није 
разјаснио колико често таква испитивања по 

аутоматизму треба да се обављају. Врло че-
сто расправе по члану 5. став 3. обухватају и 
оспоравање законитости притвора, у складу 
са чланом 5. став 4.

Ово право не тражи да га активира поје-
динац. Оно представља обавезу за коју је од-
говорна држава. Према томе, процедура мора 
бити аутоматска. У таквим испитивањима на 
власти је терет доказивања постојања довољ-
них разлога који оправдавају притвор, јер у 
противном притвореник мора бити ослобо-
ђен уз кауцију. 

Захтев за поступање без одлагања

Суд је избегао постављање максималних 
временских рокова по овом питању. Напро-
тив, навео је да постоји одређени степен флек-
сибилности везан за појам без одлагања, мада 
је он ограничен. До сада је Суд утврдио да су 
одређени периоди премашили појам без одла-
гања у контексту борбе против тероризма. Још 
није давао сличне изјаве у вези са обичним 
кривичним правом. Лице ухапшено због кри-
вичних дела не мора бити физички изведено 
пред судију или другог законом овлашћеног 
лица уколико је одмах пуштено на слободу. 

У предмету Броган и остали против Уједи-
њеног Краљевства (1988) подносиоци пред-
ставке су ухапшени и притворени због дела 
тероризма. Сви су ослобођени без оптужби 
после најмање 4 дана и 6 часова, а највише 6 
дана и 16 часова. Суд је прихватио да борба 
против тероризма поставља велике пробле-
ме. Међутим, имајући у виду да је општи циљ 
члана 5. спречавање самовољног и незакони-
тог притвора, чак и време од четири дана и 
шест часова прелазило је период предвиђен 
појмом без одлагања. Суд је закључио да под-
носиоци представке нису били ослобођени 
одмах, без одлагања, као и да је постојало кр-
шење члана 5. став 3.

Дакле, у вези са периодима који следе након 
хапшења са сигурношћу може да се каже да се у 
контексту борбе против тероризма притвор до 
периода од 4 дана и 6 часова не може сматрати 
сагласним са појмом без одлагања. Међутим, 
у многим случајевима у којима је у питању 
био тероризам држава је прогласила ванред-
но стање по члану 15, одступајући од заштите 
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члана 5. У таквим случајевима Суд и даље за-
хтева образложење засновано на чињеницама 
у погледу дужег трајања притвора у сваком 
појединачном случају. Када држава не докаже 
да је дуже трајање било неопходно, може да се 
утврди да је прекршен члан 5. став 3.

Судија или друго законом 
овлашћено лице

Друго лице овлашћено законом представља 
синоним за надлежни судски орган у члану 5. 
став 1. тачка (ц). Трибунал стога мора бити не-
зависан и објективан и мора имати овлашћења 
да доноси обавезујуће законске одлуке којима 
се налаже ослобађање лица.

У предмету De Jong, Baljet и Van den Brink 
против Холандије (1984) војни обвезници 
који су на основу приговора савести одбили 
послушност били су ухапшени за кршење вој-
не дисциплине. Случај је пренет у надлежност 
војног ревизора. Он је био компетентан да даје 
препоруке у погледу права подносилаца пред-
ставке на суђење, али није имао овлашћења да 
нареди њихово пуштање на слободу. Такође, 
није пружао довољне гаранције независности 
јер је могао бити позван да се појави у улози 
тужиоца по преношењу случаја на војни суд. 
Дошло је до кршења члана 5. став 3.

Колико дуг притвор се узима као 
притвор пре суђења у смислу члана 
5. став 3?

При одређивању да ли је окривљени др-
жан у притвору пре суђења током неразум-
но дугог периода, Суд је дефинисао да такав 
притвор траје до дана пресуде у кривичном 
поступку. Период између доношења пресуде 
и улагања жалбе рачуна се као притвор након 
пресуде и потпада под члан 5. став 1. тачка (а). 
Суд ће разматрати жалбе у вези са дужином 
жалбеног поступка у складу са чланом 6. став 
1, који се односи на право на правично суђе-
ње у разумном року. 

Дужина притвора пре суђења

Нагласак целог члана 5. је на слободи, а не 
на притвору. Према томе, лице не може бити 

држано у притвору све време пре суђења без 
повремених испитивања разлога његовог 
притварања. Другим речима, питање притво-
ра стално мора да се преиспитује. 

У предмету Иликов против Бугарске (2001) 
подносилац представке је био ухапшен и при-
творен због преваре великих размера. Задр-
жан је у притвору до суђења укупно 3 године 
и скоро 4 месеца. Иницијални притвор био је 
правдан тежином почињеног дела. Међутим, 
домаћи судови су примењивали закон и прак-
су полазећи од претпоставке да је продужава-
ње притвора неопходно у случајевима где је 
запрећена казна била изнад одређене границе 
(десет година затвора по закону на снази до 
јуна 1995. и пет година затвора након тога). 
Суд је закључио да је сваки систем обавезног 
притвора сам по себи неспојив са чланом 5. 
став 3. Конвенције. 

У вођењу поступака судови морају да 
обрате посебну пажњу на сваки разлог који 
се користи за оправдање притвора пре суђе-
ња, да би се осигурало да време проведено у 
притвору не пређе дужину која се сматра ра-
зумном. Разумно ће се разликовати од случаја 
до случаја и не може да се процени апстракт-
ним путем. Фактори које треба имати у виду 
при одлучивању да се лице притвори или да 
се притвор настави обухватају:
а) комплексност истраге,
б) број осталих лица којима се суди у истом 
предмету,
ц) могуће постојање међународних елемената,
д) природу и комплексност правних питања и 
е) понашање окривљеног.

У предмету Contrada против Италије (1998) 
подносилац представке је био виши полициј-
ски официр окривљен за помоћ и сарадњу са 
мафијом, који је провео дуг период у притвору 
пре суђења. Жалио се да је био притворен то-
ком неразумно дугог периода, супротно одред-
бама члана 5. став 3. Конвенције. Суд је био 
мишљења да се ризик од бекства подносиоца 
представке смањио током истраге. Међутим, 
опасност његовог даљег чињења кривичних 
дела, модификовања доказног материјала или 
вршења притиска у конкретном случају пред-
стављали су релевантну и довољну основу за 
притвор током 2 године, 7 месеци и 7 дана. Уз 
то, Суд је установио да су органи власти водили 
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поступак са посебном пажњом. Суд је конста-
товао сложеност случаја, који је подразумевао 
истрагу тајних договора државних институци-
ја са мафијом, па је захтевао проверу бројних 
финансијских извештаја и записа разговора 
мобилним телефонима, затим државних до-
кумената из неколико различитих година, као 
и изјава преко 250 сведока. Суд је нагласио да 
је било неопходно време за детаљну истрагу у 
овом случају јер је мафија криминална органи-
зација која је у стању да се инфилтрира у држа-
ву и поткопа је изнутра. Суд је даље нагласио 
да је италијански суд понудио да повећа број 
саслушања када је достигнут максимални пе-
риод трајања притвора, али је одбрана понуду 
одбила.

У вези са понашањем окривљеног потре-
но је истаћи да, ако искористи права као што 
је молба за пуштање на слободу, не треба му 
приписати кашњења. Међутим, када се окри-
вљени намерно понаша опструктивно, ка-
шњења због таквог понашања не могу да се 
припишу држави. 

Када државни органи не спроведу своју 
истрагу на време и не изведу притвореника 
пред суд у разумном року, доћи ће до кршења 
одредаба члана 5. став 3. 

Разлози одбијања кауције – 
продужавање притвора

Сваки пут када се оптужено лице појави 
пред судом или другим службеним лицем 
овлашћеним законом, у складу са чланом 5. 
став 3. суд или службено лице мора детаљ-
но да испита разлоге који оправдавају про-
дужење притвора, као и аргументе одбране 
којима се тражи ослобађање. Суд је сматрао 
да у датом случају продужавање притвора 
може бити оправдано само ако постоје јасне 
индиције стварног јавног интереса, који, без 
обзира на претпоставку невиности, мора да 
превагне над правом на слободу. Разлози који 
оправдавају продужавање притвора морају 
бити одговарајући и довољни да покажу да 
притвор није био безразложно продужен и 
противан члану 5. став 3. Претпоставка увек 
мора ићи у корист ослобађања, изузев ако по-
стоје јаки разлози за продужени притвор. Ти 
разлози морају постојати све време трајања 

притвора. Према томе, питање притвора про-
дуженог до дана суђења стално мора да се 
испитује. Члан 5. став 3. конципиран је тако 
да обезбеди да се лице привремено пусти на 
слободу чим продужени притвор постане 
неоправдан. Ово налаже аутоматско право 
оптуженог да излази пред судију или друго 
службено лице на редовној основи.

У таквим околностима мора да се поступи 
према одредбама домаћих закона које обе-
збеђују виши ниво гаранције. Пропуст да се 
то учини представљаће кршење одредаба чла-
на 5. став 3. 

У разлоге за одбијање пуштања на слободу 
који су прихватљиви по члану 5. став 3. убра-
јају се:
а) ризик од непојављивања на суђењу,
б) ризик да ће притвореник утицати на суд-
ски поступак,
ц) ризик да ће притвореник починити нова 
кривична дела и
д) потреба за притвором ради очувања јавног 
реда и мира.

Ризик непојављивања

Ризик да се оптужени неће појавити на 
суђењу не може бити заснован само на те-
жини запрећене казне. Где је могуће доби-
ти гаранције да ће се лице појавити, оно се 
мора пустити на слободу под одговарајућим 
условима. Треба имати у виду следеће факто-
ре при процени да ли је подесно продужити 
притвор због могућности да лице побегне: 
а) карактер и личност оптуженог,
б) имовину оптуженог,
ц) породичне везе оптуженог,
д) контакте оптуженог у иностранству,
е) тежину пресуде која се очекује, 
ф) конкретно стање притвора оптуженог и 
г) непостојање јаких веза унутар земље. 

Национални суд мора бити уверен да посто-
ји бар неки од тих фактора, што пружа основ 
за претпоставку да ће последице и сав ризик 
од бекства оптуженог деловати као мање зло 
од продужавања притвора. Опасност од бек-
ства опада са протеком времена у притвору, 
највише зато што ће поменуто време бити ура-
чунато у евентуалну казну уколико оптужени 
буде осуђен. Према томе, судови ово морају 
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да имају у виду сваки пут када је потребно ис-
питати притвор. Суд је притом заузео став да, 
када је једини преостали разлог за продужа-
вање притвора страх да ће оптужени побећи 
и тиме избећи појављивање на суђењу, мора 
да се наложи његово пуштање на слободу до 
суђења уколико од њега могу да се добију га-
ранције да ће се појавити на суђењу.

Ризик утицања на судски поступак

У предмету Wemhoff Суд је констатовао 
да мора да постоји основани ризик да ће оп-
тужени, уколико буде ослобођен, предузети 
радње којима ће утицати на ток суђења. Такви 
ризици укључују: 
а) контакт са сведоцима,
б) упозоравање других осумњичених и
ц) уништавање доказа.

Ризик не може да буде генералан. Морају 
да постоје докази који упућују на закључак да 
ризик постоји. Када је, на пример, истрага о 
кривичном делу веома сложена, може да по-
стоји већа потреба да се докази сакрију или 
униште него у другим, мање компликованим 
предметима. Осим тога, мора да се има у виду 
чињеница да, како истрага напредује, опада 
ризик од контакта са сведоцима или другим 
доказима. 

Ризик чињења нових кривичних 
дела

Озбиљност оптужби може разумно да 
оправда одлуку да се осумњичени притвори 
у настојању да се спречи да поново покуша 
или учини кривично дело. Међутим, мора да 
се докаже да је ризик реалан. Треба имати у 
виду личност оптуженог и његову прошлост. 
Такође треба размотрити да ли било која 
претходна пресуда на коју се предмет ослања 
може да се упореди, било по својој природи 
било по степену озбиљности, са оптужбама 
подигнутим против оптуженог. 

У предмету Clooth против Белгије (1991) 
подносилац представке био је оптужен за 
паљевину и убиство тинејџерке чије је иска-
сапљено тело пронађено у спаљеној згради. 
Подносилац представке је раније био осуђи-
ван за покушај тешке пљачке, за који је осуђен 

на двомесечни затвор, као и за дезертирање 
из војске, за које је био условно осуђен на ме-
сец дана војног затвора. Суд је сматрао да та 
два дела не могу да се пореде ни по природи 
ни по тежини са оптужбама које су му се ста-
вљале на терет у предметном случају. 

Ризик за јавни ред и мир

При процени да ли је притвор оптуженог 
оправдан Суд је без изузетка тврдио да овај 
основ може бити узет у обзир у посебним 
околностима. Тежина дела не би била довољ-
на. Међутим, на овај разлог може да се ослони 
само под условом да судија или друго службе-
но лице овлашћено законом при доношењу 
одлуке о одређивању притвора ту одлуку до-
носи на основу чињеница које указују на то 
да би пуштање оптуженог на слободу одиста 
нарушило јавни ред и мир.

У предмету Letellier против Француске 
(1991) подносилац представке била је опту-
жена за саучесништво у убиству бившег мужа. 
Суд је утврдио да је потреба за притвором 
процењена од стране домаћих судова на уоп-
штени начин, односно да је постојала потреба 
заштите јавног реда и мира од узнемиравања 
које је убиство произвело. Суд је навео да је та 
тврдња недовољна јер није била поткрепље-
на никаквим доказима. Суд је прихватио да 
одређена дела због посебне тежине и реакције 
јавности на њих могу да изазову немир у дру-
штву, који може да оправда притвор, барем 
током одређеног времена. Но, то мора бити 
засновано на чињеницама које могу да пока-
жу да би пуштање оптуженог лица на слободу 
одиста нарушило јавни ред и мир. 

Осим тога, продужавање притвора било 
би законито само уколико би јавни ред и мир 
и даље били стварно угрожени. Продужетак 
притвора не може да се користи због могућ-
ности изрицања затворске казне.

Гаранције појављивања на суђењу

Тражење гаранција за појављивање на 
суђењу увек мора да се размотри као ал-
тернатива притвору, при чему би безуслов-
но пуштање иначе било превише ризично. 
Штавише, члан 5. став 3. посебно наводи да 
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ослобађање може да се услови гаранцијама 
појављивања на суђењу. Његово дејство мора 
да буде пропорционално: ако је донета одлука 
да је условно пуштање на слободу оправдано, 
онда наметнути услови морају реално бити 
задовољавајући (нпр. гаранције и јемства мо-
рају да се одреде тако да могу да се испуне, а 
да у исто време делују у смислу одвраћања од 
бекства), а истовремено да не буду превише 
оптерећујући да обесмисле циљ пуштања из 
притвора (тј. враћања слободе). Услови ка-
уције треба примарно да имају за циљ поја-
вљивање на суђењу и не смеју имати казнену 
нити компензациону сврху. 

У предмету Neumeister против Аустри-
је (1968) аустријски судови су своје одлуке 
претежно заснивали у односу на штету која 
је последица кривичних дела приписаних оп-
туженом, коју би он био дужан да рефундира. 
Суд је сматрао да је циљ гаранција обезбеђи-
вања појављивања на суђењу, а не репараци-
ја штете. Износ треба проценити у складу са 
имовином оптуженог и његовим односом са 
лицима која треба да дају гаранцију. 

У предмету Stögmüller против Аустрије суд 
је запазио да би предаја пасоша била прихва-
тљива гаранција за отклањање ризика да под-
носилац представке побегне из земље. 

Овлашћење за покретање 
судског поступка ради брзог 
доношења одлуке о законитости и 
продужавању притвора – члан 5. 
став 4.

Право оспоравања законитости 
одлуке о притвору

Сва лица притворена по члану 5, било по 
основу кривичних дела, душевне болести, 
било по основу непоступања у складу са за-
конитим судским одлукама, имају право да 
покрену поступак којим ће оспорити зако-
нитост свог притвора. Таква оспоравања ду-
жан је да размотри суд који има овлашћење да 
нареди пуштање лица на слободу. Процесни 
захтев судске заштите представља неопходан 
део институционалних заштитних мера од 
незаконитог и самовољног притвора. 

Право оспоравања законитости притвора 
по члану 5. став 4. представља право одвојено 

од оног садржаног у члану 5. став 3. Расправе 
по члану 5. став 4. покреће притвореник, док 
расправе по члану 5. став 3. аутоматски обе-
збеђује држава. У пракси многа лица притво-
рена због кривичних дела користе расправу 
по члану 5. став 3. да би покренула питање 
законитости њиховог продуженог притвора. 
Приступ суду који о томе одлучује не зависи 
од тога колико јаким доказима против при-
твора лице располаже. Сходно томе, нацио-
налним властима није дозвољено да захтевају 
да се испуне услови у погледу снаге доказа 
који оспоравају притвор да би дозволили 
оспоравање према члану 5. став 4. Штавише, 
ово право постоји чак и у условима када је 
угрожена национална безбедност. Када се 
лице пусти на слободу, право из члана 5. став 
4. престаје да буде примењиво. 

У предмету Al-Nashif против Бугарске 
подносилац представке био је апатрид па-
лестинског порекла. Уручена му је одлука о 
депортацији и налог за притвор, уз навод да 
представља претњу националној безбедно-
сти. Међутим, ниједан од тих налога није на-
водио разлоге. Држан је у изолацији 26 дана 
до дана депортације и није могао да оспори 
притвор. Суд је сматрао да су чињенице да 
ниједан домаћи суд није био овлашћен да ис-
тражи законитост притвора, да одлука није 
садржавала разлоге притвора и да подносио-
цу представке није био омогућен састанак са 
адвокатом ради разговора о могућем проти-
вљењу мерама које су му изречене, створиле 
ситуацију неспојиву са чланом 5. став 4. Суд 
је констатовао да националне власти немају 
право да укину ефикасно испитивање при-
твора од стране домаћих судова када одлуче 
да се позивају на националну безбедност и 
тероризам. 

После пуштања на слободу једини прав-
ни лек који стоји на располагању по члану 5. 
јесте накнада штете за незаконити притвор 
(видети члан 5. став 5).

ПРЕСУДА ЕСЉП ВРЕНЧЕВ ПРОТИВ 
СРБИЈЕ5

Приликом разматрања повреде права из 
члана 5. став 3. Конвенције, који налаже да ли-
це лишено слободе без одлагања буде изве дено 
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пред судију, Суд је закључио да у овом поступ-
ку подносилац представке није био изведен 
пред судију ни приликом одређивања при-
твора од стране Окружног суда у Београду 
нити приликом одлучивања по жалби од 
стране Врховног суда Србије. Укупно је про-
текло 20 дана до извођења подносиоца пред-
ставке пред суд, и то на самом суђењу, што је 
са становишта судске праксе ЕСЉП непри-
хватљиво. 

Приликом разматрања повреде чл. 5. ст. 
3. Конвенције у вези са жалбом подносиоца 

представке на то да суд није разматрао ал-
тернативне мере за обезбеђење присуства 
окривљеног у поступку, уместо притвора који 
му је одређен, с обзиром на то да је у питању 
било лакше кривично дело, Суд је утврдио да, 
пошто је подносилац предузео друге радње, 
укључујући и јемство, да би национални суд 
уверио да ће учествовати у поступку, да по-
стоји повреда права подносиоца представке 
да се брани са слободе, уз обезбеђење њего-
вог присуства на суђењу, што је и предвиђено 
чланом 5. став 3. Конвенције.

Литература:

1) Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014)
2) Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006)
3) Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Сл. гласник 

РС”, бр. 85/2005) 
4) С. Бејатовић, М. Шкулић, Г. Илић, 2013, „Приручник за примену Законика о кривичном поступку”, Београд 
5) Џереми Мекбрајд, „Право на слободу и сигурност личности” – водич за примјену члана 5. Европске конвенције 

о људским правима, „Приручник о људским правима” бр. 5, Савет Европе, Сарајево.
6) Дона Гомијен, „Кратак водич кроз Европску конвенцију о људским правима”, Београд 
7) Карен Рид „Европска конвенција о људским правима – водич за практичаре” 1 и 2, Београд
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Међународни уговори”, бр. 9/2003, 5/2005, и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 12/2010).
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Најзначајнија решења Устава 
Републике Србије у вези са 
лишењем слободе
У случају повреде или ускраћења одређеног људског права које 
Устав јемчи, свако има право да се обрати суду ради заштите или 
уклањања последица које су тиме наступиле. Једно од правних 
средстава које појединац мора да употреби (осим у посебним 
случајевима) пре него што се обрати Европском суду за људска 
права јесте уставна жалба.

Никола Пантелић,
заменик јавног тужиоца у 
Трећем основном јавном 
тужилаштву у Београду

1. О ПРАВУ НА СЛОБОДУ УОПШТЕ

Значај права на слободу ниједном људском 
бићу не треба посебно представљати или на-
глашавати. Ради се о темељном људском праву 
за чију је заштиту и остварење заинтересо-
вана свака савремена заједница. Управо због 
тога право на слободу прокламују и гаранту-
ју најзначајнији међународни правни доку-
менти, као што су Универзална декларација 
о људским правима, Европска конвенција за 
заштиту људских права и основних слобода, 
Међународни пакт о грађанским и полити-
чким правима, Конвенција против мучења и 
других свирепих нечовечних или понижава-
јућих казни или поступака, Европски кодекс 
полицијске етике и др. У Републици Србији 
ово право штити пре свега Устав Републике 
Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 – даље: 
УРС), али се њиме баве и многи други закони 
и прописи, од којих треба истаћи Законик о 
кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 
и 55/2014 – даље: ЗКП), Кривични законик 
(„Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 
107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014 и 94/2016 – даље: КЗ), 

Закон о полицији („Сл. гласник РС”, бр. 6/2016 
– даље: ЗОП), Закон о прекршајима („Сл. 
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 
– одлука УС – даље: ЗОПР), Закон о безбед-
ности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 
– одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 
9/2016 – одлука УС – даље: ЗБСП), Упутство 
о поступању према доведеним и задржаним 
лицима („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 63/09 – 
УС и 92/11) и сл.

Дакле, право на слободу је универзално и 
свеобухватно људско право. На првом месту 
ово значи да међународна заједница преду-
зима кораке са циљем да свака држава све-
та јамчи право човека на слободу, као и да 
може да га ограничи само у случајевима, под 
условима и од стране органа предвиђених 
највишим правним актима те земље, а све у 
складу са нормама прокламованим највишим 
међународним правним стандардима. С дру-
ге стране, свеобухватност овог права указује 
на то да је оно неотуђиво и једнако за све. Не 
може се нико одрећи свог права на слободу, 
уступити га или њиме располагати, јер ово 
право је, као и живот, по природи ствари ве-
зано за личност појединца. Такође, ово пра-
во у истој мери поседују једнако сва људска 
бића, без обзира на њихова својства, тј. ког 
год да су пола, расе, вероисповести, етничке 
припадности, сексуалне оријентације, поли-
тичког уверења, социјалног сталежа, брачног 
статуса и сл. 
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Међутим, како су савремене демократске 
државе, односно њихове службе које могу 
да ограниче слободу појединца у функцији 
заштите, односно службе грађанима, оне у 
одређеним ситуацијама, а у складу са зако-
ном, морају да ограниче слободу одређених 
лица управо ради заштите грађана тог дру-
штва или читаве заједнице. Дакле, полиција, 
као државна служба која може непосредно 
да ограничи слободу, не може то да чини на 
произвољан и незаконит начин, штавише она 
мора да пружа обавештења и помоћ лицима 
чију слободу ограничава о њиховим прави-
ма и остварењу истих, па на тај начин и сама 
постаје заштитник и поштовалац поменутих 
права. 

2. ПОЈЕДИНА РЕШЕЊА УСТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВЕЗИ СА 
ЛИШЕЊЕМ СЛОБОДЕ

Како право на слободу личности предста-
вља једно од основних људских права, Устав 
Републике Србије предвиђа исто у делу који 
се бави људским и мањинским правима и 
слободама. Он јемчи људска права у складу 
са највишим међународним правним стан-
дардима и наглашава да ове гаранције служе 
очувању људског достојанства и остварењу 
пуне слободе и једнакости сваког појединца 
у праведном, отвореном и демократском дру-
штву, заснованом на начелу владавине права 
(чл. 18. ст. 3. и чл. 19. ст. 1. УРС-а). 

С обзиром на то да императив поштова-
ња људских права мора да се осигура, УРС 
изричито предвиђа ситуације у којима је ова 
права могуће ограничити или од њих одсту-
пити. Тако се законом одређено људско право 
може ограничити само ако такво ограниче-
ње допушта Устав и у сврхе у које то Устав 
допушта, у обиму неопходном да се уставна 
сврха ограничења задовољи у демократском 
друштву и без задирања у суштину зајемченог 
права (чл. 20. ст. 1. УРС-а). Такође, одступање 
од појединих права на слободу личности мо-
гуће је само по проглашењу ратног или ван-
редног стања, па до њиховог престанка, али 
само у мери у којој је то неопходно (чл. 202. ст. 
1. УРС-а). Наравно, мере одступања, прогла-
шене од стране највиших државних органа, 

не смеју да доведу до разликовања људи на 
основу њихових личних својстава, као што 
су раса, пол, језик, вероисповест, национал-
на припадност, друштвено порекло и сл. (чл. 
202. ст. 2. УРС-а). 

Поред апсолутне забране дискриминације, 
поменуте у претходном сегменту, постоји још 
низ права која су везана за ову тему, у која 
ни током поменутих околности није могуће 
задирати. Тако никада није могуће било кога 
изложити мучењу, нечовечном или пони-
жавајућем поступању или кажњавању, нити 
подвргнути медицинским или научним огле-
дима без његовог слободно датог пристанка. 
Стављање било кога у ропски или положај 
сличан ропству (трговина људима, сексуално, 
економско искоришћавање и сл.) апсолутно је 
забрањено. Осим тога, не постоје околности 
у којима некоме може да се ограничи право 
на правично суђење. Поред осталог, то значи 
да свако има право да независан, непристра-
сан и законом већ установљен суд правично 
и у разумном року јавно расправи и одлучи о 
његовим правима и обавезама, основаности 
сумње која је била разлог за покретање по-
ступка и оптужбама против њега. Посебно је 
важно истаћи да се на лице лишено слободе 
никада не може примењивати било какво на-
сиље нити се од њега може изнуђивати исказ, 
односно према њему се увек мора поступати 
човечно и с уважавањем достојанства његове 
личности (чл. 202. ст. 4. УРС-а).

