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Доспелост у грађанској материји

Издавање у закуп непокретности 
у јавној својини – најчешће 
неправилности

Пoрoдични oднoси зaштићeни 
дoмaћим зaкoнoдaвствoм и 
члaнoм 6. стaв 1. и чл. 8. Eврoпскe 
кoнвeнциje o људским прaвимa

Кривичноправни значај важнијих 
решења из Закона о националном  
ДНК регистру

Поступак регистрације огранака – 
процедура, услови, надлежни органи

Недоумице повезане са заснивањем 
радног односа наставног особља у 
високом образовању



?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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ПРОПИСИ У ПРАКСИ

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
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ни уредник Ана Фулетин. - [Штампано изд.]
. - Год. 3, бр. 25 (окт. 2014)-     . - Београд : ИНГ-ПРО, 
2014-  (Београд : Digital art). - 28 cm

Месечно. - Наслов лат., текст ћир.. - Преузима 
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Поштовани претплатници,

Питање доспелости потраживања изузетно је важно у прак-
си, тако да због постојања правних празнина, као и због тога што 
је правни живот увек сложенији и динамичнији од закона који га 
уређују, судска пракса даје свој креативни допринос овом пита-
њу, чему је посвећен текст у рубрици Грађанско право. У истој 
рубрици разматрани су и парнични и управни поступци за за-
штиту породичних односа, као и пракса Европског суда за људска 
права у наведеној области.

У пракси су примећене одређене недоумице у вези са заснивањем 
радног односа наставног особља у високошколским установама, 
па смо у оквиру текста у области радног права настојали да од-
говоримо на нека спорна питања. 

У рубрици Јавне набавке и буџети указано је на неправилно-
сти настале приликом издавања у закуп пословног простора од 
стране корисника буџетских средстава када је корисник буџет-
ских средстава закуподавац и када је корисник буџетских сред-
става закупац.

Обавеза домаћих привредних друштва да до 8. 6. 2019. године 
региструју огранке обрађена је у рубрици Привредно право.

У рубрици Кривично право анализиране су, између осталог, и 
најважније одредбе Закона о националном регистру ДНК.

Поред наведених, ту су и други врло актуелни текстови у по-
менутим рубрикама, као и наше сталне рубрике Инфо-правник, 
Портал читалаца 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
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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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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Доспелост у грађанској 
материји
У судској пракси питање доспелости јавља се као нарочито важно 
за све врсте престација, како код новчаних обавеза тако и код 
других врста чинидби. Спорна питања су у ком моменту доспева 
исплата новчане обавезе и када доспева обавеза било које чинидбе 
(предаје, враћања и др.), јер од момента доспелости настају нека 
друга права поверилаца новчаних и неновчанх обавеза.

Доспелост обавезе представља право 
повериоца да захтева испуњење оба-
везе, а доцња за дужника представља 

ситуацију када је пропустио да у року који је 
уговорен или да на позив повериоца испуни 
своју доспелу обавезу. У неким случајевима 
тренуци доспелости и доцње су идентични, 
али у великом броју случајева тренутак (да-
тум) доспелости није исти и не поклапа се са 
даном – тренутком доцње. 

Од доспелости зависи основаност захтева 
за исплату новчаног потраживања, односно 
уопште основаност захтева за чинидбу када 
су у питању неновчана потраживања. Уколи-
ко потраживање није доспело, његов титулар 
с успехом може да води само парницу за утвр-
ђење у смислу чл. 194. Закона о парничном 
поступку. Ово је изражено у бројним судским 
одлукама у којима је заузет став да суд не 
може да обавеже туженог да плати тужиоцу 
новчано потраживање које није доспело до 
закључења главне расправе.

Због тога је утврђивање доспелости захте-
ва за чинидбу у директној вези са обавезом 
суда да у поступку испита правни интерес 
за подношење тужбе за утврђење. Одредбом 
члана 194. ст. 2. Закона о парничном поступ-
ку прописано је да тужба за утврђење може 
да се поднесе ако тужилац има правни ин-

терес да суд утврди постојање односно не-
постојање неког спорног права или правног 
односа пре доспелости захтева за чинидбу 
из истог односа или истинитост односно не-
истинитост неке исправе, или ако тужилац 
има неки други правни интерес. Стога је оба-
веза суда да утврди да ли је доспео захтев за 
чинидбу, а уколико јесте, захтев за утврђење 
не би био дозвољен. То значи да је у сваком 
конкретном случају, ако је поднета парнична 
тужба за утврђење (неког права или правног 
односа), суд овлашћен да, као претходно пи-
тање, утврђује да ли је потраживање из истог 
правног односа доспело или не, а доспелост 
није изричито одређена. Наведена законска 
одредба прописује дозвољеност тужбе за 
утврђење (неког права или правног односа) 
само у ситуацији када није доспео захтев за 
чинидбу.

Исто тако, бројне су ситуације када је 
утврђивање доспелости потраживања ва-
жно због правилне оцене приговора заста-
релости потраживања. Приликом оцене 
приговора застарелости, као и када је у пита-
њу чињенична тврдња парничне странке да 
је ток застарелости прекинут, првостепени 
суд је дужан да утврди када је доспело по-
траживање тужиоца у смислу чл. 361. ст. 1. 
ЗОО-а. Само у односу на тренутак доспело-
сти даље може правилно да се утврди да ли 
је дошло до прекида застарелости по члану 
387. ЗОО-а. Без тачно утврђеног датума до-
спелости потраживања не може правилно 
да се цени истакнут приговор застарелости 
потраживања.

Драгана Марчетић, судија 
Првог основног суда у Београду 

Весна Филиповић, судија 
Апелационог суда у Београду
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По правилу, саме уговорне стране, као уче-
сници неког правног посла, слободно уго-
варају, сагласношћу воља, доспелост узајамних 
обавеза, али то право не може бити безгранич-
но. Ако је уговорено да је доспелост препуште-
на вољи уговорних страна и у вишегодишњем 
периоду тужени није исказао намеру да испу-
ни уговорено новчано потраживање (ни у току 
парничног поступка), по ставу праксе то пред-
ставља неизвесност у погледу доспелости по-
траживања и изврше ња уговорне обавезе, па 
је такво потраживање доспело подношењем 
тужбе суду, чија је сврха да се постигне испу-
њење уговорне обавезе.