У случају повреде или ускраћења одређе-
ног људског права које Устав јемчи, свако има 
право да се обрати суду ради његове заштите 
или уклањања последица које су тиме насту-
пиле. Када исцрпи сва правна средства пред 
домаћим судовима, такво лице, ради заштите 
својих слобода и права, може да се обрати и 
међународним институцијама (судовима, ор-
ганизацијама и сл.). Једно од правних сред-
става које појединац мора да употреби (осим 
у посебним случајевима) пре него што се 
обрати Европском суду за људска права је-
сте уставна жалба, коју предвиђа сам УРС 
(чл. 170. УРС-а). Наиме, чл. 82. ст. 1. Закона о 
Уставном суду („Сл. гласник РС”, бр. 109/2007, 
99/2011 и 18/2013 – одлука УС) предвиђа да 
уставна жалба може да се изјави против поје-
диначног акта или радње државног органа или 
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организације којој је поверено јавно овлашће-
ње, а којима се повређују или ускраћују људска 
или мањинска права и слободе зајемчене Уста-
вом, ако су исцрпљена или нису предвиђена 
друга правна средства или је законом искљу-
чено право на судску заштиту. Дакле, након 
исцрпљивања свих других правних средстава 
пред домаћим судовима, лице неосновано ли-
шено слободе може да се обрати захтевом и 
Уставном суду, путем уставне жалбе.

У једном случају из наше судске праксе 
подносилац уставне жалбе оспоравао је пре-
суду Врховног касационог суда којом су пре-
иначене пресуде нижестепених судова, па је 
умањен износ накнаде нематеријалне штете 
коју је претрпео због претрпљених душевних 
болова услед неоснованог лишења слободе. 
Заправо, Врховни касациони суд умањио је 
износ накнаде, имајући у виду да је у кри-
вичном поступку одбијена оптужба против 
подносиоца због наступања апсолутне заста-
релости вођења кривичног поступка, док је 
„случај” остао сумњив јер је подносилац, као 
окривљени у кривичном поступку за кри-
вично дело злоупотреба службеног положаја, 
признао да је неправилно располагао новча-
ним средствима. 

Ипак, одлучујући о основаности уставне 
жалбе, Уставни суд је утврдио да је Уставом 
зајемчено право или слобода подносиоца 
жалбе у овом случају повређена, односно ус-
краћена. У образложењу своје одлуке Уставни 
суд је, поред осталог, истакао и да окривљени 
против кога је кривични поступак правосна-
жно окончан доношењем ослобађајуће пресу-
де или пресуде којом се оптужба одбија, има 
право на накнаду штете које се остварује 
у парничном поступку (због неосноване осу-
де или због боравка у притвору), као и да је 
парнични суд у погледу постојања кривичног 
дела и кривичне одговорности везан за пра-
воснажну пресуду кривичног суда. С тим у 
вези Уставни суд је надаље закључио „да се 
окривљеном лицу које је правоснажно ослобо-
ђено од оптужбе или према коме је оптужба 
одбијена, право на претпоставку невиности 
мора у подједнакој мери поштовати и у дру-
гим поступцима, у конкретном случају у гра-
ђанској парници (Одлука Уставног суда, Уж 
број 190/2011 од 7. септембра 2015. године, 

објављена у „Службеном гласнику РС” број 
88/2015 од 23. октобра 2015. године).

Као што може да се види, Уставни суд је у 
наведеном случају утврдио да је подносиоцу 
уставне жалбе оспореном пресудом Врховног 
касационог суда повређено право на претпо-
ставку невиности, зајемчено одредбом члана 
34. став 3. УРС-а. Претпоставка невиности 
представља конститутивни елемент права 
на правично суђење, а то значи да у складу са 
овим начелом морају да се понашају сви су-
бјекти кривичног поступка, па лицу лишеном 
слободе ово треба да буде оријентир у погледу 
његових права и овлашћења службених лица 
у поступању према њему. Није тешко прет-
поставити да ће службена лица, поступајући 
према лицу лишеном слободе, често превиђа-
ти ово уставно начело, тим пре што га и Вр-
ховни касациони суд, како се види, понекад 
широко тумачи. Наравно, уставне норме у 
вези са правом на слободу искључиво морају 
да се тумаче у складу са међународним зна-
чајем овог права, што потврђује и члан 18. 
став 3. УРС-а, предвиђајући да се одредбе о 
људским и мањинским правима тумаче у ко-
рист унапређења вредности демократског 
друштва, сагласно важећим међународним 
стандардима људских и мањинских права, 
као и пракси међународних институција које 
надзиру њихово спровођење.

Претходно наведено не значи да су слу-
жбеним лицима која предузимају овлашћења 
у односу на лица лишена слободе руке везане, 
већ да су стандарди у вези са критеријумима 
који се постављају пред њих постављени у ко-
рист хуманости и поштовања људских пра-
ва. Најбољи начин да се ово приближи јесте 
управо једна одлука поводом уставне жалбе 
лица за које је Уставни суд утврдио да му је 
повређено право на неповредивост физичког 
и психичког интегритета током лишења сло-
боде. Тако је Уставни суд у образложењу своје 
одлуке навео да се разлози за употребу прину-
де у конкретном догађају могу подвести под 
разлоге наведене Законом о извршењу криви-
чних санкција („Сл. гласник РС”, бр. 55/2014), 
као и да су у том смислу примењене мере биле 
дозвољене, док је употреба принуде од стра-
не управника Казнено-поправног завода По-
жаревац – Забела оцењена као оправдана и 
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правилна. Међутим, даље се наводи следеће: 
Уставни суд налази да јачина употребљене 
силе која је довела до бројних повреда на телу 
подносиоца, и то највише на његовим леђима, 
упућује на закључак да је у конкретном дога-
ђају употреба средстава принуде била пре-
комерна, односно несразмерна. Иако је и овог 
пута подносилац својим понашањем „испро-
воцирао” употребу принуде, Уставни суд оце-
њује да описан активни и пасивни отпор који 
је подносилац том приликом пружао свакако 
не може да оправда бројност и тежину нане-
тих повреда. Такође, Уставни суд сматра да 
је од значаја и то да су мере принуде приме-
нила три стражара, те да нема доказа да је 
због активног отпора који је пружао подно-
силац било који од стражара задобио повреде 
(Одлука Уставног суда, Уж број 4100/2011 од 
10. јула 2013. године, објављена у „Службеном 
гласнику РС” бр. 90/2013 од 14. октобра 2013. 
године).

Дакле, УРС прописује да се према лицу 
лишеном слободе мора поступати човечно 
и с уважавањем достојанства његове лично-
сти, те да је забрањено свако насиље према 
њему (чл. 28. УРС-а). Прецизирајући, поред 
осталих, и Уставне одредбе, Закон о полицији 
прописује принцип сразмерности приликом 
примене принуде од стране полиције, тако 
да све наведено захтева висок ниво профе-
сионалне свести, која је неопходна да би се 
спречиле евентуалне штетне последице. У го-
ренаведеном случају, услед непрофесионал-
ног поступања овлашћених лица, подносиоцу 
уставне жалбе Уставни суд је утврдио право 
на накнаду нематеријалне штете због тога 
што је наведено поступање код подносиоца 
узроковало физичку и психичку патњу, која 
је неспојива са забраном злостављања гаран-
тованом чланом 25. УРС-а.

Како члан 27. УРС-а гарантује право сва-
ког лица на слободу и безбедност, он пред-
виђа и да је лишење слободе допуштено само 
из разлога и у поступку који су предвиђени 
законом. С обзиром на све претходно рече-
но, јасно је да норме у вези са тим треба да 
се тумаче рестриктивно. Наиме, како се ли-
шењем слободе задире у најосетљивија пра-
ва појединца, поступак повезан са тим мора 
да буде потпуно транспарентан и јасан лицу 

лишеном слободе, па хитност у поступању и 
право окривљеног на одбрану морају да буду 
у првом плану код свих актера овог поступ-
ка. Тако лице лишено слободе државни орган 
мора одмах на језику који разуме да обаве-
сти о разлозима за лишење слободе, оптужби 
која му се ставља на терет и својим правима, 
тако да може да без одлагања о свом лишењу 
слободе обавести лице по свом избору (чл. 
27. став 2. УРС-а). С друге стране, свако ко је 
лишен слободе има право жалбе суду, који је 
дужан да хитно одлучи о законитости лише-
ња слободе и да нареди пуштање на слободу 
ако је лишење слободе било незаконито (чл. 
27. став 3. УРС-а).

Значај хитности, јасности и образложеног 
поступања у вези са лишењем слободе импле-
ментиран је и у чланове УРС који се односе на 
лишење слободе без одлуке суда (задржавање 
од стране јавног тужиоца), као и на лишење 
слободе на основу одлуке суда (притварање 
или боравак у установи). 

Заправо, јавни тужилац одлуком која се 
доноси у форми решења може да задржи 
осумњиченог ради саслушања најдуже 48 ча-
сова од часа хапшења, односно одазивања на 
позив (чл. 294. ЗКП-а). Такво законско реше-
ње у складу је са одредбом Устава Републи-
ке Србије у којој се наводи да лице лишено 
слободе без одлуке суда мора без одлагања, а 
најкасније у року од 48 часова, бити преда-
то надлежном суду, у противном се пушта 
на слободу. Сврха ове мере огледа се у давању 
одређеног времена јавном тужиоцу како би 
могао да прикупи све доказе које ће упутити 
судији за претходни поступак с предлогом за 
одређивање притвора. 

С друге стране, притвор представља нај-
тежу меру која може да се одреди у циљу обе-
збеђења присуства окривљеног и несметаног 
вођења кривичног поступка. Како је реч о 
лишењу слободе лица које није осуђено пра-
воснажном судском одлуком и како је време 
за које притворени може да буде лишен сло-
боде знатно дуже него када је у питању мера 
задржавања, УРС трајање притвора увек 
своди на најкраће неопходно време, имајући 
у виду разлоге притвора. Тако притвор одре-
ђен одлуком првостепеног суда траје у истра-
зи најдуже три месеца, а виши суд може да 
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га, у складу са законом, продужи на још три 
месеца. Ако до истека овог времена не буде 
подигнута оптужница, окривљени се пушта 
на слободу (чл. 31. ст. 1. УРС-а). Након по-
дизања оптужнице, трајање притвора суд 
своди на најкраће неопходно време, а при-
твореник се пушта да се брани са слободе 
чим престану разлози због којих је притвор 
био одређен (чл. 31. ст. 3. УРС-а). Разлози за 
одређивање притвора који су у тесној вези са 
полицијским хапшењем могу да се сведу на: 1. 
постојање опасности од бекства; 2. постојање 
опасности од окривљеног по доказе; 3. посто-
јање опасности да ће окривљени довршити, 
поновити, извршити кривично дело; 4. да је 
у питању тешко кривично дело. Ипак, треба 
имати у виду да је притвор изузетна мера и да 
суд мора да га укине чим престану разлози на 
основу којих је био одређен. 

Како је већ и наглашено, хитност поступа-
ња и поштовање рокова када је одлучивање 
о лишењу слободе у питању код свих актера 

кривичног поступка мора да буде приори-
тет. С тим у вези занимљива је и једна одлука 
Уставног суда, којом је усвојио уставну жалбу 
подносиоца због повреде уставом гарантова-
ног права на хитност одлучивања о закони-
тости лишења слободе. Наиме, у одлуци се 
наводи да јасно постављен рок од 48 сати за 
доношење и достављање одлуке о жалби на 
решење о одређивању притвора упућује на 
то да и свака следећа одлука којом се одлучује 
по жалби на решење о продужењу притвора 
мора бити донета у што краћем временском 
периоду, уз поштовање захтева „нарочите 
хитности” (Одлука Уставног суда, Уж број 
2128/2009 од 7. јула 2011. године, објављена 
у „Службеном гласнику РС” бр. 75/2011 од 7. 
октобра 2011. године). У наставку свог обра-
зложења Уставни суд наводи оно што је наве-
дено у складу са чланом 27. ст. 3. УРС-а, али 
и одредбом члана 5. став 4. Европске конвен-
ције за заштиту људских права и основних 
слобода.

ПРОПИСИ.НЕТ је електронско издање које се налази на интернет страници www.propisi.net и садржи 
преко 250.000 докумената: прописе, судску праксу, службена мишљења надлежних министарстава, мо-
деле уговора и обрасце из свих области, као и коментаре прописа врхунских стручњака, при чему су сва 
наведена документа међусобно повезана.

ЗАШТО СЕ ПРЕТПЛАТИТИ БАШ НА ИНГ-ПРО ПРОПИСИ.НЕТ?
● Зато што је прегледан и једноставан и не захтева никакву специјалну обуку 

за коришћење (user friendly).
● Зато што је могућ приступ неограниченом броју докумената у току 

претплате.
● Зато што има највећи број прописа, примера судске праксе, правних 

мишљења, модела и других докумената.
● Зато што има претраживач који даје прецизно сортиране и брзе резултате 

претраге.
● Зато што се документа – прописи и др. – могу претраживати путем 

одговарајућих скраћеница и синонима који се у правној пракси често 
користе.

● Зато што је једини на тржишту који аутоматски бележи најпрегледаније 
документе сваког претплатника и издваја их на почетној страни.

● Зато што има мејл-сервис који омогућава претплатницима да о новим 
прописима, примерима из судске праксе, правним мишљењима и 
стручним коментарима, као и другим документима из области које сами 
изаберу, буду информисани путем мејла истог дана кад су објављени у 
бази.

● Зато што ради са било ког рачунара на 
интернету, без икакве инсталације, а 
подржава рад и у интранет окружењу.

● Зато што је увек ажуран (не захтева 
ажурирање од стране претплатника).

● Зато што су текстови докумената и интерфејс 
доступни на ћирилици или латиници.

● Зато што једним кликом могу да се 
ископирају текстови у Word или PDF 
формату.

● Зато што има најсвеобухватнију и највећу 
базу судске праксе, са разгранатом 
структуром по одговарајућим правним 
гранама и правним институтима.

● Зато што се из текста прописа једним кликом 
приступа повезаним документима.

● Зато што се приликом претраживања 
појмова нуде могући резултати.

Електронско издање 

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.



74

К
РИ

В
И

Ч
Н

О
 П

РА
В

О
 

LE
G

E 
A

R
TI

S 
 ●

 П
РО

П
И

СИ
 У

 П
РА

КС
И

Из начела законитости произлази гаран-
тивна функција кривичног законика, односно 
држава гарантује да кривичноправно кажња-
вање неће зависити од самовоље судова, него 
ће бити прописано законима. Начело nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege значи да 
кривична дела и кривичноправне санкције 
морају да се пропишу законом. Како начело 
законитости садржи четири појединачна на-
чела, која представљају његову конкретиза-
цију, а то су да закон мора бити писан, затим 
начело одређености законског описа криви-
чног дела, као и забрана повратног деловања 
кривичног законика и забрана аналогије, у 
овом тексту разматраће се поједини делови 
наведеног начела.

Забрана аналогије, која може бити правна 
или законска, подразумева попуњавање неке 
празнине у закону, па је тако analogia iuris по-
зивање на норме изведене из више прописа 
или позивање на општа начела, док је analogia 
legis примена појединачне норме на случај 
за који та норма није предвиђена на основу 
његове сличности са случајевима за које је та 
норма предвиђена. У пракси се законска ана-
логија најчешће односи на посебан део и у том 
случају састоји се у томе да се радња која не са-
држи обележје неког кривичног дела подводи 

под тo кривично дело на основу сличности 
неког њеног обележја са обележјем тог кри-
вичног дела.

С друге стране, смисао неког бића криви-
чног дела може да се установи једино ако се 
утврди који циљ њиме треба да се постигне, 
односно мора да се има у виду правно добро 
које кривичним делом треба да се заштити.

Законодавац у одређеним случајевима 
предвиђа кривично дело у више облика, па се 
тако основном облику додају нова обележја 
која кривично дело чине тежим (квалифика-
торне околности) или лакшим (привилегова-
не околности). За квалификаторну околност 
Кривични законик користи речи „прибављена 
имовинска корист у износу преко четиристо 
педесет хиљада динара или милион петсто 
хиљада динара” приликом кривичног дела 
злоупотреба службеног положаја, кривичног 
дела проневера и кривичног дела злоупотреба 
поверења, док је, на пример, при кривичном 
делу пореска утаја одређено да је квалифика-
торна околност износ обавезе чије се плаћање 
избегава, а то је преко милион петсто хиљада 
динара, односно преко седам милиона петсто 
хиљада динара. У погледу кривичног дела ра-
збојништво квалификаторну околност опре-
дељује вредност одузетих ствари, а када је у 
питању кривично дело утаја – вредност ута-
јених ствари, док је по питању кривичног дела 
превара квалификаторна околност прибавље-
на имовинска корист или висина вредности 
нанете штете. У вези са кривичним делом зе-
ленаштво квалификовани облик постоји ако 

Квалификаторна околност 
из члана 2. став 2. Закона 
о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела
Примена Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног 
дела условљена је висином имовинске користи, односно 
вредношћу предмета неког од набројаних кривичних дела.

Ивана Стојиљковић,
Друго основно јавно 
тужилаштво у Београду,
заменик јавног тужиоца
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је прибављена знатна имовинска корист, а то је 
корист која прелази четиристо педесет хиљада 
динара или милион петсто хиљада динара.

Чланом 2. Закона о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела прописано је 
да ће се одредбе о одузимању примењивати 
уколико су учињена одређена кривична дела, 
прописана чланом 2. Закона о одузимању имо-
вине проистекле из кривичног дела. У члану 
2. став 2. прописано је да ће се Закон приме-
њивати само ако вредност имовинске користи 
прибављене кривичним делом, односно вред-
ност предмета кривичног дела прелази износ 
од милион петсто хиљада динара.

Када су у питању кривична дела пропи
сана чланом 2. Закона о одузимању имови
не проистекле из кривичног дела, важно 
је утврдити појам имовинске штете, који 
је кључан за разумевање најпре имовин
ских кривичних дела, али и кривичних дела 
која спадају у групу дела против службене 
дужности. Тако је у погледу кривичног дела 
злоупотреба службеног положаја, да би оно 
било довршено, осим чињенице да постоји 
злоупотреба положаја, потребно да наступи 
и штета, а да би Закон о одузимању имови-
не проистекле из кривичног дела могао да се 
примени када је извршено ово кривично дело, 
мора да постоји и изричита квалификаторна 
околност, односно да је прибављена имовин-
ска корист која прелази милион и петсто хи-
љада динара или да је у истом износу нанета 
штета другоме. 

Уколико је у Кривичном законику за по
једина кривична дела из члана 2. став 1. За
кона о одузимању имовине проистекле из 
кривичног дела прописан numerus clausus 
као елемент објективног обележја бића 
кривичног дела, тада не постоји опасност за 
примену Закона о одузимању имовине про
истекле из кривичног дела јер је тужилац 
у обавези да у оптужном акту наведе вред
ност имовинске користи, односно вредност 
предмета кривичног дела, а суд ће на осно
ву одредбе члана 538. Законика о криви
чном поступку утврдити имовинску корист 
прибављену извршењем кривичног дела. 
Проблем неће постојати ни ако се примењује 
одредба члана 2. став 2. Закона о одузимању 
имовинске користи проистекле из кривичног 

дела, у којој је прописано да ће се за кривична 
дела у вези са којима није изричито прописа-
на квалификаторна околност која се односи 
на прибављену имовинску корист, односно 
вредност предмета кривичног дела у износу 
која прелази милион и петсто хиљада динара, 
одредбе овог закона ипак примењивати ако 
имовинска корист прибављена кривичним 
делом, односно вредност предмета кривичног 
дела прелази износ од милион и петсто хиља-
да динара.

Могући проблем настаје ако је учинилац 
извршио кривично дело за које није пропи
сан numerus clausus, па јавни тужилац на
прави пропуст тако што у оптужном акту не 
определи и не докаже вредност прибављене 
противправне имовинске користи, односно 
вредност предмета кривичног дела. Иако би 
учинилац био осуђен за неко од кривичних 
дела из члана 2. став 2. Закона о одузимању 
имовине проистекле из кривичног дела, 
вредност предмета кривичног дела не би мо
гао да се види јер није у кривичном поступ
ку утврђена вредност противправне добити, 
односно предмета кривичног дела.

Имајући у виду да, за разлику од институ-
та одузимања имовинске користи прибављене 
кривичним делом (члан 91. Кривичног зако-
ника), у вези са којим је потребно доказати 
узрочно-последичну везу извршеног кри-
вичног дела и стечене имовинске користи, у 
поступку одузимања имовине проистекле 
из кривичног дела, применом Закона о оду-
зимању имовинске користи проистекле из 
кривичног дела, то није неопходно. Довољно 
је да постоји очигледна несразмера између 
вредности имовине чији је власник осуђени и 
његових законитих прихода, а претпоставка о 
криминалном пореклу имовине која је пред-
мет одузимања сама по себи проистиче из 
чињенице да је поменути осуђен за кривично 
дело из члана 2. Закона о одузимању имовин-
ске користи проистекле из кривичног дела, 
као и да окривљени није доказао да је пред-
метну имовину стекао законитим приходима, 
што му је пружено као могућност, при чему 
је без значаја околност када је имовина стече-
на и да ли је у вези са извршењем криви чног 
дела за које је оглашен кривим и осуђен. У 
овом поступку нужно је утврдити и да износ 
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вредности имовине у питању свакако прела-
зи милион петсто хиљада динара и мора бити 
одредив, као и да по правилу није неопходно 
одредити финансијско вештачење ради утвр-
ђивања тачне вредности имовине ако финан-
сијском истрагом није прецизно утврђена или 
је делимично оспорена. 

Међутим, према одредби члана 2. став 2. 
овог закона, када су у питању кривична дела 
чије законско обележје не садржи у себи виси-
ну прибављене имовинске користи, односно 
вредности предмета кривичног дела, услов за 
примену Закона о одузимању имовине про-
истекле из кривичног дела јесте да висина 
прибављене користи, односно вредност пред-
мета кривичног дела прелази износ од милион 
петсто хиљада динара. Та одредба даље успо
ставља обавезу јавног тужиоца да у изреци 
оптужног акта јасно определи наведени 
износ, чиме би се избегле недоумице у одлу
чивању суда када су у питању захтеви усме
рени на одузимање имовине проистекле из 
кривичног дела. Ако јавни тужилац не наве
де висину прибављене имовинске користи, 
односно вредност предмета кривичног дела, 
ни суд није овлашћен да утврђује вредност 
предмета кривичног дела. У том случају 
суд би прекорачио оптужни акт супротно 
одредби члана 420. Законика о кривичном 
поступку, што би за последицу имало повре
ду права на одбрану окривљеног.

Законом о одузимању имовине проистекле 
из кривичног дела директно се задире у једно 
од основних људских права – право на имови-
ну, тако што се оно одузима или ограничава у 
јавном интересу. Стога сви органи надлежни 
за његову примену током поступања по овом 
закону морају да воде рачуна да не наруше 
право на имовину, а и друга људска права за-
гарантована Уставом и Европском конвен-
цијом о заштити људских права и основних 
слобода. 

Стога је неопходно да се у предметима за 
кривична дела наведена у члану 2. став 2. 
Закона о одузимању имовине проистекле из 
кривичног дела, за која у Кривичном зако
нику није у елементу објективног обележја 
бића кривичног дела садржана квалифи
каторна околност, обавезно утврђује вред
ност имовинске користи, односно предмета 

кривичног дела, која ће обавезно бити на
ведена у изреци оптужног акта, односно 
пресуде, пре свега зато што постојање за
конске претпоставке о криминалном поре
клу имовине не значи да оптужени мора да 
буде оглашен кривим за кривично дело, већ 
треба да омогући надлежном суду да утврди 
висину износа који ће бити предмет кон
фискације, при чему осуда за неко од кри
вичних дела из члана 2. Закона о одузимању 
имовине проистеклог из кривичног дела 
не значи да имовина проистиче из тог кри
вичног дела, већ ствара претпоставку да, уз 
испуњење других услова, одређена имовина 
проистиче из криминалне активности, тј. 
из кривичних дела, па је тачно прописива
ње квалификаторне околности неопходно. 
Поред ових разлога, утврђивање вредности 
имовинске користи, односно предмета кри
вичног дела значајно је и због врсте и висине 
кривичне санкције коју јавни тужилац пре
длаже, а суд изриче.

Примена Закона о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела условљена је 
висином имовинске користи, односно вред-
ношћу предмета неког од набројаних кривич-
них дела. Реч је о износу који прелази милион 
петсто хиљада динара, при чему је то изричи-
то прописано само за она кривична дела из 
члана 2. став 1. Закона, док се за она кривична 
дела која у неком од својих законских обележја 
– опису не садрже поменути износ примењује 
члан 2. став 2. Закона. У том случају јавни ту
жилац био би у обавези да у оптужном акту 
тачно определи и докаже вредност приба
вљене противправне имовинске користи, 
односно вредност предмета кривичног дела. 

Имајући у виду да је наше кривично право 
прихватило општи принцип да извршилац 
кривичног дела не може да задржи имовинску 
корист остварену кривичним делом, односно 
овом мером спречава се богаћење извршио-
ца кривичног дела, али се настоји и да се ус-
постави имовинско стање које је постојало 
пре извршења кривичног дела, долази се до 
закључка да би се правилном применом За-
кона о одузимању имовине проистекле из 
криви чног дела од стране надлежних органа 
постигла сврха коју наведена мера треба да 
постигне. 
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Осврт на измене и допуне 
важећих прописа којима се 
прописује обавеза власника, 
односно корисника возила 
да у року од 8 дана да тачне и 
потпуне податке о идентитету 
лица које је управљало возилом 
под претњом прекршајне казне
Предмет ове анализе су измене и допуне одредбе члана 247. 
Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Сл. гласник РС” бр. 23/2019), као и измене и допуне 
казнених одредби у одлукама града Београда: Одлука о изменама 
и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлука о изменама 
и допунама Одлуке о комуналном реду, које су објављене у 
„Службеном листу Града Београда” бр. 26/2019 од 16. 5. 2019. године, 
а ступиле су на снагу 24. 5. 2019. године.

Законом о изменама и допунама Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 23/2019 од 29. 3. 

2019. године, ступио на снагу 30. 3. 2019. го-
дине) извршене су измене и допуне одредби 
члана 247. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013, 96/2015, 
9/2016, 24/2018, 41/2018 и 87/2018 – даље: 
ЗОБС).

Измењена је одредба става 1. члана 247. 
ЗОБС-а, која је пре измене гласила:

Власник, односно корисник возила обаве
зан је да, на захтев полицијског службеника, 

да потпуне тачне податке о идентитету 
лица, на основу којих се на неспоран начин 
може утврдити да је то лице управљало во
зилом у одређено време”, а након става 3. до-
дат је нови став 4, тако да пречишћени текст 
одредби члана 247. ЗОБС-а гласи: 

„Власник, односно корисник возила обавезан 
је да у року од осам дана да потпуне и тачне 
податке о идентитету лица коме је омогућено 
управљање возилом и доказ на основу којег се на 
неспоран начин може утврдити да је то лице 
управљало возилом у одређено време.

Физичко лице, власник, односно корисник 
возила не сме дати возило на управљање 
лицу које је под дејством алкохола, односно 
психоактивних супстанци или је у толикој 
мери уморно, болесно или је у таквом психо
физичком стању да није способно да безбедно 
управља возилом или нема возачку дозволу од
говарајуће категорије.

Јасмина Вранић,
дипл. правник, координатор за 
прописе и нормативне послове 
ЈКП „Паркинг сервис” Београд
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Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, 
власник, односно корисник возила неће одгова
рати уколико докаже неовлашћену употребу 
возила. 

Доказом из става 1. овог члана сматраће 
се писана изјава оверена од стране надлежног 
органа којом лице чије је податке дао вла
сник, односно корисник возила, потврђује да 
је управљало возилом у одређено време.

Смисао наведене измене и допуне члана 
247. ЗОБС-а огледа се у прецизирању одредби 
овог члана које нису била довољно јасне. На-
име, досадашња пракса у примени наведеног 
члана показала је да постоје проблеми у про-
цесуирању прекршиоца прописа јер велики 
број грађана доставља податке о идентитету 
лица која нису доступна и за која није могуће 
утврдити да ли постоје, односно да ли је адре-
са у иностранству тачна. На наведени начин, 
уз увођење обавезе да се пруже и одговарају-
ћи докази на основу којих на неспоран начин 
може да се утврди да је то лице управљало 
возилом у одређено време, очекује се да ће 
власник, односно корисник возила дати пот-
пуне и тачне податке о лицу које је управљало 
возилом у време извршења прекршаја.

Пре свега, прецизиран је рок од 8 (осам) 
дана у ком је власник, односно корисник во-
зила обавезан да дâ потпуне и тачне податке 
о идентитету лица које је управљало возилом, 
али то још увек није довољно за утврђивања 
идентитета лица које је управљало возилом, 
већ мора да се приложи и доказ, а то је писана 
изјава лица чије је податке дао власник, одно-
сно корисник возила, којом се потврђује да 
је управљало возилом у одређено време, при 
чему иста мора бити оверена од стране надле-
жног органа, односно јавног бележника. 

Прекршајне казне за поступање супротно 
одредбама из члана 247. став 1. ЗОБС-а (не-
достављање података о идентитету лица коме 
је омогућено управљање возилом са доказом) 
прописане су одредбама следећих чланова: 
●  Чл. 326. став 1. тачка 60) прописано је сле-
деће: Новчаном казном у износу од 60.000 до 
800.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице које поступи супротно одредбама чла
на 247. став 1. овог закона. Ставом 2. истог 
члана прописано је: За прекршај из става 
1. овог члана казниће се новчаном казном од 

6.000 до 50.000 динара одговорно лице у прав
ном лицу. Ставом 3. истог члана прописано 
је: За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 6.000 до 50.000 динара 
одговорно лице у државном органу, односно ор
гану јединице локалне самоуправе.
●  Чл. 328. став 1. тачка 33) прописано је сле-
деће: Новчаном казном у износу од 50.000 до 
500.000 динара казниће се за прекршај пре
дузетник који поступи супротно одредбама 
члана 247. ст. 1.
●  Чл. 330. став 1. тачка 23) прописано је сле-
деће: Казном затвора од најмање 15 дана или 
новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 
динара казниће се за прекршај возач или лице 
које поступи супротно члану 247. ст. 1.

Полазећи од цитиране одредбе чл. 330. 
став 1. тачка 23), за прекршај одговара возач 
или лице које поступи супротно члану 247. 
ст. 1. ЗОБС-а. 

Посебне одредбе о одговорности за 
прекршаје

Треба имати у виду да је чланом 316. став 
1. ЗОБС-а, који се налази у поглављу „По-
себне одредбе о одговорности за прекршаје”, 
прописано да, уколико је моторно односно 
прикључно возило предмет уговора о финан-
сијском лизингу, закупу, односно пословно-
-техничкој сарадњи, а тај податак је уписан у 
саобраћајну дозволу, одредбе о прекршајној 
одговорности власника возила, предвиђене 
овим законом, сходно се примењују на лице 
које користи возило по наведеним основима, 
док је ставом 2. истог члана прописано да, 
уколико податак о коришћењу финансијског 
лизинга, закупа, односно пословно-техничкој 
сарадњи није уписан у саобраћајну дозволу 
у за то предвиђеним случајевима у складу са 
одредбама овог закона, одговара физичко, 
односно правно лице које је уписано у сао-
браћајну дозволу као власник, односно као 
корисник возила.

●  Одлуком о изменама и допунама Одлу-
ке о јавним паркиралиштима Града Београ-
да („Сл. лист Града Београда”, бр. 26/2019 од 
16. 5. 2019. године, ступила на снагу 24. 5. 
2019. године), извршене су измене и допуне 
члана 19. Одлуке о јавним паркиралиштима 
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(„Сл. лист Града Београда”, бр. 12/10 – пре-
чишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 
30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17 и 118/18), тако 
што се након става 1, који остаје непромењен, 
додају став 2. и 3, тако да након допуне пре-
чишћени текст одредбе члана 19. гласи: На 
јавним паркиралиштима забрањено је:
а) паркирање возила супротно саобраћајном 
знаку, хоризонталној и вертикалној сигнали
зацији,
б) паркирање возила које није регистровано, 
односно чијој регистрационој налепници је 
истекао рок важења и паркирање возила на 
којима регистарске таблице односно реги
страционе налепнице нису постављене на 
прописан начин, 
в) остављање неисправног или хаварисаног 
возила, односно прикључног возила без соп
ственог погона, 
г) заузимање паркинг места путем ограђива
ња или на други начин ометање паркирања 
других возила.

Уколико забрањену радњу из става 1. т. 
а)–в) овог члана није извршио власник, од
носно корисник возила, обавезан је да у року 
од осам дана да потпуне и тачне податке о 
идентитету возача и доказ на основу којег на 
неспоран начин може да се утврди да је то 
лице управљало возилом у одређено време.

Доказом из става 2. овог члана сматраће се 
и писана изјава оверена од стране надлежног 
органа, којом возач, чије је податке дао вла
сник, односно корисник возила, потврђује да 
је управљао возилом у одређено време.

Наведена измена и допуна одредбе члана 
19. Одлуке о јавним паркиралиштима врши 
се да би се прописало да је власник, односно 
корисник возила обавезан да, уколико није 
учинио забрањену радњу из става 1. тачке 
а)–в), која повлачи прекршајну одговорност, 
достави тачне и потпуне податке о идентите-
ту возача, као и доказ на основу којег на не-
споран начин може да се утврди да је то лице 
управљало возилом у одређено време.

Власник, односно корисник возила дужан је 
да у прописаном року од 8 дана достави подат-
ке о идентитету возача комуналној инспекци-
ји или комуналној полицији, као надлежном 
ограну Града Београда овлашћеном за врше-
ње надзора над применом Одлуке, односно за 

контролу примене Одлуке о јавним паркира-
лиштима, као и за издавање прекршајног нало-
га. Надлежна комунална инспекција, односно 
комунална полиција може да изда прекршај-
ни налог за прекршај, односно за поступање 
супротно забранама из члана 19. ставови 1. и 
2. Одлуке, сходно овлашћењима утврђеним 
Одлуком о јавним паркиралиштима.

Корисником јавног паркиралишта, у сми-
слу одредаба Одлуке о јавним паркирали-
штима (члан 9. став 2), сматра се возач или 
власник возила, ако возач није идентифико-
ван. Уколико је возач затечен на јавном пар-
киралишту, сматра се да је идентификован и 
у том случају непосредно му се уручује пре-
кршајни налог. Уколико возач није затечен 
на лицу места, комунални инспектор на во-
зилу оставља записник којим се констатује 
да је возило затечено у прекршају, као и која 
је правна квалификација прекршаја, док ко-
мунални полицајац на возилу оставља оба-
вештење да је возило затечено у прекршају и 
која је правна квалификација прекршаја. 

Фактички, само у ситуацији када возач 
није идентификован, односно није затечен 
на лицу места, у року од 8 (осам) дана од дана 
сачињавања записника, односно оставља-
ња обавештења власник, односно корисник 
возила биће обавезан да дâ потпуне и тачне 
податке о идентитету лица које је управљало 
возилом, што још увек није довољно за утвр-
ђивања идентитета лица које је управљало 
возилом, већ мора да се приложи и доказ, а 
то је писана изјава лица чије је податке дао 
власник, односно корисник возила, којом 
се потврђује да је оно управљало возилом у 
одређено време, при чему иста мора да буде 
оверена од стране надлежног органа, односно 
јавног бележника.

Прекршајне казне за поступање супрот-
но одредбама из члана 19. став 2. Одлуке о 
јавним паркиралиштима (недостављање 
података о идентитету лица коме је омогу-
ћено управљање возилом са доказом) про-
писане су одредбама члана 23. Одлуке, које 
гласе: 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће 
се за прекршај правно лице ако поступа су
протно одредбама члана 11в и члана 19. ове 
одлуке.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 5.000 динара одговорно 
лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 25.000 динара преду
зетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 5.000 динара физичко 
лице.

На основу наведеног може да се закључи 
да је висина запрећене новчане казне за пре-
кршај недостављања података о идентитету 
лица које је управљало возилом из члана 19. 
став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима 
једнака висини новчане казне за прекршај из 
члана 19. став 1. т. а)–в), с тим да, када је у пи-
тању физичко лице, она ће за све прекршаје 
остати у износу од 5000 динара, што важи и у 
случају недостављања података о идентитету 
лица које је управљало возилом (прекршај из 
члана 19. став 3. Одлуке о јавним паркирали-
штима).

●  Одлуком о изменама и допунама Одлу-
ке о комуналном реду Града Београда („Сл. 
лист Града Београда”, бр. 26/2019 од 16. 5. 2019. 
године, ступила на снагу 24. 5. 2019. године), 
између осталог, измењен је и члан 23. Одлу-
ке о комуналном реду (бр. 10/11, 60/12, 51/14, 
92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 
92/18 и 118/18), тако да након измене гласи: 
У циљу заштите површина јавне намене и 
површина у јавном коришћењу забрањено је:
1. кретање, заустављање или паркирање во
зила на јавној зеленој површини, зеленој по
вршини око објекта јавне намене и зеленој 
површини у јавном коришћењу; 
2. ометање коришћења улице или другог оп
штинског пута заустављањем, паркирањем 
или остављањем возила нарочито на:
●  делу тротоара који није обележен за парки
рање, односно на паркиралишту изван грани
це обележених паркинг места; зони успореног 
саобраћаја, осим на обележеним местима за 
паркирање; месту на коме би се онемогућио 
или отежао приступ другом возилу ради пар
кирања или излазак возила са паркиралишта; 
колском улазу, односно излазу из зграде или 
дворишта и сл.,
●  у пешачкој зони; тргу и пјацети; пешачком 
прелазу; бициклистичкој стази; саобраћајној 

траци или трамвајској баштици намењеној 
искључиво за кретање возила јавног превоза 
путника,
●  стајалишту јавног превоза или на другом 
делу пута на начин којим се омета коришће
ње стајалишта; такси стајалишту; делу 
јавне саобраћајне површине резервисане за 
постављање судова за одлагање смећа и сл.,
●  у другим случајевима када се заустављеним, 
паркираним и остављеним возилом омета 
коришћење улице и другог општинског пута, 
угрожава безбедност учесника у саобраћају, 
односно онемогућава одвијање саобраћаја;
3. заустављање, паркирање или остављање 
возила којим се омета коришћење пешачке 
комуникације, прилаз објектима, коришћење 
противпожарног пута, колског пролаза изме
ђу стамбених зграда, интерне саобраћајнице 
и слично;
4. остављање нерегистрованих возила, одно
сно возила чијој регистрационој налепници 
је истекао рок важења или возила на којима 
регистарске таблице, односно регистрационе 
налепнице нису постављене на прописан на
чин, хаварисаних или одбачених возила, при
кључних возила, прикључне опреме, агрегата, 
као и јахти, чамаца и пољопривредних маши
на, камп опреме, камп кућице и камп возила 
на површини јавне намене и на површини у 
јавном коришћењу.

Уколико лице које је извршило забрањену 
радњу из става 1. овог члана није затечено на 
лицу места, власник, односно корисник возила 
обавезан је да у року од осам дана дâ потпуне 
и тачне податке о идентитету лица коме је 
омогућено управљање возилом и доказ на осно
ву којег на неспоран начин може да се утврди 
да је то лице управљало возилом у одређено 
време. 

Доказом из става 2. овог члана сматраће 
се писана изјава оверена од стране надлежног 
органа, којом лице чије је податке дао вла
сник, односно корисник возила, потврђује да 
је управљало возилом у одређено време.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, 
власник, односно корисник возила неће одгова
рати уколико докаже неовлашћену употребу 
возила.

Измена и допуна одредбе члана 23. Одлуке 
о комуналном реду, ставови 2, 3. и 4, врши се 



81

УН
А

К
РСН

И
 П

О
ГЛ

ЕД
LEG

E A
R

TIS  ●
 ЈУЛ

–А
ВГУС

Т 2019.

да би се прописала обавеза власника, односно 
корисника возила који није затечен на лицу 
места да, уколико није учинио забрањену рад-
њу из става 1. истог члана, достави тачне и 
потпуне податке о идентитету возача, као и 
доказ на основу којег на неспоран начин може 
да се утврди да је то лице управљало возилом 
у одређено време.

Власник, односно корисник возила дужан 
је да у прописаном року достави податке о 
идентитету возача комуналној инспекцији 
или комуналној полицији, као надлежном 
ограну Града Београда за вршење надзора 
над применом Одлуке, односно за контролу 
примене Одлуке о комуналном реду и издава-
ње прекршајног налога за прекршај из члана 
23. Одлуке, сходно овлашћењима утврђеним 
Одлуком о комуналном реду.

Одредбом члана 247. ЗОБС-а и одредбом 
члана 23. став 4. Одлуке о комуналном реду 
прописано је да власник, односно корисник 
возила неће одговарати уколико докаже не-
овлашћену употребу возила, што би требало 
да се примени и у случају из члана 19. Одлуке 
о јавним паркиралиштима, иако није дециди-
рано прописано. 

Када су у питању висине прекршајних 
казни за правно лице, одговорно лице у 
правном лицу и предузетника, у Одлуци о 
комуналном реду („Сл. лист Града Београда”, 
бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 
75/16, 19/17, 50/18, 92/18 и 118/18) измењена 
је одредба члана 64б. тако што се у ставу 4. 
после речи „изузев тачке 3. у односу на став 
1. члана 9”, додају речи „и тачке 15”, тако да 
у пречишћеном тексту одредбе ставова 1–4. 
члана 64б гласе:
●  Новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице 
ако:

15) поступа супротно члану 23. ове одлу-
ке (напомена: остале тачке 1–14 и 16–19 из 
става 1. члана 23. Изостављене су као непо
требне);

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 5.000,00 динара одго-
ворно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казни
ће се новчаном казном од 25.000,00 динара 
предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 5.000,00 динара физи
чко лице.

Када су у питању висине прекршајних 
казни за физичко лице, Одлуком о измена-
ма и допунама Одлуке о комуналном реду 
значајно су пооштрене казне, и то изменом 
одредби члана 64б, тако што се после става 4. 
додају нови ставови који гласе: 

Новчаном казном од 25.000,00 динара ка-
зниће се за прекршај физичко лице ако:
1. креће се, зауставља или паркира возило на 
јавној зеленој површини (паркови, зелене повр
шине на скверовима, трговима и пјацетама, 
зелене површине дуж и у оквиру пута) и на 
зеленој површини око објекта јавне намене 
(члан 23. став 1. тачка 1));
2. поступа супротно забрани из члана 23. 
став 1. тачка 2) алинеја 2. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 23. став 2. 
у односу на тачке 1) и 2) овог става.

Новчаном казном од 15.000,00 динара ка-
зниће се за прекршај физичко лице ако:
1. креће се, зауставља или паркира возило на 
јавној зеленој површини (травњаци, дрворе
ди и други засади, зелене површине дуж обала 
река и других водених површина, пошумљени 
терени, рекреационе површине и др.) и на зе
леној површини у јавном коришћењу (члан 23. 
став 1. тачка 1));
2. не поступи у складу са чланом 23. став 2. 
у односу на тачку 1) овог става.

Новчаном казном од 5.000,00 динара ка-
зниће се за прекршај физичко лице ако:
1. креће се, зауставља или паркира возило 
на јавној зеленој површини (зелене површине 
поред и око стамбених и пословних зграда, у 
оквиру и између блокова стамбених и послов
них зграда); 
2. поступа супротно забрани из члана 23. 
став 1. тачка 2) алинеје 1, 3. и 4, тачке 3) и 
4) ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 23. став 2. 
у односу на тачке 1) и 2) овог става.

На основу наведеног може да се закључи да је 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о кому-
налном реду дошло до значајног пооштравања 
казни за физичка лица, зависно од површине на 
којој је одредбом члана 23. став 1. Одлуке о ко-
муналном реду забрањено кретање, зауставља-
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ње или паркирање возила, тако да казне могу да 
износе 25.000, 15.000 или 5.000 динара. 

Такође, и новчана казна за физичко лице 
(недостављање података о идентитету лица 
коме је омогућено управљање возилом са до-
казом), односно за непоступање у складу са чл. 

23. став 2. у односу на тачке 1) и 2) овог става, 
може да износи 25.000, 15.000 или 5.000 дина-
ра, зависно од истог критеријума, односно од 
површине на којој је одредбом члана 23. став 1. 
Одлуке о комуналном реду забрањено крета-
ње, заустављање или паркирање возила.

Донети су нови подзаконски 
акти предвиђени Законом о 
заштити података о личности
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) 
почиње да се примењује 21. 8. 2019. године. Истог дана почињу да се 
примењују и четири новодонета правилника – подзаконска акта, који 
су објављени у „Службеном гласнику РС” број 40/2019, а у наставку 
следи њихов краћи преглед.

У „Службеном гласнику РС” бр. 40/2019 
објављени су следећи подзаконски акти: 
●  Правилник о обрасцу и начину вођења еви-
денције лица за заштиту података о личности,
●  Правилник о обрасцу обавештења о по-
вреди података о личности и начину оба-
вештавања Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о лично-
сти о повреди података о личности,
●  Правилник о обрасцу притужбе и
●  Правилник  о обрасцу и начину вођења 
интерне евиденције о повредама Закона о за-
штити података о личности и мерама које се у 
вршењу инспекцијског надзора предузимају.

Сви наведени подзаконски акти примењу-
ју се од дана примене Закона. 

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЛИЦА ЗА 
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Правилником је утврђен образац и начин 
вођења евиденције лица за заштиту података о 
личности, коју води повереник за информације 
од јавног значаја и заштиту података о личности.

Евиденција садржи податке о: 

●  руковаоцу, односно обрађивачу (име, пре-
зиме и адреса, односно назив и седиште) и 
●  лицу за заштиту података о личности (име, 
презиме, адреса, имејл и број телефона). 

Руковалац, односно обрађивач доставља 
поверенику податке из евиденције, и то у пи-
саном облику, непосредно, путем поште или 
на имејл-адресу: licezazastitu@poverenik.rs.

Евиденција је јединствена и води се у елек-
тронском облику, на обрасцу који је прилог 
Правилника и чини његов саставни део.

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ 
ОБАВЕШТЕЊА О ПОВРЕДИ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И НАЧИНУ 
ОБАВЕШТАВАЊА ПОВЕРЕНИКА ЗА 
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
О ПОВРЕДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Правилником је предвиђено да руковалац 
доставља поверенику за информације од јав-
ног значаја и заштиту података о личности 
обавештење о повреди података.

Редакција Инг-Про
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Утврђен је образац обавештења о повреди 
података о личности и начин обавештавања 
повереника за информације од јавног знача-
ја и заштиту података о личности о повреди 
података о личности. Образац обавештења 
саставни је део Правилника, а садржи:
1) податке о руковаоцу: 
(1) назив руковаоца,
(2) адресу и седиште, 
(3) име и контакт податке лица за заштиту по-
датака о личности руковаоца, ако је оно одре-
ђено, или информације о другом начину на 
који могу да се добију подаци о повреди; 
2) податке о повреди података: 
(1) опис природе повреде података, укључују-
ћи околности које се односе на повреду, 
(2) врсту података о личности,
(3) број лица на која се подаци односе, 
(4) број података о личности чија је безбедност 
повређена, 
(5) датум и време повреде безбедности пода-
така (уколико је познат или према процени); 
3) опис могућих последица повреде; 
4) опис мера које је руковалац предузео или 
чије је предузимање предложено; 
5) остале податке од значаја за обавештавање 
о повреди података. 

Предвиђена је и посебна рубрика која се од-
носи на прилоге који се по потреби прилажу 
уз њега. 

Руковалац доставља поверенику обавеште-
ње о повреди података у писаном облику, не-
посредно или путем поште, а може да достави 
и скенирани примерак обавештења на имејл-
-адресу: povredapodataka@poverenik.rs. 

Руковалац доставља поверенику обавеште-
ње о повреди података о личности на обрасцу 
обавештења у року од 72 часа од сазнања за 
повреду. У случају да руковалац у тренутку 
достављања обавештења поверенику не може 
да унесе све податке, дужан је да их накнадно 
достави на исти начин на који је доставио оба-
вештење. 

Руковалац који не поступи у прописаном 
року дужан је да образложи разлоге због којих 
није поступио у том року. 

Уз обавештење, руковалац доставља и еви-
денције радњи обраде које се односе на по-
датке који су били предмет повреде података 
о личности, које руковалац води у складу са 

чланом 47. Закона о заштити података о лич-
ности. Руковалац доставља и другу докумен-
тацију по налогу повереника или на сопствену 
иницијативу.

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ПРИТУЖБЕ

Правилником је утврђен образац приту-
жбе коју поверенику за информације од јав-
ног значаја и заштиту података о личности 
подноси физичко лице које сматра да је об-
рада података о његовој личности извршена 
супротно одредбама Закона о заштити пода-
така о личности. 

Физичко лице из става 1. овог правилника 
доставља притужбу поверенику у писаном 
облику, непосредно или путем поште, а може 
да достави и скенирани примерак притужбе 
на имејл-адресу: prituzba@poverenik.rs.

Образац притужбе садржи:
1. податке о притужиоцу,
2. податке о руковаоцу података о личности 
против кога се подноси притужба,
3. право које је повређено и
4. разлоге притужбе.

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА ИНТЕРНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О 
ПОВРЕДАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И МЕРАМА 
КОЈЕ СЕ У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА ПРЕДУЗИМАЈУ

Повереник за информације од јавног зна-
чаја и заштиту података о личности води 
интерну евиденцију о повредама Закона и ме-
рама које се у вршењу инспекцијског надзора 
предузимају.

Интерна евиденција садржи: 
●  податке о руковаоцу или обрађивачу који 
је повредио Закон (име и презиме или назив, 
пребивалиште, боравиште или седиште), 
●  податке о повреди Закона (опис повреде и 
члан Закона који је повређен), 
●  податке о мерама које су предузете и 
●  податке о поступању руковаоца или обра-
ђивача по изреченим мерама.

Интерна евиденција је јединствена и води 
се у Служби повереника, у електронском 
облику.
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Акредитација здравствених 
установа
Акредитација здравствених установа представља потврду да се 
здравствена заштита спроводи у складу са савременим медицинским 
достигнућима, као и стручним протоколима, уз задовољавaње свих 
професионалних стандарда, па у том смислу она представља важан 
део здравственог система.

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ПОСТУПКА 
АКРЕДИТАЦИЈЕ

Све су већи захтеви за спољашњом, незави-
сном проценом успешности пружања здрав-
ствених услуга насупрот формално утврђеном 
скупу националних стандарда. Акредитација 
је, као најстарији и најпознатији облик спо-
љашње процене здравствених услуга, рас-
прострањена широм света и саставни је део 
модерних здравствених система. Акредитаци-
они процес примењује стандарде изврсности, 
самопроцене и вештине здравствених профе-
сионалаца обучених и ангажованих у оквиру 
тимова за проверу. Она помаже организација-
ма здравствене заштите да открију сопствене 
предности и могућности напретка, а уједно 
и да боље разумеју циљеве и сложеност свог 
пословања. Када то увиде, организације могу 
да се посвете краткорочним и дугорочним 
плановима за побољшање резултата рада и да 
почну са коришћењем расположивих ресурса 
на најефикаснији могући начин. Акредитација 
обухвата самопроцену од стране здравствене 
установе ради евалуације нивоа њихове ефи-
касности у односу на постављене стандар-
де. Спољашњи тим за проверу, састављен од 
стручњака, врши процену рада здравствене 
установе. Процес акредитације је конципи-
ран тако да обезбеди оквир који ће омогући-
ти здравственим установама да дефинишу и 

Душан Рајаковић,
спец. менаџмента здравствених 
установа

имплементирају потребне промене и направе 
приоритете за континуирано унапређење соп-
ствених услуга.

СВРХА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Квалитет здравствене заштите процењује 
се на основу одговарајућих показатеља који се 
односе на обезбеђеност становништва здрав-
ственим радницима и капацитет здравствених 
установа и опрему, односно на показатеље 
процеса и резултата рада и исхода по здравље 
становништва, као и на основу других пока-
затеља на основу којих се процењује квалитет 
здравствене заштите. Стално праћење и уна-
пређење квалитета здравствене заштите има 
за циљ да смањи:
●  неуједначен квалитет здравствених услуга,
●  неприхватљив ниво варирања у исходима 
по здравље лечених пацијената,
●  неефикасно коришћење здравствених тех-
нологија,
●  време чекања на медицинске процедуре и 
интервенције,
●  незадовољство корисника пруженим здрав-
ственим услугама,
●  незадовољство запослених у систему здрав-
ствене заштите,
●  трошкове који настају због лошег квалитета.

Стално унапређење квалитета и безбед-
ности пацијената саставни је део свакоднев-
них активности здравствених радника и свих 
других запослених у здравственом систему. 
Стално унапређење квалитета представља 
континуирани процес чији је циљ достизање 
вишег нивоа ефикасности и успешности у 
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раду, као и веће задовољство корисника и да-
валаца здравствених услуга.

АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Агенција за акредитацију здравствених 
установа Србије представља организацију 
која обавља стручне, регулаторне и развојне 
послове, а оснива је Влада у име Републике 
у складу са законом којим се уређују јавне 
агенције. Влада Републике Србије донела је 
2008. године Одлуку о оснивању Агенције за 
акредитацију здравствених установа („Сл. 
гласник РС”, бр. 94/2008) у складу са тада ва-
жећим Законом о здравственој заштити. Већ 
наредне, 2009. године, донет је Правилник о 
акредитацији здравствених установа („Сл. 
гласник РС”, бр. 112/2009), којим се ближе 
уређују начин, поступак и услови за акреди-
тацију здравствених установа. Куриозитет у 
нашем законодавном систему је да до дана 
данашњег правилник није претрпео нијед-
ну измену ни допуну, па је на снази изворна 
верзија. Делатност Агенције усмерена је на 
утврђивање стандарда, процену квалитета 
пружене здравствене заштите становништву, 
решавање у управним стварима о акредита-
цији здравствених установа, издавање јавних 
исправа о акредитацији (сертификат) и вође-
ње евиденције о издатим сертификатима. Ор-
гани Агенције су Управни одбор и директор. 
Управни одбор чине представници Лекарске 
коморе Србије, Стоматолошке коморе Ср-
бије, Фармацеутске коморе Србије, Коморе 
биохемичара Србије, Републичког завода за 
здравствено осигурање, Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 
и Министарства здравља. Чланови Управног 
одбора именују се на пет година и могу бити 
поново именовани.

Од свог оснивања Агенција је усмерена 
на активности промоције акредитације, као 
и на предности добре праксе након заврше-
ног поступка акредитације, а у прилог томе 
говори и податак да је поступак акредитације 
обављен у преко 200 здравствених установа, 
као и више од 500 редовних посета. У питању 
је водећа институција за континуирано уна-
пређење квалитета и стандарда квалитета и 

безбедности у здравственом систему Србије, 
са активним учешћем у Здравственој мрежи 
југоисточне Европе. Агенција обезбеђује ква-
литет и безбедност здравствене заштите кроз 
процес акредитације, дефинише стандарде 
квалитета здравствене заштите у здравстве-
ним установама, врши проверу испуњавања 
стандарда и пружа стручну помоћ здравстве-
ним установама у њиховом испуњавању, а 
преноси и знање и искуства у вези са акреди-
тацијом и унапређењем квалитета у земљама 
региона и земљама чланицама Здравствене 
мреже југоисточне Европе. У систему здрав-
ствене заштите у чијем средишту је паци-
јент вредности Агенције за акредитацију су 
транспарентност, изврсност, интегритет, 
поштовање, иновација и тежња ка сталном 
унапређењу квалитета рада и безбедности 
здравствене заштите.

СТАНДАРДИ

Акредитација здравствених установа 
представља потврду да се здравствена за-
штита спроводи у складу са савременим ме-
дицинским достигнућима, као и стручним 
протоколима, уз задовољавaње свих профе-
сионалних стандарда. Према члану 2. Правил-
ника о акредитацији здравствених установа, 
акредитација је поступак оцењивања ква-
литета рада здравствене установе на основу 
примене оптималног нивоа стандарда рада 
здравствене установе у одређеним области-
ма здравствене заштите. Циљ акредитације 
је достизање максималног нивоа стручности 
и квалитета пружених услуга, као и посвеће-
ности захтевима корисника. Акредитацијски 
стандард je општепризнати, препоручени 
и жељени ниво квалитета рада здравствене 
установе, како клиничких тако и неклини-
чких служби. Очекивани ниво учинка је онај 
који води највишем нивоу квалитета здрав-
ствене заштите. У сврху акредитације, то је 
сет очекивања унапред утврђених од стране 
надлежног тела. Стандард описује очекивани 
ниво учинка здравствене установе или поје-
динца и односи се на структуру, процес или 
мерљиви исход здравствене заштите. Акре-
дитација се заснива на стандардима које је 
могуће достићи низом активности које су 
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дефинисане критеријумима. Сваки стандард 
има више критеријума. Критеријуми предста-
вљају јасне кораке, тј. активности које треба 
предузети да би се испунио стандард. Стан-
дарди подразумевају оптималне стандарде 
квалитета и безбедности и усмерени су на 
унапређење квалитета пружања здравстве-
не заштите у оквиру здравствених устано-
ва. Увођење стандарда и мерила за процену 
квалитета доказује да установе које су акре-
дитацију добиле на темељу научних проце-
на Агенције за акредитацију постижу боље 
резултате у раду и болесницима дају већу 
сигурност у квалитет исхода њиховог лече-
ња. Стандарди и критеријуми примењени су 
у свим областима, почев од првог контакта 
током пријема и тријаже пацијената до ста-
ционарног лечења и отпуста или упућивања у 
другу здравствену установу. Током обављања 
послова у оквиру поступка акредитације за-
датак тимова је и израда бројних процедура и 
протокола. Процедура је писани сет инструк-
ција који садржи одобрене и предложене ко-
раке у циљу остварења одређених задатака, 
док је протокол писани план са одређеним 
процедурама које треба следити у спрово-
ђењу неког испитивања, извођења истражи-
вања или у пружању здравствене заштите за 
дефинисано стање или обољење. Овим про-
цедурама посебно је обезбеђено унапређење 
квалитета рада, унапређење безбедности па-
цијената и превенција нежељених догађаја у 
установи, а створени су услови и за безбедни-
ји рад и веће задовољство пацијената и запо-
слених. Из реда запослених образује се више 
тимова задужених за различите области, у 
зависности од делатности субјекта акреди-
тације. Сходно томе разликују се тимови за 
руковођење, управљање, безбедност, људске 
ресурсе, заштиту животне средине, као и ти-
мови специфични за сваку здравствену уста-
нову понаособ (нпр. за амбулантну делатност, 
операционе сале, превенцију, рехабилитаци-
ју, третман физикалне медицине, дијагно-
стику и др.). Сваки тим има радну свеску са 
дефинисаним стандардима који су поткре-
пљени доказима. Тако, на пример, у погледу 
стандарда „постојања утврђеног поступка за 
пријем пацијената”, као докази испуњености 
стандарда истичу се досије пацијента (исто-

рија болести), процедура тријаже и пријема 
пацијента у операциону салу, протокол при-
јема пацијената у операциону салу, листа опе-
ративног програма и листа позива пацијента.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

Акредитацију стиче здравствена уста-
нова за коју Агенција за акредитацију 
здравствених установа утврди да испуња-
ва утврђене стандарде за одређену област 
здравствене заштите, односно грану меди-
цине. Акредитација је добровољна и врши 
се на захтев здравствене установе. Захтев за 
стицање акредитације здравствена устано-
ва подноси Агенцији. Захтев се може преу-
зети на интернет презентацији Агенције. Уз 
захтев за стицање акредитације здравстве-
на установа доставља: 1. решење министар-
ства надлежног за послове здравља, односно 
здравствене инспекције о испуњености усло-
ва за обављање здравствене делатности, 2. 
доказ о регистрацији здравствене установе, 
3. статут, 4. акт о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова. Након пријема 
захтева и документације, Агенција у року од 
15 дана доставља здравственој установи која 
жели да се акредитује обавештење о висини 
укупних трошкова акредитације. Поред оба-
вештења, Агенција доставља и уговор којим 
се регулишу права и обавезе здравствене 
установе и Агенције. Потписивањем уговора 
започиње процес акредитације. Након пот-
писивања уговора Агенција је у обавези да 
установи учини доступним стандарде за 
акредитацију здравствених установа.

ФАЗЕ ПОСТУПКА

Поступак акредитације састоји се из три 
фазе: 1. самооцењивање (самопроцена), 2. 
спољашње оцењивање (спољашња проце-
на), 3. стицање акредитације.

САМООЦЕЊИВАЊЕ (САМОПРОЦЕНА)

Самооцењивање представља оцењивање 
које здравствена установа спроводи ради по-
бољшања квалитета рада и пружања здрав-
ствених услуга корисницима. Здравствена 
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установа именује координатора за акредита-
цију који је одговоран за спровођење акреди-
тације. Чест је случај да се оформи читав тим 
стручњака из реда запослених из различитих 
области не само медицине, већ и економије, 
права, информационих технологија, техни-
чких и организационих наука, на челу са ко-
ординатором. Здравствена установа образује 
тимове за самооцењивање квалитета рада 
здравствене установе. Здравствена установа 
је дужна да спроведе процес самооцењивања 
у року од 12 месеци од потписивања уговора. 
Након спроведеног самооцењивања здрав-
ствена установа доставља извештај о резул-
татима самооцењивања Агенцији. Агенција 
пружа подршку здравственој установи у про-
цесу самооцењивања, која се састоји у пружа-
њу информација о поступку акредитације и 
пружању стручне подршке у образовању ти-
мова за самооцењивање, затим у објашњава-
њу стандарда за акредитацију, обезбеђивању 
едукативног програма о начину самооцењи-
вања и значају самооцењивања за унапређење 
квалитета рада установе, као и у упознавању 
са доказима о усаглашености са стандардима 
(врста документације коју треба припремити 
за спољашње оцењиваче).

Самооцењивање пружа могућност органи-
зацији да преиспита свој рад и да га процени 
у складу са акредитационим стандардима, 
односно да процени где се установа налазила 
раније, где је тренутно и како себе види у бу-
дућности. Самооцењивање предочава запо-
сленима шта добро раде и које су то области 
које треба унапредити, односно које су снаге 
и слабости саме организације.

СПОЉАШЊЕ ОЦЕЊИВАЊЕ 
(СПОЉАШЊА ПРОЦЕНА)

Спољашње оцењивање је процес незави-
сног оцењивања квалитета рада здравствене 
установе у односу на утврђене стандарде за 
одређену област здравствене заштите, одно-
сно грану медицине, од стране едукованих 
спољашњих оцењивача, који су одређени од 
стране Агенције за акредитацију здравстве-
них установа Србије и у процесу акредита-
ције, за време посете здравственој установи, 
оцењују квалитет рада и састављају извештај. 

Улога спољашњих оцењивача је да докажу пу-
новажност самооцењивања и да независно 
оцене ниво испуњености стандарда, подржа-
вајући ово оцењивање јасно документованим 
налазима као доказима. Агенција образује 
Тим за спољашње оцењивање квалитета рада 
здравствене установе, а о саставу тима, време-
ну доласка и броју дана трајања посете обаве-
штава здравствену установу која је у поступку 
акредитације. Тим за спољашње оцењивање 
квалитета рада здравствене установе спро-
води оцењивање квалитета рада и пружања 
здравствених услуга у здравственој установи 
у односу на утврђене стандарде за одређену 
област здравствене заштите, односно грану 
медицине. Састав поменутог тима зависи од 
области здравствене заштите, односно гране 
медицине за коју се подноси захтев за акреди-
тацију. Спољашње оцењивање спроводи се у 
здравственој установи и реализује се прегле-
дом припремљене документације, разговором 
са органима управљања здравствене установе, 
разговором са запосленима који су учество-
вали у поступку самооцењивања (тимови за 
самооцењивање квалитета рада здравствене 
установе), обиласком здравствене установе 
и прегледом просторних капацитета, пре-
гледом опремљености здравствене установе 
медицинском опремом, разговором са паци-
јентима, запосленима и екстерним сарадни-
цима, као и завршним састанком на коме се 
органи управљања и запослени информишу 
о обављеној акредитацијској посети. Агенција 
је дужна да сваком члану Тима за спољашње 
оцењивање квалитета рада здравствене уста-
нове достави резултате самооцењивања и 
план оцењивања здравствене установе најма-
ње 21 дан пре заказане акредитацијске посете.

У току оцењивања наведени тим оцењује 
рад здравствене установе према критерију-
мима који су утврђени стандардима за одре-
ђену област здравствене заштите, односно 
гране медицине, на основу скале за оцену 
испуњености критеријума. Скала за оцењи-
вање испуњености критеријума користи се 
за приказивање нивоа усаглашености који 
је здравствена установа постигла по сваком 
критеријуму стандарда. Скала за оцењивање 
испуњености критеријума садржи оцене од 1 
до 5, при чему оцена 1 подразумева да кри-
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теријум није уведен у примену, оцена 2 – да 
се критеријум уводи у примену, оцена 3 – да 
се критеријум примењује, док оцена 4 под-
разумева унапређену примену критеријума, 
а оцена 5 најбољу примену критеријума, без 
одговора – у случају када је немогуће у датој 
здравственој установи применити неки кри-
теријум.

СТИЦАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Након завршене акредитацијске посете 
Тим за спољашње оцењивање квалитета рада 
здравствене установе у року од 15 дана до-
ставља Агенцији извештај о обављеној акре-
дитацијској посети. На основу налаза овог 
тима Агенција у року од 30 дана припрема 
завршни извештај о акредитацији, који садр-
жи све релевантне информације о установи, 
оцене самооцењивања и оцене и налаз Тима 
за спољашње оцењивање квалитета рада 
здравствене установе. Здравственој устано-
ви за коју је утврђено да испуњава утврђене 
стандарде Агенција издаје сертификат о акре-
дитацији здравствене установе. Сертификат 
може да се односи на поједину област здрав-
ствене заштите, односно грану медицине коју 
обавља здравствена установа или целокупну 
делатност здравствене установе, а издаје се на 
одређени период од једне, три или највише се-
дам година.

Здравствена установа стиче акредитацију 
на период од једне године ако:
●  остварила је од 40% до 50% оцена 4 и 5;
●  нема више од 20% оцена 1 и 2;
●  критеријуми који се односе на безбедност 
пацијента у процесу лечења нису оцењени 
оценом мањом од 4.

Здравствена установа стиче акредитацију 
на период од три године ако:
●  остварила је од 51% до 70% оцена 4 и 5;
●  нема више од 15% оцена 1 и 2;
●  критеријуми који се односе на безбедност 
пацијента у процесу лечења нису оцењени 
оценом мањом од 4.

Здравствена установа стиче акредитацију 
на период од седам година ако:
●  остварила је од 71% до 100% оцена 4 и 5;
●  нема више од 10% оцена 1 и 2;

●  критеријуми који се односе на безбедност 
пацијента у процесу лечења нису оцењени 
оценом мањом од 4.

Завршни извештај Агенција доставља 
здравственој установи која је поднела захтев 
за акредитацију. Након пријема завршног 
извештаја здравствена установа Агенцији 
доставља план унапређења квалитета здрав-
ствене заштите, који израђује у односу на 
препоруке оцењивача. Препоруке се увек 
односе на предмет унапређења, ниво при-
оритета, мере и активности, временски рок 
и очекивани резултат, уз обавезно навођење 
одговорне особе. Здравствена установа која је 
добила акредитацију дужна је да сваку проме-
ну у вези са акредитацијом пријави Агенцији. 
Доделом овог сертификата здравствене уста-
нове које стекну статус акредитоване устано-
ве потврђују максимални ниво стручности и 
квалитета пружених услуга, као и посвећено-
сти захтевима корисника.

Када организација добије акредитацију 
(сертификат), то не гарантује да неће имати 
никакве пропусте, већ да, уколико се и када 
такви пропусти догоде, она поседује успо-
стављен систем који их открива, исправља 
и настоји да обезбеди да не дође до њиховог 
понављања. У предности које здравствена 
установа стиче акредитацијом спадају:
●  унапређење квалитета здравствене заштите 
постављањем оптималних и достижних ци-
љева испуњења акредитацијских стандарда,
●  формирање база података здравствених 
установа које успешно испуњавају одређене 
стандарде и критеријуме,
●  смањење трошкова здравствене заштите 
као резултат унапређења квалитета пружања 
услуга и безбедности пацијената,
●  обезбеђивање тренинг програма и додатног 
усавршавања, као и пружање консултантских 
услуга руководству и особљу за побољшање 
начина рада и увођење „добре праксе” у обла-
сти здравствене заштите,
●  повећање поверења јавности у квалитет 
здравствене заштите,
●  смањење могућности настанка ризика и по-
већање безбедности пацијената и запослених.

Агенција може да одузме сертификат о 
акредитацији по службеној дужности, под 
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условом да је здравствена установа после 
издатог сертификата престала да испуњава 
утврђене стандарде за одређену област здрав-
ствене заштите, односно грану медицине, од-
носно стоматологије, односно фармацеутске 
здравствене делатности, на основу којих јој 
је и издат сертификат о акредитацији. О оду-
зимању сертификата Агенција издаје решење 
које је коначно у управном поступку и против 
кога може да се покрене управни спор.

ТРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Агенција закључује уговор са здравстве-
ном установом која је поднела захтев за сти-
цање акредитације, којим се, између осталог, 
прецизира и висина укупних трошкова 
акредитације, која зависи од потребног бро-
ја едукатора и оцењивача и дужине времена 
потребног за реализацију акредитације. У 
надлежности Агенције је да одлуком утвр-
ди висину трошкова. Трошкови које плаћа 
здравствена установа представљају приход 
Агенције, што је у складу са чланом 201. став 
1. Закона о здравственој заштити, којим је 
прописано да се Агенција финансира из соп-
ствених прихода. По правилу, трошкове акре-
дитације сноси здравствена установа која је 
поднела захтев за акредитацију. С правом се 
поставља питање оправданости високих из-
носа услуга Агенције за акредитацију здрав-
ствених установа у данашње време, имајући 
у виду финансијску ситуацију у здравству и 
често недовољан прилив новчаних средстава, 
а посебно то што се поступак акредитације 
најчешће финансира из сопствених средста-
ва здравствених установа. Истине ради, Ми-
нистарство здравља је у неколико наврата 
суфинансирало поступке акредитације, пре 
свега установа примарног нивоа здравстве-
не заштите (домова здравља). Међутим, уко-
лико бенефит акредитације премашује њене 
трошкове, свакако треба дати подршку свим 
активностима усмереним ка унапређењу ква-
литета рада, уз разматрање могућности опре-

дељивања буџетских средстава за ту намену, 
чиме би се успоставио одржив начин финан-
сирања ове агенције.

РЕЗИМЕ

У садашњој ситуацији чини се да су сви ре-
левантни чиниоци здравственог система, на 
челу са Министарством здравља, препозна-
ли битне елементе које је неопходно увести 
или мењати како би могао да се добије одр-
жив здравствени систем, на задовољство и 
пацијената и пружаоца здравствених услуга. 
Постоји све већа тежња пацијената усмерена 
на њихову безбедност, а управо акредитација 
представља начин да се осигура безбедан рад, 
уређен по процедурама и стандардима квали-
тета иза којих стоји установа.

Акредитациони програм је осмишљен 
тако да подстиче установе да унапређују ква-
литет рада како у оквиру својих установа тако 
и на нивоу ширег система здравствене зашти-
те. Акредитациони стандарди су креирани са 
фокусом на пацијента, као корисника услуга, 
а подразумевају континуирани процес пра-
ћења и лечења од момента пријема у устано-
ву до отпуста. Они садрже мере за заштиту 
и унапређење безбедности како пацијената/
корисника услуга тако и запослених. Приме-
на стандарда омогућава да се изврши процена 
капацитета за рад и ефикасност рада здрав-
ствене установе. Акредитација се базира на 
систему колегијалне оцене и кроз едукативни 
приступ пружа помоћ здравственим устано-
вама у циљу откривања сопствене предно-
сти и могућности напретка. Због свих ових 
фактора акредитација представља важан део 
здравственог система, па се очекује да, као 
таква, постане обавезна у наредном перио-
ду. Искуства са установљавањем агенција за 
акредитацију у земљама региона показују да 
програми акредитације треба да буду успо-
стављени као довољно независни од Мини-
старства здравља како би били способни да 
одрже континуитет деловања.
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Коментар Закона о спречавању 
корупције
Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 35/2019 од 21. 5. 
2019. године, ступио је на снагу 29. 5. 2019, а примењује се од 1. 9. 
2020. године, изузев одредаба члана 20. став 2. и чл. од 21. до 25. овог 
закона, које се примењују од дана ступања на снагу овог закона.

Могло би слободно да се напише да 
је суштина недавно донетог новог 
Закона о спречавању корупције 

заправо спречавање корупције искључиво 
у односу на јавне функционере, при чему је 
исто праћено до апсурда великим прошире-
њем ингеренција Агенције за борбу против 
корупције (даље: Агенције). Поред иначе 
установљених надлежности Агенције кроз 
Закон о Агенцији за борбу против корупције, 
недавно донети Закон о спречавању коруп-
ције додатно је проширио надлежности ове 
институције и то тако да је нови закон за-
право дозволио далеко битније ингеренције 
него сам закон који се односи искључиво на 
Агенцију. Разлози због којих се законодавац 
одлучио на овакав корак, бар према ономе 
што је наведено као образложење, односе 
се на усаглашавање са важећим стратешким 
документима у области борбе против коруп-
ције, али и са Акционим планом за спрово-
ђење Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 
2013. до 2018. године. Ипак, као главни ра-
злог наведена је заштита јавног интереса, 
смањење ризика од настанка корупције и 
јачање интегритета и одговорности органа 
јавне власти и јавних функционера. 

Аутор овог текста биће слободан да искаже 
апсолутни песимизам по том питању. 

Владимир Ђукановић,
народни посланик

АГЕНЦИЈА

На основу Закона о Агенцији за борбу 
против корупције досадашње надлежности 
Агенције биле су: надзор над спровођењем 
Националне стратегије за борбу против ко-
рупције, вођење поступка у коме се одлучује 
о постојању повреде закона, решавање сукоба 
интереса, провера извештаја о имовини јав-
них функционера и вођење Регистра јавних 
функционера и Регистра њихове имовине и 
прихода. 

Новим Законом о спречавању корупци-
је надлежности су знатно проширене и то у 
више области. 

Најпре, Агенција је убудуће позвана да по 
сопственој иницијативи пружи мишљење 
о примени Закона о спречавању корупције. 
Она то може да учини и на захтев физичког 
или правног лица, а може и да заузме начелне 
ставове значајне за примену поменутог за-
кона, јер је он предвидео право Агенције на 
заузимање начелних ставова по том питању, 
што је само по себи веома дискутабилно овла-
шћење. 

Закон оснажује улогу Агенције у законо-
давном процесу и то тако што, поред досада-
шњег права Агенције да подноси иницијативе 
за доношење или измену постојећих прописа, 
од сада уводи обавезу да Агенција пружи ми-
шљење о нацртима закона из области посебно 
ризичних за настанак корупције, као и о на-
цртима закона који уређују питања обухва-
ћена потврђеним међународним уговорима 
у области спречавања и борбе против коруп-
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ције. У пракси то значи да ниједно министар-
ство неће моћи да поднесе нацрт закона из 
ових области самој Влади на изгласавање и 
упућивање Парламенту док претходно сама 
Агенција не пружи позитивно мишљење о 
предвиђеном нацрту. 

Агенција добија и шира овлашћења у сми-
слу подношења кривичних пријава, захтева 
за покретање прекршајног поступка и иници-
јатива за покретање дисциплинског поступ-
ка. Осим тога, Агенција добија могућност и да 
самостално остварује међународну сарадњу, 
што је до сада било могуће само кроз сарадњу 
са другим државним органима. 

Најбитнија новина дефинитивно је про-
ширење надлежности Агенције на спрово-
ђење анализа ризика од корупције у раду 
органа јавне власти и сачињавања извештаја 
са препорукама за отклањање тих ризика. Те 
нове надлежности, бар како је у образложењу 
од стране законодавца наведено, допринеће 
увођењу новог механизма за успостављање и 
унапређење институционалног интегритета. 

Новина је и то што ће убудуће другостепе-
ни орган (Веће Агенције) одлучивати о жал-
бама на одлуке директора којима се изричу 
мере, изузев одлука о правима и обавезама 
запослених у Агенцији. Такође, на Веће Аген-
ције проширује се и надлежност за заузимање 
начелних ставова за примену закона. 

Када је реч о запосленима у Агенцији, 
Закон детаљније уређује поступак избора 
чланова Већа и директора Агенције, као и 
поступак разрешења директора Агенције. 
Уводи се могућност удаљења са функције ди-
ректора када је против њега покренут посту-
пак за разрешење, све до окончања поступка, 
али никако дуже од шест месеци од покрета-
ња поступка. 

Уведен је и јаснији поступак за избор 
заменика директора Агенције, тим пре јер 
постојећи Закон није дефинисао услове за 
избор, као ни разлоге за разрешење. Функ-
ција заменика директора Агенције престаје 
престанком функције директора Агенције. 

Уведена је и обавеза органа јавних власти 
да у року од 15 дана од дана пријема обра-
зложеног захтева Агенције доставе сва до-
кумента и информације којима располажу, 
као и да омогуће непосредан увид у тражена 

документа, ради обављања послова из на-
длежности Агенције. Битно је нагласити да 
Агенција има право на директан приступ ба-
зама података које органи јавне власти воде 
у електронском облику. Уједно Агенција има 
право да све остале податке који јој недостају 
може да прибави и од банака и финансијских 
институција, посебно ако се односе на рачу-
не јавног функционера, док податке о другим 
личностима може да прибавља само уз њихо-
ву сагласност. 

Контрола рада Агенције врши се кроз под-
ношење извештаја Народној Скупштини, али 
сама агенција, уколико сматра да је неопходно 
да обавести Скупштину о битним чињеница-
ма везаним за стање корупције у држави, као 
и о ризицима корупције у циљу остваривања 
превентивне функције, извештаје и самоини-
цијативно може да подноси Парламенту. Јав-
ни функционери, запослени, као и сва друга 
лица која су радно ангажована у органу јавне 
власти, дужни су да се одазову на позив Аген-
ције ради утврђивања чињеница у поступку 
пред њом. 

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Закон уводи још једну забрану за функци-
онере. Наиме, по новом Закону јавни функ-
ционер не сме да, ради стицања користи или 
погодности за себе или другог или евентуал-
но за проузроковање штете другом, употреби 
информације до којих је дошао у обављању 
јавне функције, ако те информације нису до-
ступне јавности. 

По први пут долази до разграничења из-
међу појмова „сукоб интереса” и „кумулација 
функција”, јер се „кумулација функција” де-
финише кроз посебну главу Закона. 

Члан 42. прописује рок од пет дана у окви-
ру ког је функционер дужан да обавести непо-
средно претпостављеног и Агенцију о сумњи 
да постоји сукоб интереса код неког јавног 
функционера или неког лица које је повеза-
но с њим. Дужност Агенције је да у року од 
15 дана од пријема обавештења јавног функ-
ционера донесе мишљење, а ако јавни функ-
ционер то тражи по питању јавних набавки, 
онда Агенција има рок од осам дана да пружи 
мишљење. 
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ПОСЛОВИ КОЈИ НИСУ СПОЈИВИ СА 
ВРШЕЊЕМ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ

Јавни функционер не сме да обавља по-
слове саветовања правних и физичких лица 
у вези са питањима која се односе на јавну 
функцију на којој се налази, осим у случајеви-
ма када је на то обавезан. Такође, јавни функ-
ционер не сме да обавља функцију у правним 
лицима са учешћем приватног капитала и вр-
шењем управљачких права у њима. 

Досадашње крајње конфузне и нејасне 
одредбе, везане за чланство јавног функцио-
нера у удружењима и у органима удружења, 
нови Закон прецизније утврђује јер пропи-
сује стриктно у којим ситуацијама он не сме 
да буде члан органа удружења. Члан 49. наво-
ди да јавни функционер не сме да буде члан 
органа удружења нити његов заступник ако 
између јавне функције и чланства у органу 
удружења или заступања удружења постоји 
однос зависности или други однос који угро-
жава или би могао да угрози његову непри-
страсност или углед јавне функције или ако је 
законом или другим прописом забрањено да 
јавни функционер буде члан одређеног удру-
жења. 

По питању преноса управљачких права у 
привредном друштву која је јавни функцио-
нер стекао на основу акција или удела, нови 
Закон отклања досадашњу правну празнину 
која се тиче стицања удела или акција током 
обављања јавне функције и то тако што про-
писује да рок од 30 дана за преношење упра-
вљачких права почиње да тече од дана избора, 
постављења или именовања, односно стица-
ња удела или акција. 

Уколико се говори о обавези обавештава-
ња Агенције приликом учешћа у јавним на-
бавкама, приватизацији или неком другом 
поступку чији је исход закључење уговора 
са органом јавне власти, Закон јавном функ-
ционеру продужава рок за испуњење ове за-
конске обавезе са три на петнаест дана, јер се 
у пракси показало да је ток од три дана ису-
више кратак. Закон додатно предвиђа да ће 
обавеза јавног функционера за обавештава-
ње Агенције трајати две године по престанку 
обављања јавне функције и она ће се односи-
ти и на чланове његове породице. Агенција 

има обавезу да на основу поднетих обавеште-
ња води евиденцију правних лица у којима 
функционер поседује удео или акције више 
од 20%, која учествују у поступцима јавних 
набавки, приватизације или другим поступ-
цима чији је исход закључивање уговора са 
органом јавне власти – корисником буџета 
или другим правним лицем у коме је више 
од 20% капитала у својини Републике Србије, 
аутономне покрајине, јединице локалне са-
моуправе и градске општине. Те евиденције 
морају да буду потпуне и зато Агенција про-
писује обрасце и начин на који се подаци под-
носе. Уколико се не поштује процедура коју 
Агенција прописује, сматра се да до пријаве 
није ни дошло. 

Закон прецизно прописује шта се сматра 
недозвољеним утицајем на јавног функционе-
ра у Агенцији. Члан Већа Агенције о недозво-
љеном утицају обавештава Веће и директора 
Агенције, директор обавештава Веће, а заме-
ник директора и други јавни функционери у 
Агенцији обавештавају директора. 

Битна новина у односу на постојећи Закон 
о Агенцији за борбу против корупције јесте 
увођење забране лицу коме је престала јавна 
функција да у року од две године по престанку 
јавне функције заснује радни однос, односно 
пословну сарадњу са правним лицем, преду-
зетником или међународном организацијом 
која обавља делатности у вези са јавном функ-
цијом коју је јавни функционер вршио, осим 
по добијеној сагласности Агенције. Прописан 
је рок од 30 дана у ком је Агенција дужна да 
одлучи о захтеву лица коме је престала јавна 
функција. Уколико Агенција не одлучи у на-
веденом року, сматра се да је дала одобрење за 
заснивање радног односа, односно пословну 
сарадњу. Ова забрана се не односи на јавног 
функционера који је непосредно изабран од 
стране грађана. 

КУМУЛАЦИЈА ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА

Када је у питању овај сегмент, уведене су 
битне промене најпре зато што је законода-
вац сматрао да је постојећи Закон у поглављу 
„Сукоб интереса” концепцијски погрешно 
поставио ствари. Законодавац је сматрао да 
је сукоб интереса заправо постојање приват-
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ног интереса, док се у ситуацији кумулирања 
функција може само говорити о кумулирању 
две или више јавних функција које се суко-
бљавају са два или више јавних интереса. 
Важећи Закон о Агенцији за борбу против ко-
рупције дозвољавао је истовремено вршење 
две или више јавних функција на основу са-
гласности Агенције, прописујући да Агенција 
неће дати сагласност за вршење друге јавне 
функције уколико је вршење исте у сукобу 
са јавном функцијом коју функционер већ 
врши. Оваква одредба сматрала се исувише 
широком и подложном за изврдавање закона. 
Новодонети Закон о спречавању корупције 
прописује тачно два случаја, заправо изузет-
ка, када може доћи до кумулирања функција: 
1. када је функционер Уставом или законом 
обавезан да истовремено обавља две или 
више јавних функција (нпр. министар правде 
је и члан Високог савета судства и Државног 
већа тужилаца);
2. у случају када је функционер на функци-
је које обавља непосредно изабран од стране 
грађана, осим у ситуацијама када то није спо-
јиво са Уставом. 

ПОКЛОНИ

Нови Закон отклања постојеће нејасноће 
око примања поклона. Забрана пријема по-
клона прописује се посебном одредбом у којој 
се јасно наглашава да функционер и чланови 
његове породице не смеју да приме поклон 
у вези са вршењем јавне функције. Уједно се 
прописују и обавезе функционера у вези са 
протоколарним и пригодним поклонима и 
поклонима у вези са обављањем јавне функ-
ције које не сме да прими. Сви они постају 
јавна својина у складу са законом који уре-
ђује јавну својину. Сваки такав поклон јавни 
функционер је дужан да пријави у року од 
осам дана од пријема пригодног или протоко-
ларног поклона. Изузетно, јавни функционер 
и чланови породице могу да задрже у своји-
ни протоколарни или пригодни поклон чија 
вредност не прелази 10% од просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији. Закон је одредио како се рачуна тр-
жишна вредност поклона на дан када је по-
нуђен или примљен. 

Сви пригодни или протоколарни поклони 
евидентирају се од стране надлежног органа 
јавне власти који води евиденцију о поклони-
ма које су примили његови јавни функционе-
ри, а образац евиденције предаје се Агенцији 
за борбу против корупције до 1. марта теку-
ће године за претходну календарску годину. 
Користећи податке из евиденције, Агенција 
објављује каталог поклона на својој интернет 
страници. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ И 
ПРИХОДА

Новим законом коначно је стављена тачка 
на пријаву имовине и прихода лица која су 
поново изабрана за одређену функцију. До 
сада је важило правило да приликом сваког 
избора они морају поново да пријављују имо-
вину и приходе у Законом прописаној форми, 
без обзира на то што им се имовина није ме-
њала, што је доводило до великог броја покре-
нутих поступака против реизабраних јавних 
функционера, који неретко из незнања своју 
дужност нису испуњавали. Нови закон про-
писује да такав јавни функционер није дужан 
да поново подноси извештај о својој имовини 
и приходима, али је дужан да у писаној форми 
обавести Агенцију да није дошло до промене 
у његовој имовини и приходима. 

До сада је важило правило да, уколико јав-
ни функционер не поднесе извештај Агенци-
ји о својој имовини и приходима, Агенција је 
обавештавала орган у коме јавни функционер 
ради. По новом закону Агенција више није 
дужна то да ради, већ без обавештења може 
да покрене поступак против јавног функци-
онера у вези са одлуком о његовој повреди 
закона. 

Рок за подношење пријаве изједначава се 
новим законом са роком за подношење поре-
ске пријаве за утврђивање пореза на доходак 
грађана. 

Наведени закон је такође дефинисао и тер-
мин „битне промене”, јер је до сада само ту-
мачено од стране јавних функционера да су 
битне промене у имовини и приходима само 
ако дође до увећања истих. Међутим, Закон 
сада прописује да су „битне промене” и када 
дође до умањења имовине и прихода, као и до 
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промена у структури имовине чија вредност 
прелази прописани износ. 

Закон прецизира који јавни функционери 
немају обавезу пријаве имовине и прихода, тј. 
који функционери то чине искључиво на за-
хтев Агенције. Ради се о одборницима, члано-
вима општинских и градских већа, члановима 
општинских и градских изборних комисија, 
члановима органа јавних предузећа, привред-
них друштава, установа и других организа-
ција чији је оснивач или члан општина, град 
или градска скупштина. Ову обавезу такође 
немају ни чланови органа јавних предузећа, 
привредних друштава, установа и других 
организација чији је оснивач или члан Репу-
блика Србија или аутономна покрајна, ако 
законом, другим прописом или актом није 
предвиђено да јавни функционер има право 
на накнаду по основу чланства. 

Што се тиче саме садржине извештаја, он 
мора да садржи имовину и приходе у земљи, 
али и у иностранству. Поред тога, уводи се и 
обавеза за функционера да пријави своје уде-
ле у акцијама правног лица у коме поседује 
акције правног лица које су веће од 3% удела. 

Извештаји који нису поднети у складу 
са прописаним актом Агенције сматра се да 
нису ни поднети. 

Закон прописује изузетак који се односи 
на податке из извештаја функционера у др-
жавним органима, који су одређени законима 
којима се уређује организација и надлежност 
државних органа у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и корупције. Наиме, 
њихови извештаји нису јавни све до истека 
рока од две године по престанку јавне функ-
ције. 

Агенцији се даје изричито овлашћење да 
обавља ванредну проверу тачности и потпу-
ности података из извештаја у случају сумње 
да функционер у извештају није пријавио та-
чне и потпуне податке. 

ПОСТУПАК У КОМЕ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О 
ПОСТОЈАЊУ ПОВРЕДЕ ЗАКОНА

Поступак покреће Агенција по службеној 
дужности, а може да га покрене и по захтеву 
органа јавне власти који је јавног функцио-
нера изабрао, поставио или именовао или у 

коме је јавни функционер на јавној функцији 
или по пријави физичког или правног лица. 
Такође, Агенција може да покрене поступак 
по службеној дужности и на основу пријаве 
физичког лица. 

Поступак се покреће тако што Агенција 
обавести јавног функционера да је против 
њега покренут поступак и позива га да се у 
року од 15 дана писмено изјасни. Уколико се 
јавни функционер не изјасни, то не задржава 
вођење поступка. Јавни функционер задржа-
ва своје право да се све до доношења одлуке 
изјасни о чињеницама и доказима који га те-
рете, као и да изнесе чињенице и доказе који 
му иду у корист. 

Одлуку којом се утврђује повреда закона 
и изриче мера или обуставља поступак доно-
си директор Агенције. Против донете одлуке 
може да се поднесе жалба у року од 15 дана 
од пријема одлуке. Одлука Већа Агенције је 
коначна и против ње може да се покрене само 
управни спор пред Управним судом, који је 
дужан да пресудом реши управну ствар. 

По питању поступка јавност сме да буде 
обавештена само да је против јавног функци-
онера покренут поступак. Уколико се посту-
пак обустави, сви подаци из поступка, изузев 
о његовом исходу, не могу бити доступни 
јавности, осим ако јавни функционер не да 
сагласност. 

У мере које могу бити изречене јавном 
функционеру који је повредио Закон сврста-
не су опомена и јавно објављивање препору-
ке за разрешење са јавне функције. Прва је 
лакша и доноси се у ситуацији када је дошло 
до лакше повреде закона, а под тим се сматра 
да повреда није објективно утицала на оба-
вљање јавне функције. Друга се изриче када 
је дошло до теже повреде закона, а под тим се 
подразумева таква повреда која је објективно 
утицала на обављање јавне функције, као и на 
углед и поверење грађана на јавног функцио-
нера и јавну функцију коју врши. 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА

Закон дефинише појам, али и уређује по-
ступање по представкама и прописује овла-
шћења Агенцији да поступа по анонимним 
представкама уколико тврдње из представке 
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и приложени докази изазивају сумњу у ко-
рупцију. 

Директор Агенције својим актом ближе 
уређује поступање по представкама. 

Новина је у томе што исход поступања 
по представци може бити и мишљење о ста-
њу, које Агенција сачињава када оцени да у 
раду органа јавне власти постоје околности 
које могу да доведу до корупције. Агенција 
може дати препоруке органу јавне власти, са 
мерама ради отклањања стања и са роком за 
њихово предузимање. Такође, Агенција има 
могућност да по службеној дужности покре-
не поступак у коме испитује постојање ко-
рупције у органу јавне власти, ако располаже 
сазнањима која изазивају сумњу у корупцију. 

ЈАЧАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

Најбитнија новина у Закону је обавеза 
Агенције да донесе и објави програм обуке и 
упутство за спровођење обука у области бор-
бе против корупције и јачања интегритета. 
Изричито је предвиђено да су органи јавне 
власти дужни да спроводе обуке за запослене 
и руководиоце у складу са наведеним програ-
мом обуке и упутством за спровођење. Аген-
ција има овлашћење да прати спровођење 
обука, док органи власти имају обавезу да на 

захтев Агенције доставе извештај о његовом 
спровођењу. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Казнене одредбе односе се и на кривично 
дело и на прекршаје. Што се тиче кривичног 
дела, ради се о делу „непријављивање имови-
не или давања лажних података о имовини”, 
за шта је Закон предвидео затворску казну од 
шест месеци до пет година. Правне последице 
овакве осуде су:
1. престанак јавне функције, односно преста-
нак радног односа;
2. забрана стицања јавне функције у трајању 
од десет година до дана правоснажности пре-
суде. 

Казне за прекршаје су новчане, а издвајају 
се четири категорије прекршаја:
1. прекршаји јавних функционера,
2. прекршаји одговорног лица у органу јавне 
власти,
3. прекршаји правног лица и
4. прекршаји физичког лица.

Битно је напоменути и да постоји инсти-
тут споразума о признању прекршаја између 
Агенције и учиниоца прекршаја, а услови за 
такву врсту споразума уређују се актом ди-
ректора Агенције. 

Осим обрачуна затезне камате у динарима или у некој од страних валута (евро, долар, швајцарски франак), уз помоћ 
нашег калкулатора претплатници могу да врше и обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне приходе и за неблаго-
времено плаћени царински дуг и казну у царинском поступку, затим обрачун камате по есконтној/референтној стопи На-
родне банке Србије и по референтној стопи Европске централне банке (ЕЦБ), као и обрачун камате по пресудама/одлукама 
Европског суда за људска права. Поред наведених, ту је и обрачун уз помоћ индекса потрошачких цена, а поред свих ових 
дефинисаних каматних стопа које ми ажурирамо, постоји и опција Моје каматне стопе, помоћу које сваки корисник може 
да дефинише каматне стопе како би прилагодио обрачун камата сопственим потребама.

Обрачуне камата претплатници могу да сачувају у оквиру базе, а могу и да врше промене на рачуну, односно да еви-
дентирају нова задужења и отплате, уз могућност да бирају да ли ће се делимична отплата дуга прво одузимати од камате 
или од главнице.

Калкулатор врши обрачуне камата пропорционалном или конформном методом. Поред ових, постоји и јединствена 
мешовита метода (за затезну камату до 2. 3. 2001. примењује се конформна метода, а од 3. 3. 2001. пропорционална), која 
омогућава јединствен обрачун камате за период пре и после тог периода. Сходно томе, по истом принципу функционише 
и обрачун камате на неблаговремено плаћене јавне приходе, на неблаговремено плаћен царински дуг и неблаговремено 
плаћену казну у царинском поступку (до 31. 12. 2012. конформна, од 1. 1. 2013. пропорционална метода).

Збирни обрачун камата омогућава обрачун дуга по више различитих фактура (рачуна), по принципу: један поверилац, 
један дужник, више новчаних потраживања и износ укупног дуга по свим тим различитим основама.

КАЛКУЛАТОР  КАМАТА 
у оквиру електронског издања ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА 
ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ 
УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ 
У ДОМУ УЧЕНИКА И СТУДЕНТСКОМ 
ЦЕНТРУ

Министар просвете, науке и технолошког 
развоја донео је Правилник о изменама Пра
вилника о садржају и начину вођења еви
денције и издавању ученичке и студентске 
картице у дому ученика и студентском центру 
(„Сл. гласник РС” број 36/2019 – даље: Измена 
Правилника). Овом изменом у Правилнику 
о садржају и начину вођења евиденције и из
давању ученичке и студентске картице у дому 
ученика и студентском центру („Сл. гласник 
РС”, бр. 29/2011 и 90/2013 – даље: Правилник) 
промењен је став 1. члана 3, који регули-
ше дневник васпитног рада у дому ученика 
и студентском центру. Према овим новим 
одредбама, дневник васпитног рада садржи: 
упутство; списак ученика васпитне групе; го
дишњи програм васпитног рада; месечни план 
и програм рада; податке о ученицима, роди
тељима, односно другим законским заступни
цима (име, презиме, адреса сталног боравка, 
јединствени матични број и др.), као и пода
тке о успеху ученика; евиденцију остваривања 
програма васпитног рада; статистичке податке 
о васпитној групи; записнике са састанака ва
спитне групе; евиденцију стру чног усавршава
ња и осталих послова васпитача и запажања о 
прегледу дневника васпитног рада.

У складу са овим иновираним садржајем, 
уз Измену Правилника дат је и нови образац 
2 – Дневник васпитног рада. 

Измена Правилника ступила је на снагу 1. 
6. 2019. године.

ПЕДАГОШКА НОРМА ВАСПИТАЧА 
И СТРУЧНИХ САРАДНИКА – 
ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА У ДОМУ 
УЧЕНИКА

Према одредбама члана 60. Закона о уче
ничком и студентском стандарду („Сл. гла
сник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. 
закон и 10/2019 – даље: Закон), у дому учени
ка, односно ученичком центру:
1) васпитни рад са ученицима остварује ва
спитач, а
2) стручне послове обављају стручни сарад
ник – психолог (даље: психолог) и стручни 
сарадник – педагог (даље: педагог).

Послове васпитача и стручног сарадника 
може да обавља лице које је стекло одговара
јуће високо образовање на студијама другог 
степена или лице које је стекло високо обра
зовање на основним студијама на факултету 
у трајању од најмање четири године, а које је у 
погледу права која из њега произлазе изједна
чено са академским називом мастер. У окви
ру недељног пуног радног времена васпитач, 
психолог и педагог имају норму од најмање 30 
сати непосредног рада са ученицима.

Сагласно ставу 7. овог члана, педагошку 
норму васпитача и психолога и педагога про
писује министар за послове образовања.

На основу овог овлашћења министар про
свете, науке и технолошког развоја донео је 

Нови подзаконски акти Закона 
о ученичком и студентском 
стандарду
Нови правилници, на које су у наставку дати коментари, објављени 
су у „Службеном гласнику РС” број 36/2019.

Редакција Инг-Про
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Правилник о педагошкој норми васпитача 
и стручног сарадника психолога и педа-
гога у дому ученика („Сл. гласник РС” број 
36/2019 – даље: Правилник), који је ступио на 
снагу 1. 6. 2019. године.

Правилником се утврђује педагошка нор-
ма свих облика васпитног рада и стручних 
послова васпитача и стручних сарадника – 
психолога и педагога у дому ученика у оквиру 
40-часовне радне недеље.

Планирање и расподела послова 
васпитача

Обавезе васпитача утврђују се годишњим 
планом рада дома ученика на почетку школ-
ске године, уз основни принцип да се у уста-
нови осигура остваривање права ученика на 
заштиту, безбедност, помоћ и подршку током 
24 сата.

Целокупан рад васпитача у оквиру 40-ча-
совне радне недеље врши се расподелом сле-
дећих послова:
1) планирање и програмирање васпитног 
рада;
2) реализација програма васпитног рада;
3) праћење поштовања правила кућног реда 
и рад са свим ученицима дома;
4) учешће у раду стручних органа дома, тимо-
ва и комисија;
5) сарадња са родитељима, односно другим 
законским заступницима;
6) сарадња са друштвеном средином;
7) вођење документације, припрема за рад и 
стручно усавршавање;
8) обављање послова које утврди установа 
према својим специфичностима.

Како је и Закон утврдио, Правилник у чла-
ну 4. прецизира да у оквиру недељног пуног 
радног времена васпитач има норму од најма-
ње 30 сати непосредног рада са ученицима, уз 
могућност да сви облици непосредног рада са 
ученицима буду различито утврђени у окви-
ру радних недеља. Конкретно, непосредан 
васпитни рад васпитача са ученицима под-
разумева:
1) активности у васпитној групи у форми 
индивидуалног или групног рада са учени-
цима на реализацији програма васпитног 
рада;

2) пружање различитих облика индивидуал-
не подршке и помоћи ученицима;
3) инструктивни рад са ученицима/помоћ 
ученицима у учењу;
4) рад са свим ученицима дома на пословима 
дежурног васпитача;
5) реализацију слободних активности (рад у 
секцијама, интересним групама, клубовима, 
трибинама и др.), организацију догађаја и 
припрему ученика за такмичења.

У оквиру 40-часовне радне недеље, осим 
непосредног рада са ученицима, васпитач 
обавља следеће послове:
1) учествује у раду стручних органа дома, ти-
мова и комисија;
2) стручно се усавршава;
3) припрема и планира васпитни рад;
4) води евиденцију и документацију васпи-
тача;
5) сарађује са родитељима, школом и локал-
ном средином;
6) друге послове које утврди установа према 
својим специфичностима.

У оквиру пуног радног времена васпитача, 
број сати стручног усавршавања на годишњем 
нивоу планира се у складу са прописима који-
ма се уређује стручно усавршавање у области 
образовања и васпитања.

Планирање и расподела послова 
стручних сарадника

Обавезе стручних сарадника – психоло-
га и педагога утврђују се годишњим планом 
рада дома ученика на почетку школске годи-
не, уз основни захтев који се односи на њих 
да у установи осигурају остваривање права 
ученика на заштиту, безбедност, помоћ и по-
дршку током 24 сата.

У оквиру 40-часовне радне недеље укупан 
рад стручних сарадника – психолога и педа-
гога распоређује се на следећи начин:
1) планирање и програмирање васпитног 
рада;
2) праћење и вредновање васпитног рада;
3) рад са васпитачима;
4) рад са ученицима;
5) рад са родитељима, односно другим закон-
ским заступницима;
6) рад са директором, стручним сарадницима;
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7) рад у стручним органима и тимовима;
8) сарадња са надлежним установама, орга-
низацијама, удружењима и јединицама ло-
калне управе;
9) вођење документације, припрема за рад и 
стручно усавршавање.

Стручни сарадник у установи у оквиру 
пуног радног времена у току радне недеље 
остварује 30 сати свих облика непосредног 
рада са ученицима, васпитачима, наставни-
цима, педагошким асистентима, родитељима, 
односно другим законским заступницима 
ученика и другим сарадницима. У оквиру 
40-часовне радне недеље, осим непосредног 
рада, стручни сарадник обавља и следеће по-
слове:
1) учествује у раду стручних органа дома, ти-
мова и комисија;
2) стручно се усавршава;
3) припрема и планира стручне послове;
4) води евиденцију и документацију стручног 
сарадника;
5) сарађује са надлежним установама, органи-
зацијама, удружењима и јединицама локалне 
управе;
6) друге послове које утврди установа према 
својим специфичностима.

У оквиру пуног радног времена стручног 
сарадника, број сати стручног усавршавања 
на годишњем нивоу планира се у складу са 
прописима којима се уређује стручно усавр-
шавање у области образовања и васпитања.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА 
НА ОДМОР И ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ

Према члану 12. Закона о ученичком и 
студентском стандарду („Сл. гласник РС”, бр. 
18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019 
– даље: Закон), студент који испуњава опште 
услове из Закона има право на одмор и до-
датне активности у студентском одмарали-
шту, где му се обезбеђују смештај, исхрана, 
одмор и додатне активности. Према ст. 10. и 
11. овог члана, ближе услове, критеријуме за 
утврђивање редоследа и начин остваривања 
права студената на одмор и висину учешћа 
корисника права у трошковима одмора и дру-
га питања од значаја за остваривање права на 
одмор студената, као и ближе услове и крите-

ријуме и начин остваривања права студената 
на додатне активности, прописује министар 
за послове образовања и васпитања. На осно-
ву ове законске одредбе министар просвете, 
науке и технолошког развоја донео је Пра-
вилник о одмору и додатним активности-
ма студената („Сл. гласник РС”, бр. 36/2019 
– даље: Правилник), који је ступио на снагу 
1. 6. 2019. године, а примењује се од школске 
2019/2020. године. На дан ступања на снагу 
Правилника престао је да важи Правилник 
о одмору и опоравку студената („Сл. гласник 
РС”, број 63/2011).

Правилником се утврђују ближи услови, 
критеријуми за утврђивање редоследа, виси-
на учешћа и начин остваривања права студе-
ната на одмор и додатне активности.

Услови за остваривање права 
студената

Право на одмор и додатне активности у 
студентском одмаралишту (даље: одмарали-
ште), сагласно Закону, имају студенти:
1) високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија или аутономна покрајина, 
2) који су уписани први пут у текућој школ-
ској години на студије првог, другог или тре-
ћег степена, 
3) чије се школовање финансира из буџета 
Републике Србије и 
4) који имају држављанство Републике Срби-
је. 

Право на одмор и додатне активности у 
одмаралишту, сагласно Закону, могу да оства-
ре и студенти који имају држављанство др-
жаве у региону, под наведеним условима, с 
тим што се за њих не тражи држављанство 
Републике Србије. 

Право на одмор и додатне активности у 
одмаралишту, сагласно Закону, могу да оства-
ре и студенти страни држављани у складу са 
међународним уговором и реципроцитетом. 

Средства за остваривање права студената 
на одмор и додатне активности обезбеђују се, 
сагласно Закону, у буџету Републике Србије 
за пун капацитет одмаралишта, с тим да се 
месечно умањују за износ остварен по осно-
ву учешћа студената у трошковима одмора и 
додатних активности. 
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Критеријуми за утврђивање 
редоследа за пријем у одмаралишта

Редослед кандидата за пријем у одмара-
лиште утврђује се на основу успеха оства-
реног у претходном школовању, који се 
исказује бројем бодова, и то: 
1) за студенте I године првог степена студија 
број бодова према успеху рачуна се по следе-
ћој формули:

●  ББ = ПО x 2 x 8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= укупна просечна оцена свих разреда средње 
школе исказана оценом од 2 до 5; 8 = корек-
тивни фактор);
2) за студенте осталих година првог степена 
студија број бодова према успеху рачуна се по 
следећој формули:

●  ББ = ПО x 8 - БЗИ x 2
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= просечна оцена у току студија; БЗИ = број 
заосталих испита из свих година студија; 8 = 
корективни фактор);
3) за студенте I године другог и трећег степе-
на студија број бодова према успеху рачуна се 
по следећој формули:

●  ББ = ПО x 8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= просечна оцена из претходно завршеног 
степена студија; 8 = корективни фактор);
4) за студенте осталих година другог и трећег 
степена студија број бодова према успеху ра-
чуна се по следећој формули:

●  ББ = ПО x 8 - БЗИ x 2
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= просечна оцена са степена студирања; БЗИ 
= број заосталих испита из свих година степе-
на студирања; 8 = корективни фактор);
5) додатни број бодова за годину студија из-
носи:

●  за сваку годину додају се по 2 бода.
Рангирање се врши на основу достављене 

документације. Када већи број кандидата од 
броја предвиђеног за смештај у одмаралиште 
оствари исти број бодова, предност у ранги-
рању до броја слободних капацитета за одго-
варајући месец има: 
1) кандидат из осетљиве друштвене групе; 
2) кандидат који има вишу просечну оцену. 

Начин остваривања права на одмор 
и опоравак

Право на одмор и додатне активности 
остварује студент на основу конкурса који 
за одмаралиште расписује министарство на-
длежно за послове образовања и васпитања 
(даље: Министарство). Студенти са посебним 
потребама који конкуришу за одмор и додат-
не активности, поред редовне документације, 
прилажу и потврду студентске поликлинике, 
односно надлежне здравствене установе из 
места студирања.

Број расположивих капацитета одмарали-
шта утврђује се конкурсом.

Кандидат за одмор и додатне активности у 
одмаралишту подноси пријаву са потребном 
конкурсном документацијом одмаралишту, 
односно одговарајућој организацији за спро-
вођење конкурса, у складу са обавештењем у 
конкурсу.

Број места који се додељује универзитети-
ма утврђује се конкурсом сваке школске го-
дине, а ранг-листа за пријем у одмаралиште 
израђује се посебно за сваки универзитет.

Расподела места врши се за наредни месец 
до броја слободних капацитета у том месецу.

Одлуку о праву на одмор и додатне актив-
ности доноси комисија коју формира мини-
стар надлежан за послове образовања (даље: 
министар), и то полазећи од равномерне 
заступљености универзитета. Одлука се до-
носи најкасније до 10. у месецу за наредни 
месец. 

На одлуку комисије студент има право 
жалбе министру у року од осам дана од дана 
објављивања одлуке. О жалби одлучује мини-
стар у року од 15 дана од дана пријема жалбе 
и његова је одлука коначна. 

Трајање одмора и опоравка

Студенту се у одмаралишту обезбеђу-
ју смештај, исхрана од три оброка днев-
но, одмор и додатне активности: културне, 
уметничке, спортске и рекреативне, као и 
информисање и активности из области не-
формалног образовања, у складу са могућно-
стима одмаралишта.
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Студенту се обезбеђује одмор у одмара-
лишту једном годишње у смени која траје 
седам дана, а додатне активности у одмара-
лишту једном годишње у смени која траје 10 
дана, а изузетно два пута годишње уз потврду 
студентске поликлинике, односно надлежне 
здравствене установе из места студирања. 

Висина учешћа студента у 
трошковима одмора и опоравка

Студент учествује у обезбеђивању тро-
шкова одмора и опоравка у висини до 30% 
економске цене. 

Висина учешћа студента у трошковима 
одмора и опоравка утврђује се решењем ми-
нистра.

КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О 
СМЕШТАЈУ И ИСХРАНИ УЧЕНИКА И 
СТУДЕНАТА

Министар просвете, науке и техноло-
шког развоја донео је нови Правилник о 
смештају и исхрани ученика и студената 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/2019 – даље: Пра-
вилник), који је ступио на снагу 1. 6. 2019. 
године, што је и дан на који је престао да 
важи Правилник о смештају и исхрани 
ученика и студента („Сл. гласник РС”, бр. 
36/2010 и 55/2012).

Правилник је донет ради конкретизовања 
одредаба Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 
55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019 – даље: 
Закон) које се односе на остваривања права 
на смештај и исхрану ученика и студената. 
Конкретно, у Правилнику се утврђују: 
1) ближи услови, критеријуми за одређива-
ње редоследа и начин остваривања права 
ученика и студената на смештај и исхрану у 
установама ученичког односно студентског 
стандарда;
2) примена блажих критеријума за ученике 
односно студенте из осетљивих друштвених 
група и 
3) друга питања од значаја за остваривање 
права на смештај и исхрану ученика и студе-
ната.

1. Услови за остваривање права 
ученика на смештај и исхрану

Право на смештај и исхрану у установама 
ученичког стандарда – дому ученика, учени-
чком центру и дому у школи са домом (даље: 
дом ученика) имају ученици који кумулатив-
но испуњавају следеће услове: 
1) да су ученици средњих школа чији је осни-
вач Република Србија, аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе;
2) да су први пут уписани у одређени разред 
у текућој школској години, 
3) да се њихово школовање финансира из бу-
џета Републике Србије;
4) да имају држављанство Републике Србије;
5) да им пребивалиште није у седишту школе 
коју похађају.

Право на смештај и исхрану у дому учени-
ка могу да остваре и ученици који имају др-
жављанство државе у региону, под претходно 
наведеним условима, осим што се за њих не 
тражи држављанство Републике Србије.

Редослед кандидата за пријем у дом уче-
ника утврђује се на основу:
●  успеха оствареног у претходном школо-
вању и 
●  социјално-економског статуса породице.

Наведени критеријуми вреднују се на сле-
дећи начин:
1) Успех остварен у претходном школовању 
исказује се бројем бодова, и то:
а) општи успех од V до VIII разреда основне 
школе за ученике I разреда средње школе – 
општи успех од V до VIII разреда помножи 
се са бројем 7;
б) општи успех из претходно завршеног ра-
зреда средње школе за ученике осталих разре-
да средње школе – општи успех из претходно 
завршеног разреда помножи се са бројем 7 и 
додају се 3 бода;
в) резултати постигнути на такмичењима 
ученика – кандидату који је освојио прво ме-
сто на међународном и републичком такми-
чењу које се налази у календару такмичења 
ученика додаје се 5 бодова, док се за освојено 
друго место додају 4, а за освојено треће ме-
сто 3 бода;
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г) владање ученика у дому ученика у претход-
ној школској години (осим за ученике I разреда 
средње школе) – ученику који је за укупан рад и 
активности у дому ученика претходне школске 
године награђен или похваљен додаје се до 3 
бода, док се за изречену васпитно-дисциплин-
ску меру у претходној школској години учени-
ку умањује укупан број бодова, и то за: 
●  укор пред искључење из дома ученика – 4 
бода, 
●  искључење из дома ученика – 5 бодова.
За изречену васпитно-дисциплинску меру за 
тежу повреду обавеза у претходној школској 
години ученику се одузима право на посебно 
рангирање у оквиру наменски опредељених 
капацитета установе у року утврђеном кон-
курсом. 
2) Социјално-економски статус породице 
утврђује се на основу просека укупних ме-
сечних прихода по члану породице ученика 
за период јануар–март текуће године, у нето 
износу, а исказује се бројем бодова према сле-
дећим мерилима: 
●  од 80 до 99% од просечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 1 бод;
●  од 60 до 79% од просечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 2 бода;
●  од 40 до 59% од просечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 3 бода;
●  од 20 до 39% од просечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 4 бода;
●  од 00 до 19% од просечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 5 бодова.

Ученици се рангирају према укупном 
броју бодова оствареном по свим наведеним 
основама, а када већи број ученика од броја 
предвиђеног за пријем у дом ученика оства-
ри исти број бодова, предност у рангирању до 
броја предвиђеног за упис има ученик:
1) без једног или без оба родитеља;
2) који има већи број бодова по основу оп-
штег успеха у претходном школовању;
3) који по основу социјално-економског стату-
са има мања примања по члану домаћинства;

4) који је за свој рад и активности у дому уче-
ника претходне школске године награђен или 
похваљен одлуком Педагошког већа.

Право на смештај у дом ученика оствару-
је ученик на основу конкурса који расписује 
министарство надлежно за послове образо-
вања и васпитања (даље: Министарство) за 
све домове ученика у Републици Србији. Уче-
ник за пријем у дом ученика подноси пријаву 
са потребном конкурсном документацијом 
дому ученика, у складу са обавештењем у 
конкурсу.

Одлуку о праву на смештај доноси дирек-
тор дома ученика на основу коначне ранг-
-листе, најкасније у року од три дана од дана 
истека рока за одлучивање о приговорима 
ученика. Ова одлука објављује се на огласној 
табли и интернет адреси дома ученика.

Треба имати у виду и следеће напомене у 
вези са смештајем ученика:
●  Смештај ученика организује се одвојено, 
према полу и узрасту, у складу са могућно-
стима дома ученика.
●  Ученик који је смештен у дом ученика 
остварује право на исхрану од три оброка 
дневно.
●  Ученик приликом усељења у дом ученика 
доставља лекарско уверење о општем здрав-
ственом стању (не старије од 15 дана), којим 
се доказује здравствена способност за само-
сталан боравак у колективном смештају, као 
и извод из матичне књиге рођених.
●  Ученику се обезбеђује смештај и исхрана 
у дому ученика док траје редовна настава у 
школи коју похађа.

2. Остваривање права студената на 
смештај и исхрану

Право на смештај и исхрану у студентском 
центру имају студенти који кумулативно ис-
пуњавају следеће услове: 
1) да су студенти високошколских установа 
чији је оснивач Република Србија или ауто-
номна покрајина, 
2) да су уписани први пут у одређеној школ-
ској години на студије првог, другог или тре-
ћег степена (у складу са прописом којим се 
уређује област високог образовања), 
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3) да се њихово школовање финансира из бу-
џета Републике Србије, 
4) да имају држављанство Републике Србије и 
5) да њихово пребивалиште није у седишту 
високошколске установе на којој студирају. 

Право на смештај и исхрану у студентском 
центру могу да остваре и студенти који имају 
држављанство државе у региону, под претход-
но наведеним условима, осим услова који се 
односи на држављанство Републике Србије.

Редослед кандидата за пријем у дом уче-
ника утврђује се на основу:
●  успеха оствареног у претходном школо-
вању и 
●  социјално-економског статуса породице.

Наведени критеријуми вреднују се на сле-
дећи начин:
1) Успех остварен у претходном школовању 
исказује се бројем бодова, и то:
а) за студенте I године студија за општи успех 
у средњој школи – број бодова према успеху 
рачуна се по следећој формули:

●  ББ = ПО x 8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= укупна просечна оцена свих разреда средње 
школе исказана оценом од 2 до 5; 8 = корек-
тивни фактор);
б) за студенте осталих година првог степена 
основних студија и интегрисаних академских 
студија (односи се и на студенте у статусу 
продужене године) – број бодова према успе-
ху рачуна се по следећој формули:

●  ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; 
ПО = укупна просечна оцена у току студија; 
5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно 
остварених бодова; Ц = број година студира-
ња; 0,8 = корективни фактор);
в) за студенте I године другог степена студија 
и I године специјалистичких струковних сту-
дија – број бодова према успеху рачуна се по 
следећој формули:

●  ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= просечна оцена из завршеног првог степе-
на основних студија; 5 = корективни фактор; 
ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = 
број година студирања; 0,8 = корективни фак-
тор);

г) за студенте II године другог степена сту-
дија – број бодова према успеху рачуна се по 
следећој формули:

●  ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= просечна оцена са првог степена основних 
студија и I године другог степена студија; 5 
= корективни фактор; ЕСПБ = број укупно 
остварених бодова; Ц = број година студира-
ња; 0,8 = корективни фактор);
д) за студенте I године трећег степена студија 
– број бодова према успеху рачуна се по сле-
дећој формули:

●  ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= просечна оцена са првог и другог степена 
студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број 
укупно остварених бодова; Ц = број година 
студирања; 0,8 = корективни фактор);
ђ) за студенте II и III године трећег степена 
студија – број бодова према успеху рачуна се 
по следећој формули:

●  ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО 
= просечна оцена са првог и другог степена 
студија и претходних година трећег степена 
студија; ЕСПБ = број укупно остварених бо-
дова; 5 = корективни фактор; Ц = број година 
студирања; 0,8 = корективни фактор).
е) Корективни фактор за: 
*студенте који су освојили од 120 до 240 ЕСПБ 
бодова додати....................... +1 бод,
*студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова 
и више додати...................... +2 бода. 
У случајевима када број остварених ЕСПБ 
бодова по години студирања прелази 60, за 
потребе рангирања рачунаће се максимално 
60 ЕСПБ бодова.
2) Социјално-економски статус породице 
утврђује се на основу просека укупних месечних 
прихода по члану породице студента за период 
јануар–јун текуће године, у нето износу, а вред-
нује се бодовима према следећим мерилима:
1) до 50% просечне зараде, без пореза и до-
приноса (нето износ), по запосленом у Репу-
блици Србији – 1 бод; 
2) до 100% и преко просечне зараде, без поре-
за и доприноса (нето износ), по запосленом у 
Републици Србији – 0 бодова.
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Студенти чије је пребивалиште на терито-
рији Аутономне Покрајине Косово и Метохи-
ја, а нису у могућности да прибаве уверење о 
приходу по члану породице, приход по члану 
породице бодује се са 1. 

Студенти се рангирају према укупном 
броју бодова оствареном по свим наведеним 
основама, а када већи број студената од броја 
предвиђеног за пријем у студентски центар 
оствари исти број бодова, предност у ранги-
рању до броја предвиђеног за упис има сту-
дент: 
1) који је остварио већи број ЕСПБ бодова;
2) који има мањи број година студирања;
3) који има већу просечну оцену;
4) који има мањи приход по члану породице.

Право на смештај у студентски центар 
остварује студент на основу конкурса који 
расписује Министарство за све студентске 
центре у Републици Србији. Студент за при-
јем у студентски центар подноси пријаву са 
потребном конкурсном документацијом 
служби смештаја студентског центра или 
студентској служби високошколске установе 
на којој студира, у складу са обавештењем у 
конкурсу.

Ранг-листа за смештај у студентски центар 
за студенте I године студија израђује се одво-
јено од ранг-листе за студенте осталих година 
студија.

Приликом расподеле места полази се од 
равномерне заступљености високошколских 
установа, што значи да се број места која се 
додељују високошколским установама утвр-
ђује на основу броја студената који испуња-
вају услове за пријем и броја расположивих 
места у студентском центру за ту расподелу.

Одлуку о праву на смештај доноси дирек-
тор студентског центра на основу коначне 
ранг-листе, најкасније у року од три дана од 
дана истека рока за одлучивање о пригово-
рима студената. Студентски центар објављује 
ову одлуку на огласној табли и на својој ин-
тернет адреси.

Треба имати у виду и следеће напомене у 
вези са смештајем студената:
●  Смештај студената организује се одвојено, 
према полу и узрасту, у складу са могућности-
ма студентског центра.

●  Студент приликом усељења у студентски 
центар доставља лекарско уверење о општем 
здравственом стању, упут за смештај, сту-
дентску легитимацију, односно електронску 
картицу, индекс, личну карту и доказ о упла-
ти смештаја.
●  Студенту се обезбеђују смештај и исхрана у 
студентском центру од 21. августа текуће до 5. 
јула наредне школске године, а изузетно – до 
15. јула наредне школске године уз потврду 
високошколске установе. У периоду од 5, од-
носно од 15. јула до 21. августа студент може 
да настави да користи смештај у студентском 
центру по економској цени.
●  Студент остварује право на исхрану од 
три односно једног оброка дневно под усло-
вима и на начин прописан Законом и овим 
правилником. Одлуку о остваривању права 
студента на исхрану доноси директор сту-
дентског центра, односно дома ученика, на 
основу захтева студента и достављене доку-
ментације.

3. Остваривање права на смештај 
и исхрану ученика и студената из 

осетљивих друштвених група

У смислу Правилника, осетљиве друштве-
не групе су:
●  материјално угрожене породице, 
●  деца без родитељског старања и једнороди-
тељске породице, 
●  ромска национална мањина, 
●  лица са инвалидитетом, 
●  лица са хроничним болестима, 
●  лица чији су родитељи нестали или су кид-
наповани на територији Косова и Метохије и 
на територији република бивше СФРЈ, 
●  избеглице и расељена лица, 
●  повратници по споразуму о реадмисији и 
депортовани ученици и студенти, 
●  ученици који се школују за образовни про-
фил за дефицитарно занимање, 
●  ученици који се школују за образовне про-
филе дуалног образовања, 
●  ученици близанци, 
●  студенти реконвалесценти.

Ученици и студенти који припадају овим 
групама остварују право на смештај и ис-
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храну под условима утврђеним Законом и 
Правилником, али и применом блажих кри-
теријума.

Дом ученика, односно студентски центар у 
оквиру својих смештајних капацитета намен-
ски опредељује до 10% капацитета за смештај 
ученика односно студената из наведених осе-
тљивих друштвених група.

Ученик односно студент из наведених осе-
тљивих друштвених група који, према редо-
следу на ранг-листи, није добио смештај по 
редовном конкурсу, има право да поднесе за-
хтев да се посебно рангира у оквиру наменски 
опредељених капацитета дома ученика, од-
носно студентског центра, у року утврђеном 
конкурсом, уз услов да, уз тај захтев, ученик 
односно студент поднесе документацију ко-
јом доказују припадност осетљивој друштве-
ној групи.

За сваку осетљиву друштвену групу фор-
мира се посебна ранг-листа на основу бодова 
из коначне редовне ранг-листе, а изузетно, 
за студенте са инвалидитетом, студенте са 
хроничним болестима и студенте рекон-
валесценте утврђује се посебна ранг-листа 
према тежини болести, на предлог посебне 
комисије, коју сачињавају један представник 
студентског центра и три лекара из студент-
ске поликлинике, односно друге релевант-
не здравствене установе уколико у седишту 
студентског центра нема студентске поли-
клинике. Кандидати из осетљивих друштве-
них група биће пропорционално заступљени 
по групама у односу на број пријављених, у 
оквиру наменски опредељених капацитета.

Уколико се за расподелу у оквиру до 10% 
расположивих капацитета за осетљиве дру-
штвене групе пријави мањи број кандидата, 
дом ученика, односно студентски центар 
остатак капацитета распоређује према кона-
чној редовној ранг-листи.

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА 
СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТЕ

Закон о ученичком и студентском стан-
дарду („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 
27/2018 – др. закон и 10/2019 – даље: Закон) 
утврдио је да:

●  ученик средње школе (даље: ученик) има 
право, између осталог, и на ученички кредит, 
ученичку стипендију и стипендију за изузет-
но надарене ученике, а 
●  студент има право на студентски кредит, 
студентску стипендију и стипендију за изу-
зетно надарене студенте. 

Закон је такође овластио министра за по-
слове образовања да донесе подзаконски акт 
којим ће утврдити ближе услове за оствари-
вање права на ова примања ученика и студе-
ната, на основу чега је министар просвете, 
науке и технолошког развоја донео:
1. Правилник о ученичким и студентским 
кредитима и стипендијама и
2. Правилник о стипендијама за изузетно 
надарене ученике и студенте.

Оба правилника објављена су у „Службе-
ном гласнику РС” број 36/2019.

1. Кредити и стипендије за ученике и 
студенте

Правилником о ученичким и студентским 
кредитима и стипендијама утврђују се: 
●  ближи услови за остваривање права учени-
ка и студената на ученички односно студент-
ски кредит и стипендију, 
●  критеријуми за утврђивање редоследа, 
●  начин остваривања права ученика и студе-
ната на кредит и стипендију, 
●  примена блажих критеријума за ученике 
односно студенте из осетљивих друштвених 
група и
●  начин вођења евиденције о одобреним уче-
ничким и студентским кредитима и стипен-
дијама.

1.1. Остваривање права ученика на 
ученички кредит

Право на ученички кредит имају учени-
ци:
●  средњих школа чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе, 
●  који су први пут уписани у одређени разред 
у текућој школској години, 
●  чије се школовање финансира из буџета Ре-
публике Србије, 
●  који имају држављанство Републике Србије, 
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●  који се школују за образовни профил за 
дефицитарно занимање („дефицитарна” за-
нимања утврђује министарство надлежно за 
послове образовања и васпитања (даље: Ми-
нистарство) према подацима Националне 
службе за запошљавање у конкурсу за одго-
варајућу школску годину),
●  који нису поновили ниједан разред и 
●  чији родитељ, односно други законски за-
ступник има пребивалиште на територији 
Републике Србије.

Редослед пријављених ученика за доде-
лу ученичког кредита утврђује се на основу 
успеха оствареног у претходном школовању, 
и то:
1) општег успеха у осмом разреду основне 
школе – за ученике првог разреда средње 
школе, односно општег успеха из претходно 
завршеног разреда средње школе – за учени-
ке осталих разреда средње школе, изражено 
следећим бројем бодова:
а) општи успех у осмом разреду основне шко-
ле исказује се бројем бодова у висини општег 
успеха у осмом разреду основне школе (од 
2,00 до 5,00 бодова),
б) општи успех из претходно завршеног ра-
зреда средње школе исказује се бројем бодова 
у висини општег успеха из претходно завр-
шеног разреда средње школе (од 2,00 до 5,00 
бодова);
2) уписаног разреда средње школе, за шта се 
добија следећи број бодова:
●  за први разред – 0,40 бодова,
●  за други разред – 0,50 бодова, 
●  за трећи разред – 0,60 бодова;
3) закљученог уговора о будућем запослењу 
са дефицитарним занимањем, за шта се до-
бија 1,00 бод. 

Ученици се рангирају према укупном 
броју бодова оствареном по свим наведеним 
основима.

Право на ученички кредит остварује уче-
ник на основу конкурса који расписује Ми-
нистарство, а ученик за добијање ученичког 
кредита подноси пријаву са потребном кон-
курсном документацијом средњој школи у 
коју је уписан. Поднета документа, са спи-
ском пријављених ученика, средња школа до-
ставља Министарству, односно одговарајућој 
служби за спровођење конкурса, у складу са 

обавештењем у конкурсу, а повратно добија 
извод из утврђеног предлога ранг-листе на 
којој је приказан „пласман” њених ученика. 

Сваки ученик има право приговора на 
предлог ранг-листе у року од осам дана од 
дана објављивања одговарајућег извода из 
предлога ранг-листе на огласној табли, ин-
тернет страници Министарства или интер-
нет страници овлашћене банке, при чему се 
приговор подноси одговарајућој служби за 
спровођење конкурса преко школе у коју је 
уписан. Комисија за ученичке и студентске 
кредите и стипендије (даље: Комисија), коју 
образује министар надлежан за послове обра-
зовања и васпитања (даље: министар), разма-
тра приговоре и утврђује коначну ранг-листу 
ученика, која се објављује на интернет стра-
ници Министарства или интернет страници 
овлашћене банке. 

Одлуку о додели ученичког кредита за 
текућу школску годину доноси, у складу са 
Законом, министар на основу коначне ранг-
-листе. На основу одлуке министра о додели 
ученичког кредита родитељ, односно други 
законски заступник ученика закључује уго-
вор о кредиту са Министарством, којим се 
ближе уређују права и обавезе у вези са ко-
ришћењем и отплатом кредита. 

Висину ученичког кредита утврђује ми-
нистар за сваку школску годину. Ученику се 
одобрава исплата кредита за време трајања 
редовне наставе у школи коју похађа, а кре-
дит се исплаћује ученику преко текућег ра-
чуна отвореног у овлашћеној банци, у десет 
једнаких месечних рата. 

1.2. Остваривање права ученика на 
ученичку стипендију

Право на ученичку стипендију имају уче-
ници:
●  средњих школа чији је оснивач Република 
Србија или аутономна покрајина или једини-
ца локалне самоуправе, 
●  који су први пут уписани у одређени разред 
у текућој школској години, 
●  чије се школовање финансира из буџета Ре-
публике Србије, 
●  који имају држављанство Републике Србије, 
●  који стално постижу одличан успех у учењу 
и владању и 
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●  чији родитељ, односно други законски за-
ступник има пребивалиште на територији 
Републике Србије. 

На конкурс за доделу ученичких стипен-
дија могу да се пријаве ученици првог разреда 
средње школе који су у свим разредима од пе-
тог до осмог разреда основне школе постигли 
одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно 
ученици од другог до четвртог разреда средње 
школе који су у свим претходно завршеним 
разредима средње школе постигли одличан 
општи успех (од 4,50 до 5).

Редослед ученика за доделу ученичке сти-
пендије утврђује се на основу остварених бо-
дова по елементима:
1) успех остварен у претходном школовању, 
и то:
а) општи успех од петог до осмог разреда 
основне школе за ученике првог разреда сред-
ње школе – у висини општег успеха од петог 
до осмог разреда основне школе (од 4,50 до 
5,00 бодова),
б) општи успех из претходно завршеног ра-
зреда средње школе за ученике осталих разре-
да средње школе – у висини општег успеха из 
претходно завршеног разреда средње школе 
(од 4,50 до 5,00 бодова) и
в) уписаног разреда средње школе, за шта 
број бодова износи:
●  за први разред – 0,40 бодова, 
●  за други разред – 0,50 бодова,
●  за трећи разред – 0,60 бодова, 
●  за четврти разред – 1,00 бод.;
2) социјално-економског статуса породице, 
који се утврђује на основу просека укупних 
месечних прихода по члану породице учени-
ка за период јануар–јун текуће године, у нето 
износу, а исказује се бројем бодова, и то:
●  до 20% просечне зараде, без пореза и до-
приноса, по запосленом у привреди Републи-
ке Србије – 0,30 бодова,
●  од 20% до 40% просечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 0,15 бодова и
●  више од 40% просечне зараде, без пореза и 
доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 0 бодова.

Ученици се рангирају према укупном 
броју бодова оствареном по свим наведеним 
основама.

Право на ученичку стипендију остварује 
ученик на основу конкурса који расписује 
Министарство, на који ученик подноси при-
јаву са потребном конкурсном документаци-
јом средњој школи у коју је уписан. Поднета 
документа, са списком пријављених ученика, 
средња школа доставља Министарству, одно-
сно одговарајућој служби за спровођење кон-
курса, у складу са обавештењем у конкурсу. 
Извод из утврђеног предлога ранг-листе до-
ставља се одговарајућим средњим школама у 
које су уписани ученици за добијање учени-
чке стипендије.

Сваки ученик има право приговора на 
предлог ове ранг-листе у року од осам дана 
од дана објављивања одговарајућег извода из 
предлога ранг-листе на огласној табли, интер-
нет страници Министарства или интернет 
страници овлашћене банке. 

Комисија разматра приговоре и утврђује 
коначну ранг-листу, која се објављује на ин-
тернет страници Министарства или интернет 
страници овлашћене банке, а одлуку о додели 
ученичке стипендије за текућу школску годи-
ну доноси министар на основу коначне ранг-
-листе. Ова одлука је коначна. 

На основу одлуке министра о додели уче-
ничке стипендије ученик, односно родитељ 
или други законски заступник ученика за-
кључује уговор о стипендији са Министар-
ством, којим се ближе уређују права и обавезе 
у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћа-
ња и исплаћује се у месечном новчаном изно-
су који утврђује министар за сваку школску 
годину.

1.3. Остваривање права студената на 
студентски кредит

Право на студентски кредит имају сту-
денти:
●  високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија или аутономна покрајина, 
●  који су уписани први пут у текућој школ-
ској години на студије првог степена, 
●  чије се школовање финансира из буџета Ре-
публике Србије, 
●  који имају држављанство Републике Србије, 
●  који су први пут уписани у зимски семе-
стар студија и 
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●  који имају пребивалиште на територији Ре-
публике Србије. 

Редослед пријављених студената за доде-
лу студентског кредита утврђује се на осно-
ву:
1) Успеха оствареног у претходном школо-
вању, и то:
а) општи успех у завршном разреду средње 
школе за студенте I године студија – у виси-
ни општег успеха у завршном III односно IV 
разреду средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова) 
и додаје се 4,50 бодова,
б) успех из претходно завршених година сту-
дија за студенте осталих година студија – у 
висини просечне оцене положених испита 
током студирања; 
в) ефикасности студирања, која се исказује 
бројем ЕСПБ бодова према години студија у 
коју је студент уписан, и то:
(1) за студенте који остваре до 60 ЕСПБ ефи-
касност студирања исказује се по следећој 
формули:

●  ЕСПБ / 60 x 2
(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у 
току студија; 2 = корективни фактор);
(2) за студенте који остваре до 120 ЕСПБ ефи-
касност студирања исказује се по следећој 
формули:

●  ЕСПБ / 120 x 2,5
(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у 
току студија; 2,5 = корективни фактор);
(3) за студенте који остваре до 180 ЕСПБ ефи-
касност студирања исказује се по следећој 
формули:

●  ЕСПБ / 180 x 3
(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у 
току студија; 3 = корективни фактор);
(4) за студенте који остваре до 240 ЕСПБ ефи-
касност студирања исказује се по следећој 
формули:

●  ЕСПБ / 240 x 3,5
(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у 
току студија; 3,5 = корективни фактор);
(5) за студенте који остваре до 300 ЕСПБ ефи-
касност студирања исказује се по следећој 
формули:

●  ЕСПБ / 300 x 4
(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у 
току студија; 4 = корективни фактор).

Студент који није постигао максималну 
ефикасност током студија нема право на бо-
дове по том основу.
2) Социјално-економског статуса породице, 
који се утврђује на основу просека укупних 
месечних прихода по члану породице студен-
та за период јануар–јун текуће године, у нето 
износу, а исказује се бројем бодова према сле-
дећим мерилима:
●  до 20% просечне зараде, без пореза и до-
приноса, по запосленом у привреди Републи-
ке Србије – 2,00 бода, 
●  од 20% до 40% просечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 1, 00 бод, 
●  више од 40% просечне зараде, без пореза и 
доприноса, по запосленом у привреди Репу-
блике Србије – 0 бодова.

Студенти се рангирају према укупном 
броју бодова оствареном по свим наведеним 
основама.

Право на студентски кредит остварује 
студент на основу конкурса који распису-
је Министарство, на који студент подноси 
пријаву, са потребном конкурсном докумен-
тацијом, високошколској установи у коју је 
уписан, у року утврђеном конкурсом. Под-
нета документа, са списком пријављених 
студената, високошколска установа доста-
вља Министарству, односно одговарајућој 
служби за спровођење конкурса, у складу са 
обавештењем у конкурсу. Након тога, извод 
из утврђеног предлога ранг-листе доставља 
се одговарајућим високошколским устано-
вама у које су уписани студенти за добијање 
студентског кредита.

Сваки студент има право приговора на ову 
ранг-листу у року од осам дана од дана обја-
вљивања одговарајућег извода из предлога 
ранг-листе на огласној табли, интернет стра-
ници Министарства или интернет страници 
овлашћене банке. Комисија разматра приго-
воре и утврђује коначну ранг-листу, која се 
објављује на интернет страници Министар-
ства или интернет страници овлашћене банке.

Одлуку о додели студентског кредита за 
текућу школску годину доноси министар на 
основу коначне ранг-листе и та одлука је ко-
начна. 
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На основу одлуке министра о додели сту-
дентског кредита студент закључује уговор о 
кредиту са Министарством, којим се ближе 
уређују права и обавезе у вези са коришће-
њем и отплатом кредита, уз услов да је сва-
ки корисник студентског кредита дужан да 
обезбеди менично покриће одобрене испла-
те студентског кредита. Висину студентског 
кредита утврђује министар за сваку школску 
годину, а кредит се исплаћује у десет једнаких 
месечних рата, преко студентског текућег ра-
чуна отвореног у овлашћеној банци.

1.4. Остваривање права студената на 
студентску стипендију

Право на студентску стипендију имају 
студенти:

●  високошколских установа чији је осни-
вач Република Србија или аутономна покра-
јина, 

●  који су уписани први пут у текућој 
школској години на студије првог, другог или 
трећег степена, 

●  чије се школовање финансира из буџета 
Републике Србије, 

●  који имају држављанство Републике Ср-
бије, 

●  који нису губили ниједну годину током 
студија, 

●  који су, према наставном програму ви-
сокошколске установе на којој студирају, 
положили све испите из претходних година 
студија и постигли просечну оцену најмање 
9,00 и 

●  који имају пребивалиште на територији 
Републике Србије.

Редослед пријављених студената за до-
делу студентске стипендије утврђује се на 
основу:
1) успеха оствареног у претходном школо-
вању, који се исказује бројем бодова у виси-
ни просечне оцене положених испита током 
студирања (од 9,00 до 10 бодова);
2) ефикасности студирања, која се исказује 
бројем ЕСПБ бодова према години студија у 
коју је студент уписан, и то:
(1) за студенте који остваре 60 ЕСПБ – 3,50 
бода;
(2) за студенте који остваре 120 ЕСПБ – 4,00 
бода;

(3) за студенте који остваре 180 ЕСПБ – 4,50 
бода;
(4) за студенте који остваре 240 ЕСПБ – 5,00 
бодова;
(5) за студенте који остваре 300 ЕСПБ – 5,50 
бодова.

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у 
току студија)

Студенти се рангирају према укупном 
броју бодова оствареном по свим наведеним 
основама.

Право на студентску стипендију оствару-
је студент на основу конкурса који расписује 
Министарство, на који је потребно да студент 
поднесе пријаву, са потребном конкурсном 
документацијом, високошколској установи у 
коју је уписан, у року утврђеном конкурсом. 

Поднета документа, са списком прија-
вљених студената, високошколска установа 
доставља Министарству, односно одговара-
јућој служби за спровођење конкурса, од које 
повратно добија извод из утврђеног предлога 
ранг-листе у коју су уписани студенти који су 
конкурисали за добијање студентске стипен-
дије.

Сваки студент има право приговора на ову 
ранг-листу у року од осам од дана објављи-
вања одговарајућег извода из предлога ранг-
-листе на огласној табли, интернет страници 
Министарства или интернет страници овла-
шћене банке, који се подноси преко високо-
школске установе у коју је студент уписан.

Комисија након разматрања приговора 
утврђује коначну ранг-листу, која се објављу-
је на интернет страници Министарства или 
интернет страници овлашћене банке, при 
чему на бази исте одлуку о додели студент-
ских стипендија за текућу школску годину 
доноси министар. Ова одлука је коначна. 

На основу одлуке министра о додели сту-
дентске стипендије студент закључује уго-
вор о стипендији са Министарством, којим 
се ближе уређују права и обавезе у вези са 
коришћењем стипендије. Стипендија се до-
дељује без обавезе враћања и исплаћује се у 
месечном новчаном износу који утврђује ми-
нистар за сваку школску годину, у десет једна-
ких месечних рата. Стипендија се исплаћује 
студенту преко студентског текућег рачуна 
отвореног у овлашћеној банци. 
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1.5. Остваривање права ученика и 
студената из осетљивих друштвених 
група на ученички односно студентски 
кредит и стипендију

Министарство од укупног броја ученичких 
кредита и стипендија, односно студентских 
кредита и стипендија опредељује до 10% за 
ученике и студенте из осетљивих друштве-
них група, у које спадају:
●  ученици односно студенти из материјално 
угрожених породица, 
●  деца без родитељског старања или из једно-
родитељске породице, 
●  припадници ромске националне мањине, 
●  ученици односно студенти са инвалидите-
том, 
●  ученици односно студенти са хроничним 
болестима, 
●  ученици односно студенти чији су роди-
тељи нестали или су киднаповани на тери-
торији Косова и Метохије и на територији 
република бивше СФРЈ, 
●  избеглице и расељени ученици односно 
студенти, 
●  повратници по споразуму о реадмисији и 
депортовани ученици односно студенти. 

Ученици односно студенти из осетљивих 
друштвених група имају право да поднесу 
захтев да се посебно рангирају у оквиру на-
менски опредељеног броја, применом блажих 
критеријума у складу са Законом и Правил-
ником, у року утврђеном конкурсом. Кон-
кретно, за ученике и студенте из осетљивих 
друштвених група важе следећи принципи:
1) за добијање ученичког кредита ови уче-
ници могу да поднесу захтев ако испуњавају 
опште услове утврђене Законом, школују се 
за образовни профил за дефицитарно зани-
мање, нису поновили ниједан разред и чији 
родитељ, односно други законски заступник 
има пребивалиште на територији Републике 
Србије;
2) за добијање ученичке стипендије ови уче-
ници могу да поднесу захтев ако испуњавају 
опште услове утврђене Законом, стално по-
стижу најмање врлодобар успех у учењу и 
чији родитељ или старатељ има пребивали-
ште на територији Републике Србије;

3) за добијање студентског кредита ови сту-
денти могу да поднесу захтев ако испуњавају 
опште услове утврђене Законом, први пут су 
уписани у зимски семестар студија и имају 
пребивалиште на територији Републике Ср-
бије;
4) за добијање студентске стипендије ови сту-
денти могу да поднесу захтев ако испуњавају 
опште услове утврђене Законом, први пут су 
уписани у зимски семестар студија, нису гу-
били ниједну годину током студија, а према 
наставном програму високошколске установе 
на којој студирају уписали су наредну годину 
студија и имају пребивалиште на територији 
Републике Србије.

Уз захтев за једно од наведених новчаних 
примања, ученици односно студенти подно-
се документацију којом доказују припадност 
осетљивој друштвеној групи. За сваку осе-
тљиву друштвену групу формира се посебна 
листа. 

Правилник је ступио на снагу 1. 6. 2019. 
године, што је дан на који је престао да важи 
Правилник о ученичким и студентским 
кредитима и стипендијама („Сл. гласник 
РС”, бр. 46/2010, 47/2011, 56/2012, 75/2013 и 
111/2017).

2. Стипендије за изузетно надарене 
ученике и студенте

Закон је у члану 11а успоставио право на 
стипендију за изузетно надарене ученике 
и студенте, а ради конкретне примене ових 
одредби у пракси министар је донео Правил-
ник о стипендијама за изузетно надарене уче-
нике и студенте, којим се утврђују: 
●  ближи услови за доделу стипендија за изу-
зетно надарене ученике и студенте, 
●  критеријуми за утврђивање редоследа уче-
ника односно студената, 
●  начин и поступак остваривања права на 
стипендију за изузетно надарене ученике и 
студенте, 
●  накнада за израду стандардизованих тесто-
ва и 
●  начин вођења евиденције о одобреним 
стипендијама за изузетно надарене ученике 
и студенте.
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2.1. Услови и критеријуми за 
остваривање права на стипендију за 
изузетно надарене ученике 

Право на стипендију за изузетно надаре-
не ученике имају ученици средњих школа:
●  чији је оснивач Република Србија, аутоном-
на покрајина или јединица локалне самоупра-
ве, 
●  почев од другог разреда средње школе, 
●  који су први пут уписани у одређени разред 
у текућој школској години, 
●  чије се школовање финансира из буџета Ре-
публике Србије, 
●  који имају држављанство Републике Срби-
је, 
●  који стално постижу одличан општи успех 
(тј. одличан општи успех у свим претходно 
завршеним разредима средње школе – од 4,50 
до 5), 
●  који освоје једно од прва три места на међу-
народним и републичким такмичењима која 
се налазе у календару такмичења ученика 
средњих школа,
●  који полажу стандардизоване тестове 
(осим ученика уметничких школа који нису 
на теоретском одсеку).

Редослед ученика за доделу стипендије 
за изузетно надарене ученике утврђује се на 
основу:
а) општег успеха из претходно завршених 
разреда средње школе (исказује се бројем 
бодова у висини просечног општег успеха из 
претходно завршених разреда средње школе 
– од 4,50 до 5,00 бодова);
б) освојеног места на међународним и репу-
бличким такмичењима која се налазе у ка-
лендару такмичења ученика средњих школа, 
што се исказује бројем бодова, и то за:
1) међународно такмичење: 
(1) прво место – 6 бодова, 
(2) друго место – 5 бодова, 
(3) треће место – 4 бода;
2) републичко такмичење које организује ми-
нистарство надлежно за послове образовања 
и васпитања (даље: Министарство) и стручно 
друштво или други организатор: 
(1) прво место – 3 бода,
(2) друго место – 2 бода,
(3) треће место – 1 бод;

в) резултата на стандардизованом тесту – 
ако ученик на стандардизованим тестовима 
оствари најмање 140 бодова (од највише мо-
гућих 200 бодова).

На основу ових елемената ученици се 
рангирају према укупном броју бодова које 
остваре, с тим да, када већи број ученика 
оствари исти број бодова, предност у ранги-
рању имају ученици који имају већи број бо-
дова на стандардизованом тесту.

2.2. Услови и критеријуми за 
остваривање права на стипендију за 
изузетно надарене студенте

Право на стипендију за изузетно надаре-
не студенте имају студенти високошколских 
установа:
●  чији је оснивач Република Србија или ауто-
номна покрајина, 
●  почев од треће године студија, односно са 
остварених 120 ЕСП бодова, 
●  који имају положене све испите из претход-
них година студија (основне академске сту-
дије, мастер академске студије и докторске 
академске студије), 
●  који су уписани први пут у текућој школ-
ској години на студије првог, другог или тре-
ћег степена, 
●  чије се школовање финансира из буџета Ре-
публике Србије, 
●  који имају држављанство Републике Срби-
је, 
●  који током студирања остваре просечну 
оцену најмање 9,00, 
●  који су у континуитету уписивали године 
студирања на терет буџета Републике Србије,
●  који положе стандардизоване тестове.

Редослед студената за доделу стипендије 
за изузетно надарене студенте утврђује се на 
основу:
а) успеха оствареног током претходних сту-
дија (исказује се бројем бодова у висини про-
сечне оцене свих положених испита током 
студирања – од 9,00 до 10 бодова);
б) резултата на стандардизованом тесту 
(ако студент на стандардизованим тестовима 
оствари најмање 140 од могућих 200 бодова).

На основу ових елемената студенти се 
рангирају према укупном броју бодова које 
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остваре, с тим да, када већи број студената 
оствари исти број бодова, предност у ран-
гирању имају студенти који имају већи број 
бодова на стандардизованом тесту.

2.3. Начин и поступак остваривања права 
на стипендију за изузетно надарене 
ученике и студенте

Право на стипендију за изузетно надарене 
ученике и студенте остварује ученик односно 
студент на основу конкурса који распису-
је Министарство. Ученици и студенти који 
конкуришу за ове стипендије пријављују се 
онлајн, преко линка који је постављен на ин-
тернет страници Министарства. Када Ми-
нистарство прегледа пријаве и провери све 
унете податке о испуњености услова конкур-
са, ученику односно студенту шаље се пору-
ка на имејл-адресу о статусу његове пријаве 
(прихваћена или одбијена пријава).

Након провере документације о испуње-
ности услова пријављених ученика односно 
студената Министарство даје налог одгова-
рајућем институту у саставу високошколске 
установе (даље: Институт) да у року од 30 
дана организује полагања стандардизованих 
тестова. 

Након што Институт резултате тестирања 
достави Министарству, предлог ранг-листе 
о додели стипендија за изузетно надарене 
ученике и студенте утврђује Комисија, коју 
именује министар надлежан за послове обра-
зовања (даље: министар), а чине је представ-
ници Министарства. Комисија формира 

предлог ранг-листе ученика односно студе-
ната, на коју сваки ученик односно студент 
има право приговора у року од три дана од 
дана објављивања ранг-листе на званичној 
интернет страници Министарства.

Комисија разматра приговоре и утврђу-
је коначну ранг-листу, са предлогом одлуке 
о додели стипендија за изузетно надарене 
ученике и студенте, у року од 15 дана од дана 
пријема приговора, а ако нема приговора – у 
року од 15 дана од дана објављивања ранг-ли-
сте.

Одлуку о додели стипендија за изузетно 
надарене ученике и студенте на основу ко-
начне ранг-листе доноси министар у року од 
15 дана од дана пријема коначне ранг-листе.

На основу коначне одлуке о додели сти-
пендије ученик, његов родитељ, односно 
други законски заступник, односно студент 
закључује са Министарством уговор о сти-
пендији за изузетно надарене ученике одно-
сно студенте, којим се ближе уређују права 
и обавезе у вези са коришћењем стипендије. 
Стипендија за изузетно надарене ученике и 
студенте додељује се без обавезе враћања и 
исплаћује се у 12 једнаких месечних рата, у 
месечном новчаном износу који утврђује ми-
нистар за сваку школску годину, у складу са 
Законом.

Правилник је ступио на снагу 1. 6. 2019. 
године, што је дан на који је престао да важи 
Правилник о стипендијама за изузетно нада-
рене ученике и студенте („Сл. гласник РС”, бр. 
75/2013 и 20/2018).

3
DECENIJE
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ИНФО-ПРАВНИК… 
ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА…

У оквиру ове рубрике објављиваћемо кратка обавештења о свим 
битним променама у правној регулативи у периоду између изласка 
два броја нашег часописа.

ДОПУЊЕН ЈЕ ПРАВИЛНИК О 
ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Правилником о допуни Правилника о 
обавезним елементима конкурсне докумен
тације у поступцима јавних набавки и на
чину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС”, бр. 41/2019 од 11. 6. 2019. године, 
ступио на снагу 19. 6. 2019) допуњен је члан 
9. Правилника о обавезним елементима кон
курсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености 
услова (,,Сл. гласник РС”, број 86/15), којим 
је регулисано упутство понуђачима како да 
сачине понуду. Предвиђено је да наведено 
упутство треба да садржи и обавештење да 
приликом сачињавања понуде употреба пе
чата није обавезна.

НОВО МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА 
ФИНАНСИЈА О НАЧИНИМА 

ДОКУМЕНТОВАЊА ТРОШКОВА 
ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ДОЛАЗАК 

НА РАД И ОДЛАЗАК СА РАДА

Мишљење Министарства финансија бр. 
401-00-02148/2019-16 од 5. 6. 2019:

„Размотрили смо ваш захтев који сте упу
тили овом министарству, и с тим у вези, а има
јући у виду садржину достављеног захтева, на 
основу члана 80. Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 
95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), Ми

нистарство финансија даје следеће мишљење 
са аспекта примене прописа о рачуноводству:

Законом о рачуноводству („Службени гла
сник РС”, бр. 62/13 и 30/18, у даљем тексту: 
Закон) уређују се обвезници примене овог 
закона, разврставање правних лица, орга
низација рачуноводства и рачуноводствене 
исправе, услови и начин вођења пословних 
књига, признавање и вредновање позиција у 
финансијским извештајима, састављање, до
стављање и јавно објављивање финансијских 
извештаја и годишњег извештаја о пословању, 
Регистар финансијских извештаја, Национал
на комисија за рачуноводство, као и надзор 
над спровођењем одредби овог закона.

Одредбама члана 7. став 1. Закона о рачу
новодству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 
и 30/18, у даљем тексту: Закон) прописано је 
да правна лица, односно предузетници оп
штим актом, у складу са овим законом, уре
ђују организацију рачуноводства на начин 
који омогућава свеобухватно евидентирање, 
као и спречавање и откривање погрешно еви
дентираних пословних промена, уређују ин
терне рачуноводствене контролне поступке, 
утврђују рачуноводствене политике, одре
ђују лица која су одговорна за законитост и 
исправност настанка пословне промене и 
састављање и контролу рачуноводствених 
исправа о пословној промени, уређују крета
ње рачуноводствених исправа и утврђују ро
кове за њихово достављање на даљу обраду и 
књижење у пословним књигама.

Сагласно члану 8. ст. 1. и 2. Закона, књиже
ње пословних промена на рачунима имовине, 
обавеза и капиталу, приходима и расходима 
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врши се на основу веродостојних рачуновод
ствених исправа. Рачуноводствена исправа 
представља писани документ или електрон
ски запис о насталој пословној промени, која 
обухвата све податке потребне за књижење у 
пословним књигама тако да се из рачуновод
ствене исправе недвосмислено може сазнати 
основ, врста и садржај пословне промене.

Веродостојном рачуноводственом испра
вом, у смислу члана 9. став 1. Закона, сматра 
се рачуноводствена исправа која је потпуна, 
истинита, рачунски тачна и приказује послов
ну промену. Рачуноводствена исправа, саста
вљена као електронски запис, треба да садржи 
потпис или другу идентификациону ознаку 
одговорног лица, односно лица овлашћеног за 
издавање рачуноводствене исправе, односно 
електронски потпис у складу са законом.

Имајући у виду наведено, мишљења смо да 
у конкретном случају достављени примери 
(укупно шест) одговарајућих веродостојних 
рачуноводствених исправа, наведени у допи-
су Америчке привредне коморе од 10. маја 
2019. године, одговарају дискусији са одржа
ног састанка у просторијама Министарства 
финансија (од 8. маја 2019. године) и да би 
исте требало прихватити као веродостојне 
рачуноводствене исправе (уз напомену да је 
неопходно да питање начина документова
ња трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада запослених буде уређено општим ак
том правног лица, односно предузетника), на 
основу којих се предметни трошкови евиден
тирају у пословним књигама правних лица, 
односно предузетника, обвезника примене 
Закона.”

ИЗ ДОПИСА АМЕРИЧКЕ ПРИВРЕДНЕ 
КОМОРЕ

Право на накнаду трошкова је 
загарантовано

Представници Министарства финансија, 
Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и AmCham-а сагласили су 
се да Закон о раду (члан 118. став 1. тачка 1) 
недвосмислено прописује право запосленог на 
накнаду трошкова, у складу са општим актом 
и уговором о раду, за долазак и одлазак са рада, 

у висини цене превозне карте у јавном сао
браћају, осим ако послодавац није обезбедио 
сопствени превоз. Ово право је загарантова-
но и припада свим запосленима којима по-
слодавац претходно није обезбедио превоз, 
независно од тога да ли они користе јавни 
саобраћај, од куће до посла долазе сопстве-
ним аутомобилом, пешице или на било који 
други начин.

Порески третман документованих и 
недокументованих трошкова превоза

Чланом 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу 
на доходак грађана прописано је да се не пла
ћа порез на зараде на примања запосленог од 
послодавца по основу накнаде трошкова пре
воза за долазак и одлазак са рада – до висине 
цене месечне превозне карте у јавном саобра
ћају, односно до висине стварних трошкова 
превоза, а највише до 3.914,00 динара месе
чно (неопорезив износ трошкова превоза за 
долазак и одлазак са посла који је у примени 
у периоду од 1. 2. 2019. до 31. 1. 2020. године).

Поменуто мишљење Министарства фи
нансија прописује обавезу послодаваца – по
реских обвезника да, за исплате извршене 
запосленима на име накнада трошкова прево
за, поседују веродостојне рачуноводствене 
исправе које доказују да предметне исплате 
заиста представљају накнаду трошкова за-
послених за долазак и одлазак са рада и да 
су као такве предмет пореског ослобођења.

У случају непостојања веродостојне ис-
праве која документује трошкове превоза 
за долазак и одлазак са рада, исплате запо-
сленима у ову сврху биће третиране као не-
документовани трошак и послодавцима се 
неће признати на терет расхода приликом 
обрачуна пореза на добит, а неће се призна-
ти ни односни неопорезиви износ из Закона 
о порезу на доходак грађана.

У случају запослених који на рад долазе 
пешице, бициклом или било којом другом 
врстом превоза чији се трошак не може до-
кументовати, исплате запосленима у сврху 
трошкова превоза биће третиране као не-
документовани трошак и порески третира-
не на начин који је објашњен у претходном 
пасусу.
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Веродостојне рачуноводствене исправе 
о трошковима превоза

У поменутом мишљењу Министарства фи
нансија као примери веродостојне исправе 
наведени су: рачун за куповину месечне прет
платне карте, дневне карте или карте за једну 
вожњу у јавном превозу, рачун за гориво у 
случају коришћења сопственог возила и сл.

Као што смо изнели на састанку, верујемо 
да је потребно прецизирати и додатно рас-
тумачити шта се тачно подразумева под ве-
родостојним рачуноводственим исправама 
о трошковима превоза, како би се отклонила 
евентуална правна несигурност за обвезни
ке и истовремено избегло значајно повећање 
њихових трошкова пословања, условљено 
потребом ангажовања додатних ресурса за 
документовање трошкова превоза.

Послодавац својим општим актом, колек
тивним уговором или правилником о раду, 
као и уговором о раду, ближе уређује права 
запосленог на исплату трошкова превоза за 
долазак и одлазак са рада, као што су висина 
накнаде трошкова превоза за долазак и одла
зак са рада, веродостојне рачуноводствене 
исправе које доказују трошкове превоза, као 
и на који начин ће запосленима бити надок
нађени трошкови превоза.

У наставку описујемо примере одговарају
ћих веродостојних исправа о којима смо раз
говарали на састанку и који као такви могу 
бити уведени као правила за поступање у оп
штим актима послодаваца.

Прибављање веродостојних рачуноводстве
них исправа од стране послодаваца:

●  У случају коришћења сопственог во-
зила: Коришћење компанијских ваучера/бо
нова/картица за куповину горива од стране 
запослених на бензинским пумпама са којима 
послодавац има потписан уговор. Као веро
достојна исправа сматрао би се обједињен 
рачун на име послодавца, који би специфи
цирао све појединачне износе горива купље
не од стране запослених у току једног месеца, 
уз пропратни списак запослених који кори
сте сопствени превоз за долазак и одлазак са 
рада (име и презиме запосленог, број ваучера/
бона/картице за куповину горива).

●  У случају коришћења јавног превоза: 
Куповина месечних претплатних карата за 
јавни превоз запослених од стране посло
давца. Као веродостојна исправа сматрао би 
се обједињен рачун на име послодавца, који 
би специфицирао све појединачне купље
не месечне претплатне карте, уз пропратни 
списак запослених који користе јавни превоз 
за долазак и одлазак са рада (име и презиме 
запосленог, број месечне претплатне карте).

●  У случају коришћења такси превоза: 
Коришћење компанијских ваучера/бонова/
картица за вожњу такси превозницима са 
којима послодавац има потписан уговор. 
Као веродостојна исправа сматрао би се 
обје дињен рачун на име послодавца, који би 
специфицирао све појединачне износе такси 
вожњи коришћених од стране запослених 
у току једног месеца, уз пропратни списак 
запослених који користе такси превоз за до
лазак и одлазак са рада (име и презиме запо
сленог, број ваучера/бона/картице за такси 
вожњу).

Прибављање веродостојних рачуноводстве
них исправа од стране запослених:

●  У случају коришћења сопственог во-
зила: Као веродостојна исправа сматрао(ли) 
би се фискални рачун(и) за купљено гориво, 
уз пропратну изјаву запосленог да се поме
нути рачун(и) односи(е) на гориво које је тај 
запослени купио на име трошкова сопственог 
превоза за долазак и одлазак са рада.

●  У случају коришћења јавног превоза: 
Као веродостојна исправа сматрао(ли) би 
се фискални рачун(и) за купљену месечну/
дневну претплатну карту(е), уз пропратну 
изјаву запосленог да се поменути рачун(и) 
односи(е) на месечну/дневну претплатну 
карту коју је тај запослени купио на име тро
шкова сопственог превоза за долазак и одла
зак са рада.

●  У случају коришћења такси превоза: 
Као веродостојна исправа сматрали би се 
такси рачуни, уз пропратну изјаву запосле
ног да се поменути рачуни односе на такси 
превоз који је тај запослени користио на име 
трошкова сопственог превоза за долазак и 
одлазак са рада.
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Имате питање? 
Имамо одговор! 
У овој рубрици дајемо одговоре на нека од питања која сте упутили 
нашем часопису. Подсећамо да право на постављање питања и 
добијање одговора имају искључиво претплатници на наш часопис.

РАДНО ПРАВО

П: Да ли неискоришћени годишњи одмор запо-
сленог за 2018. годину, уколико запослени због 
обима посла не може да га искористи до 30. 
6. 2019. године, може да се касније искористи, 
односно пренесе у јул месец 2019. године?

О: У члану 73. ставови 1. и 2. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 – Одлука УС РС и 
113/2017) прописано је да се годишњи одмор 
користи једнократно или у два или више дело-
ва, у складу са овим законом. Ако запослени 
користи годишњи одмор у деловима, први део 
користи у трајању од најмање две радне неде-
ље непрекидно у току календарске године, а 
остатак најкасније до 30. јуна наредне годи-
не. После наведеног датума годишњи одмор 
из претходне године не може да се користи.

П: Да ли запосленог који је примљен на рад са 
високом стручном спремом послодавац може 
да распореди на радно место за које се захте-
ва средња стручна спрема?

О: У складу са чланом 171. Закона о раду по-
слодавац запосленом може да понуди измену 
уговорених услова рада (анекс уговора) ради 
премештаја на други одговарајући посао због 
потреба процеса и организације рада.

Одговарајућим послом сматра се посао за 
чије се обављање захтева иста врста и степен 
стручне спреме који су утврђени уговором о 
раду.

Дакле, битни су врста и степен стручне 
спреме из уговора о раду конкретног запо-
сленог и према том уговору процењује се да 

ли су послови на које се запослени премешта 
одговарајући.

П: Да ли запослена на одређено време која сво-
јевољно прекине радни однос пре истека рока 
на који је заснован радни однос, односно да 
отказ, има право на годишњи одмор, односно 
на накнаду штете за неискоришћени годи-
шњи одмор?

О: Без обзира на то да ли се ради о радном 
односу на одређено или неодређено време и 
на то који је основ престанка радног односа, 
запослени има право на коришћење годи-
шњег одмора, односно на накнаду штете за 
неискоришћени годишњи одмор.

Напомињемо да запослени има право на 
дванаестину годишњег одмора из члана 69. 
Закона о раду (сразмерни део) за сваки ме-
сец дана рада у календарској години у којој је 
засновао радни однос или у којој му престаје 
радни однос.

У случају престанка радног односа, запо-
сленом који није искористио годишњи одмор 
у целини или делимично послодавац је дужан 
да исплати новчану накнаду, уместо кори-
шћења годишњег одмора, у висини просечне 
зараде у претходних 12 месеци, сразмерно 
броју дана неискоришћеног годишњег одмо-
ра.

ОБРАЗОВАЊЕ

П: Ко доноси решење о исплати јубиларне 
награде за директора школе – директор сам, 
а потписује га председник Школског одбора, 
или решење и доноси и потписује председник 
Школског одбора?
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О: О правима и обавезама запослених одлу-
чује директор школе и то у складу са чл. 126. 
став 4. тачка 18) Закона о основама система 
образовања и васпитања, што значи да он 
доноси и потписује решење о остваривању 
права на јубиларну награду.

Истим законом, чл. 119. став 1. тачка 9), 
прописано је да орган управљања (Школски 
одбор) одлучује о правима и обавезама ди-
ректора. То значи да ШО доноси решење о 
остваривању права на јубиларну награду за 
директора школе, а председавајући Школског 
одбора поменуто решење потписује. Решење 
ни у ком случају не може да донесе нпр. ди-
ректор, а да га потпише председник Школског 
одбора (ово се односи како на јубиларну на-
граду тако и на остала права/обавезе дирек-
тора).

П: Како се у матичној књизи, сведочанству и 
ђачкој књижици евидентирају ученици који 
наставу похађају по ИОП-у 2?

О: Евиденција која се односи на јавне исправе 
за ученике који раде по ИОП-у 1 и по ИОП-у 
2 иста је као и за остале ученике. Уколико би 
се то нагласило нпр. у напомени или на неки 
други начин, сматрало би се дискримина-
цијом. Министарство је још пре пар година 
изнело став да ће штампати посебна сведо-
чанства, дипломе и остала документа, али то 
није урађено ни до данас.

П: Да ли постоји сукоб интереса у случају да 
је члан Савета родитеља истовремено и члан 
Школског одбора у истој школи?

О: Чланом 116. ст. 9. т. 2) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) утвр-
ђено је да за члана органа управљања не може 
да буде предложено ни именовано лице које 
би могло да заступа интересе више структура 
(родитеље, односно друге законске заступни-
ке, запослене у установи, представнике је-
динице локалне самоуправе), осим чланова 
синдиката.

П: Да ли је потребно да се приликом спро-
вођења конкурса за пријем у радни однос на 

радно место секретара установе образовања, 
средње школе, кандидати упуте на процену 
способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање? 

О: Чланом 154. ст. 5. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) утврђено 
је да се кандидати који су изабрани у ужи из-
бор у року од осам дана упућују на психоло-
шку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандарди-
зованих поступака. Упућивање кандидата на 
психолошку процену Законом није ограниче-
но само на наставно особље. 

У конкретном случају ради се о пријему 
у радни однос ненаставног особља – секре-
тара средње школе. Препорука је да се сви 
кандидати који испуњавају услове из члана 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања упућују на психолошку процену 
надлежној служби за послове запошљавања, 
чиме ће бити поштована наведена одредба 
Закона. Након одговора надлежне службе за 
запошљавање да није добила упутство о пси-
холошкој процени кандидата – ненаставног 
особља, конкурсна комисија наставља посту-
пак избора кандидата по конкурсу.

П: За полагање испита из страног језика који 
се не изучава у нашој школи морамо да анга-
жујемо наставника из друге школе. На који на-
чин треба да регулишемо плаћање/трошкове 
овог наставника – уговором о допунском раду 
или уговором о извођењу наставе?

О: У конкретном случају школа ангажује 
наставника страног језика путем уговора о 
ауторском делу. Наставник се ангажује уго-
вором ван радног односа. Ако наставник на 
испит долази из другог места нпр., може да се 
уговори увећана надокнада (на име надокна-
де путних трошкова). Битно је да се из угово-
ра избаце сви изрази који су везани за радни 
однос (нпр. дневница и сл.).

П: Да ли је потребно да установа упути на 
психолошку процену кандидата и лице које у 
установи закључи уговор о стручном оспосо-



117

П
О

РТА
Л

 Ч
И

ТА
Л

А
Ц

А
LEG

E A
R

TIS  ●
 ЈУЛ

–А
ВГУС

Т 2019.

бљавању између незапосленог лица и послодав-
ца по основу програма стручне праксе?

О: На основу члана 201. ст. 1. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014 (чл. 110–119), 
13/2017 – Одлука УС РС и 113/2017), а у вези 
са чланом 59. Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености („Сл. гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), уговор о 
стручном оспособљавању може да се закључи 
ради обављања приправничког стажа, одно-
сно полагања стручног испита, кад је то зако-
ном, односно правилником предвиђено као 
посебан услов за самосталан рад у струци.

У програм стручне праксе укључују се 
незапослена лица која се први пут стручно 
оспособљавају за занимање за које су стекла 
одређену врсту и ниво образовања или која 
су се стручно оспособљавала краће од време-
на потребног за полагање приправничког или 
стручног испита, за преостали период потре-
бан за стицање услова за полагање приправ-
ничког или стручног испита. 

Програм се реализује без заснивања рад-
ног односа. 

Програм стручне праксе спроводи се у 
складу са законом, односно на основу акта о 
организацији и систематизацији послова код 
послодавца.

У конкретном случају реч је о уговорном 
односу, при чему нема заснивања радног од-
носа, новчана накнада коју лице на стручној 
пракси прима не сматра се зарадом у смислу 
Закона о раду и није неопходна психолошка 
процена кандидата.

ПРИВРЕДНО ПРАВО

П: Да ли у акционарском друштву у коме је 
управљање дводомно члан Надзорног одбора 
може да буде и председник Скупштине акци-
онара, чак и ако је представник акционара са 
највећим бројем гласова (Град) или је исправно 
да Град овласти друго лице које ће га заступа-
ти на седници Скупштине акционара?

О: Члан Надзорног одбора не би требало да 
буде председник Скупштине јер Надзорни 
одбор одговара Скупштини, а Скупштина 

бира чланове Надзорног одбора, па је исправ-
но и више у духу закона да Град на Скупшти-
ни представља друго лице.

П: Ко у акционарском друштву у ком је упра-
вљање дводомно отвара седницу и председа-
ва седницом Скупштине акционара до избора 
председника Скупштине? Да ли да то буде 
председник Надзорног одбора, акционар са 
највећим бројем гласова или неко трећи?

О: Чланом 333. став 1. ЗПД-а одређено је да 
седницом Скупштине председава председ-
ник Скупштине одређен статутом, односно 
лице које Скупштина на свакој седници бира 
у складу са статутом и пословником Скуп-
штине, а ако статут и пословник не прописују 
поступак за избор председника Скупштине, 
председник је лице које поседује или пред-
ставља највећи појединачни број гласова оби-
чних акција у односу на укупан број гласова 
присутних акционара са обичним акцијама.

Дакле, до избора председника, ако у ста-
туту или пословнику Скупштине о томе није 
ништа речено, седницом Скупштине треба-
ло би да председава лице које поседује или 
представља највећи појединачни број гласова 
обичних акција у односу на укупан број гла-
сова присутних акционара са обичним акци-
јама. Ово се не наводи у закону, али може да 
се закључи логичким тумачењем.

УПРАВНИ ПОСТУПАК

П: Приликом израде решења за паркинг кар-
те за инвалиде догађа се да корисник промени 
адресу или регистарску ознаку возила у реше-
њу које је већ правоснажно. Интересује нас 
која би форма решења могла да се примени по 
новом ЗУП-у.

О: Правоснажно решење својом правном 
снагом обухвата странке које су учествовале 
у поступку, правни основ и чињенично ста-
ње на коме је заснована одлука у диспозити-
ву. Отуда свака измена чињеничног стања 
представља основ за вођење новог управног 
поступка и доношење новог решења, не на-
рушавајући правило ne bis in idem. Другим 
речима, општина треба да донесе ново реше-
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ње и да изда нову карту за паркирање лицу 
које је променило адресу или регистарску 
ознаку возила. Притом новим решењем тре-
ба да се укине претходно (погрешно би било 
поништавање јер је до промене адресе или 
регистрационе ознаке возила раније решење 
производило правно дејство). Укратко, сва-
ки пут када се након правоснажности појави 
нова чињеница, може поново да се води по-
ступак и да се донесе ново решење. 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

П: Законом о здравственој заштити, чланом 
60. последњи став, прописано је да један при-
мерак оригинала уговора о допунском раду у 
року од пет радних дана од дана закључења 
уговора здравствена установа, односно при-
ватна пракса која је закључила уговор о до-
пунском раду доставља надлежном регистру, 
у складу са законом. Који је то надлежни ре-
гистар у питању – која установа конкретно 
којој се тај примерак уговора доставља док 
се не успостави Регистар здравствених уста-
нова?

О: Сматрамо да до формирања регистра уго-
воре о допунском раду, као и до сада, треба 
достављати Министарству здравља (Сектору 
здравствене инспекције).

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ДОБАРА

П: Да ли се накнада за промену намене пар-
целе обрачунава на укупну површину парцеле 
која је делом под објектима или само на пре-
остали део парцеле? Објекти су грађени 2011, 
култура се води као пашњак, а у то време 
накнада се наплаћивала само за обрадиво по-
љопривредно земљиште, па није наплаћена за 
промену намене ни на изграђени део.

О: Накнада за промену намене плаћа се за 
целу парцелу јер се изградњом објекта про-
менила намена парцеле из пољопривредног 
земљишта (у које спадају и пашњаци) у гра-
ђевинско.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

П: Да ли је примерен рок од три дана за под-
ношење понуде у поступку јавне набавке мале 
вредности у преговарачком поступку без обја-
вљивања позива за подношење понуда?

О: У преговарачком поступку без објављи-
вања позива за подношење понуда Законом 
о јавним набавкама није одређен рок за под-
ношење понуда, већ наручилац одређује при-
мерени рок, имајући у виду услове и доказе 
из конкурсне документације. Рок од три дана 
могао би да буде примерен ако је доказива-
ње постављених услова поједностављено, па 
се доказује изјавом или сл. Наглашавамо да, 
када одређује дужину рока, наручилац треба 
да има у виду тражене доказе, као и да ли исти 
могу да се прибаве у задатом року. 

3
DECENIJE
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ДРЖАВНА УПРАВА И ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

● Посебан колективни уговор за државне орга-
не („Сл. гласник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Посебан колективни уговор за запослене у 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Закон о изменама и допунама Закона о глав-
ном граду („Сл. гласник РС”, бр. 37/2019 од 29. 
5. 2019)
● Одлука о одређивању централизованих јав-
них набавки добара и услуга које ће спроводи-
ти Управа за заједничке послове републичких 
органа у 2020. години („Сл. гласник РС”, бр. 
38/2019 од 31. 5. 2019)
● Посебан колективни уговор за предшколске 
установе чији је оснивач град Београд („Сл. гла-
сник РС”, бр. 41/2019 од 11. 6. 2019)
● Уредба о изменама и допунама Уредбе о раз-
врставању радних места и мерилима за опис 
радних места државних службеника („Сл. гла-
сник РС”, бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)
● Одлука о измени Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систе-
му државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне Покрајине Војводине и си-
стему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. 
гласник РС”, бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)
● Правилник о платама и другим примањима 
запослених у Министарству финансија – По-
реска управа („Сл. гласник РС”, бр. 42/2019 од 
19. 6. 2019)

ПРАВОСУЂЕ

● Правилник о изменама Правилника о крите-
ријумима, мерилима и поступку за оцењивање 
рада судијских помоћника („Сл. гласник РС”, 
бр. 37/2019 од 29. 5. 2019)
● Судски пословник o изменама и допуна-
ма Судског пословника („Сл. гласник РС”, бр. 
42/2019 од 19. 6. 2019)

ВОЈСКА, ПОЛИЦИЈА

● Уредба о изменама и допунама Уредбе о начи-
ну и поступку извршавања војне, радне и мате-
ријалне обавезе („Сл. гласник РС”, бр. 40/2019 
од 7. 6. 2019)

● Одлука о висини месечне закупнине за ста-
нове и гараже који се користе за потребе ми-
нистарства надлежног за послове одбране и 
Војске Србије, као и објеката за привремени 
смештај професионалних припадника Војске 
Србије и запослених у министарству надле-
жном за послове одбране („Сл. гласник РС”, бр. 
40/2019 од 7. 6. 2019)
● Правилник о полицијским овлашћењима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 41/2019 од 11. 6. 2019)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

● Одлука о измени Одлуке о утврђивању осно-
вице доприноса за лица укључена у обавезно 
осигурање у Републичком фонду за пензијско 
и инвалидско осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 
37/2019 од 29. 5. 2019)

ОБРАЗОВАЊЕ

● Правилник о ученичким и студентским кре-
дитима и стипендијама („Сл. гласник РС”, бр. 
36/2019 од 24. 5. 2019)
● Правилник о смештају и исхрани ученика и 
студената („Сл. гласник РС”, бр. 36/2019 од 24. 
5. 2019)
● Правилник о стипендијама за изузетно нада-
рене ученике и студенте („Сл. гласник РС”, бр. 
36/2019 од 24. 5. 2019)
● Правилник о одмору и додатним активно-
стима студената („Сл. гласник РС”, бр. 36/2019 
од 24. 5. 2019)
● Правилник о изменама Правилника о садр-
жају и начину вођења евиденције и издавању 
ученичке и студентске картице у Дому учени-
ка и Студентском центру („Сл. гласник РС”, бр. 
36/2019 од 24. 5. 2019)
● Правилник о педагошкој норми васпитача 
и стручног сарадника психолога и педагога у 
Дому ученика („Сл. гласник РС”, бр. 36/2019 од 
24. 5. 2019)
● Стручно упутство за спровођење уписа у 
прву годину студијских програма основних 
и интегрисаних студија на високошколским 
установама чији је оснивач Република Срби-
ја за школску 2019/2020. годину („Сл. гласник 
РС”, бр. 36/2019 од 24. 5. 2019)

ИЗДВАЈАМО ЗНАЧАЈНЕ ПРОПИСЕ КОЈИ СУ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА…

 Преглед прописа... Преглед прописа...

 ... донетих између два броја
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Преглед прописа...
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о садржају и начину вођења евиденције 
и издавању јавних исправа у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 37/2019 од 29. 5. 2019)
● Правилник о измени Правилника о јавним 
исправама које издаје средња школа („Сл. гла-
сник РС”, бр. 37/2019 од 29. 5. 2019)
● Правилник о критеријумима и стандардима 
за финансирање установе која обавља делат-
ност основног и средњег музичког и балетског 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
41/2019 од 11. 6. 2019)
● Правилник о стандардима услуга каријер-
ног вођења и саветовања („Сл. гласник РС”, бр. 
42/2019 од 19. 6. 2019)

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

● Правилник о допуни Правилника о начину 
утврђивања и евидентирања корисника јавних 
средстава и о условима и начину за отварање 
и укидање подрачуна консолидованог рачуна 
трезора код Управе за трезор („Сл. гласник РС”, 
бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)

ЗДРАВСТВО

● Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о обустављању и повлачењу, као и о 
техничкој процени медицинског средства на 
тржишту („Сл. гласник РС”, бр. 37/2019 од 29. 
5. 2019)
● Правилник о утврђивању цена за лаборато-
ријске здравствене услуге на примарном, се-
кундарном и терцијарном нивоу здравствене 
заштите („Сл. гласник РС”, бр. 37/2019 од 29. 
5. 2019)
● Правилник о утврђивању Списка психоак-
тивних контролисаних супстанци („Сл. гла-
сник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Правилник о допунама Правилника о кли-
ничком испитивању медицинског средства 
(„Сл. гласник РС”, бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)
● Правилник о обрасцу и садржини захтева 
за издавање дозволе за употребу прекурсора 
прве и друге категорије („Сл. гласник РС”, бр. 
42/2019 од 14. 6. 2019)
● Правилник о обрасцу и садржају изјаве крај-
њег корисника о намени употребе прекурсора 
прве, друге или треће категорије („Сл. гласник 
РС”, бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)

● Правилник о обрасцу и садржају дозволе за 
увоз, односно извоз прекурсора прве, друге, 
треће или четврте категорије („Сл. гласник РС”, 
бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)
● Правилник o садржају и обрасцу годишњих 
и ванредних извештаја о производњи, промету, 
увозу, извозу, употребљеним количинама пре-
курсора прве, друге, треће или четврте катего-
рије, као и количинама категорија прекурсора 
који су остали у складишту из претходне ка-
лендарске године („Сл. гласник РС”, бр. 42/2019 
од 14. 6. 2019)
● Правилник о Листи лекова који се пропи-
сују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 
42/2019 од 19. 6. 2019)

ПОРЕЗИ, ЦАРИНЕ, ТАКСЕ

● Уредба о царинским повластицама („Сл. гла-
сник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Уредба о условима и начину за примену мера 
за заштиту права интелектуалне својине на 
граници („Сл. гласник РС”, бр. 38/2019 од 31. 
5. 2019)
● Одлука о врстама девиза у којима се пла-
ћају републичке административне таксе код 
дипломатско-конзуларних представништава 
Републике Србије и о висини курса динара за 
прерачунавање динарских износа такси у деви-
зе („Сл. гласник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Одлука о условима и начину за смањење ца-
ринских дажбина на одређену робу, односно за 
изузимање одређене робе од плаћања царин-
ских дажбина у 2019. години („Сл. гласник РС”, 
бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Одлука о утврђивању Националне контрол-
не листе наоружања и војне опреме („Сл. гла-
сник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Усклађени динарски износи из Тарифе ре-
публичких административних такси („Сл. гла-
сник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Уредба о царинским поступцима и царин-
ским формалностима („Сл. гласник РС”, бр. 
39/2019 од 6. 6. 2019)
● Правилник о програму и садржини посебног 
стручног испита, издавању и одузимању дозво-
ла за заступање у царинском поступку („Сл. 
гласник РС”, бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)
● Правилник о облику, садржини, начину под-
ношења и попуњавања декларација и других 
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образаца у царинском поступку („Сл. гласник 
РС”, бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)
● Правилник о одређивању царинских органа 
за царињење одређених врста робе или спро-
вођење одређених поступака („Сл. гласник РС”, 
бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)
● Правилник о начину узимања узорака робе 
од стране царинског органа („Сл. гласник РС”, 
бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)

ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

● Одлука о изузимању од наплаћивања накна-
де за послове организовања посебне непосред-
не аукцијске спот продаје девиза („Сл. гласник 
РС”, бр. 36/2019 од 24. 5. 2019)
● Одлука о измени Одлуке о јединственој та-
рифи по којој Народна банка Србије наплаћује 
накнаду за извршене услуге („Сл. гласник РС”, 
бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)

САОБРАЋАЈ

● Уредба о критеријумима за категоризацију 
јавних путева („Сл. гласник РС”, бр. 38/2019 од 
31. 5. 2019)
● Уредба о бродским погонским машинама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Правилник о утискивању идентификацио-
них ознака („Сл. гласник РС”, бр. 41/2019 од 11. 
6. 2019)
● Правилник о подацима о броду и отпаду који 
се предају надлежном органу државе луке („Сл. 
гласник РС”, бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о возачким дозволама („Сл. гласник РС”, 
бр. 42/2019 од 19. 6. 2019)

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА 
ОД ПОЖАРА, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

● Правилник о начину израде и садржају Плана 
заштите од удеса („Сл. гласник РС”, бр. 41/2019 
од 11. 6. 2019)

ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА, 
ВЕТЕРИНАРСТВО

● Правилник о измени Правилника о под-
стицајима програмима за унапређење конку-
рентности за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства кроз подршку 
подизања вишегодишњих производних засада 

воћака, винове лозе и хмеља („Сл. гласник РС”, 
бр. 36/2019 од 24. 5. 2019)
● Правилник о условима за пошиљке за које 
није потребно Решење за увоз и транзит („Сл. 
гласник РС”, бр. 39/2019 од 6. 6. 2019)
● Одлука о утврђивању почетне висине закуп-
нине по којој се водно земљиште у јавној сво-
јини може дати у закуп („Сл. гласник РС”, бр. 
40/2019 од 7. 6. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о подстицајима за инвестиције у физи-
чку имовину пољопривредног газдинства за 
изградњу и опремање објеката за унапређење 
примарне пољопривредне производње („Сл. 
гласник РС”, бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)
● Правилник о условима за прераду дувана 
(„Сл. гласник РС”, бр. 42/2019 од 14. 6. 2019)

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ, СТАНДАРДИ

● Правилник о захтевима за именовање тела 
за оцењивање и верификацију сталности пер-
форманси („Сл. гласник РС”, бр. 37/2019 од 29. 
5. 2019)
● Правилник о техничким захтевима за хемиј-
ске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и 
инјекционој маси за каблове за претходно на-
презање („Сл. гласник РС”, бр. 39/2019 од 6. 6. 
2019)
● Правилник о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл. гласник РС”, бр. 41/2019 од 11. 6. 2019)

ЕНЕРГЕТИКА

● Правилник о условима и начину вршења 
техничке контроле пројеката геолошких ис-
траживања („Сл. гласник РС”, бр. 41/2019 од 
11. 6. 2019)
● Правилник о обрасцу пријаве за евиденцију 
обвезника накнаде за унапређење енергетске 
ефикасности, обрасцу месечног и годишњег 
обрачуна количина енергије/енергената испо-
ручених потрошачима или стављених у про-
мет на територији Републике Србије, односно 
увезених на територију Републике Србије, об-
расцу месечног и годишњег обрачуна обавезе 
плаћања накнаде, обрасцу извештаја о уплати, 
као и начину достављања ових образаца („Сл. 
гласник РС”, бр. 41/2019 од 11. 6. 2019)
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 Преглед прописа...

● Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018)
- примењује се од 21. 8. 2019. године.

● Одлука о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа („Сл. гласник РС”, бр. 94/2018)
- примењује се од 1. 9. 2019. године.

● Правилник о Списку класификованих супстанци („Сл. гласник РС”, бр. 19/2019)
- примењује се од 1. 9. 2019. године.

● Правилник о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглаша-
вању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за 
класификацију и обележавање УН („Сл. гласник РС”, бр. 21/2019)

 - примењује се од 1. 9. 2019. године.

● Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
55/2014, 32/2013 – Одлука УС РС, 96/2015 – други закон, 9/2016 – Одлука УС РС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018 – други закон, 87/2018 и 23/2019)

- одредбе члана 182. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, 
 бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон и 87/18),  
које се односе на издавање пробне возачке дозволе, почињу да се примењују од 2. 9. 2019. године.

Kaлендар важења правних аката
Прописи који одложено престају да важе или чија  
одложена примена почиње у наредном периоду

ПОДСТИЦАЈИ

● Правилник о обрасцу пријаве за доделу сред-
става подстицаја за привлачење директних ула-
гања у сектору услуга хотелског смештаја („Сл. 
гласник РС”, бр. 38/2019 од 31. 5. 2019)
● Уредба o изменама и допуни Уредбе о одре-
ђивању критеријума за доделу подстицаја ради 
привлачења директних улагања у сектору услу-
га хотелског смештаја („Сл. гласник РС”, бр. 
42/2019 од 14. 6. 2019)

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

● Правилник о минималном садржају, нивоу 
детаљности и начину објављивања стандард-
них понуда („Сл. гласник РС”, бр. 36/2019 од 24. 
5. 2019)
● Правилник о валидацији квалификованог 
електронског потписа и квалификованог елек-
тронског печата („Сл. гласник РС”, бр. 42/2019 
од 19. 6. 2019)

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

● Правилник о обрасцу обавештења о повреди 
података о личности и начину обавештавања 

Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности о повреди пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 40/2019 
од 7. 6. 2019)
● Правилник о обрасцу и начину вођења еви-
денције лица за заштиту података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)
● Правилник о обрасцу и начину вођења ин-
терне евиденције о повредама Закона о за-
штити података о личности и мерама које се 
у вршењу инспекцијског надзора предузимају 
(„Сл. гласник РС”, бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)
● Правилник о обрасцу притужбе („Сл. гла-
сник РС”, бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)

ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ

● Правилник о просторно-техничким услови-
ма за обављање детективске делатности („Сл. 
гласник РС”, бр. 37/2019 од 29. 5. 2019)
● Правилник о измени Правилника о докумен-
тацији која се прилаже у поступку регистраци-
је медија у Регистар медија („Сл. гласник РС”, 
бр. 40/2019 од 7. 6. 2019)

 Преглед прописа...
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Унакрсни поглед

Радно право

Грађанско право

Привредно право

Кривично право

Јавне набавке и буџети

Управно право




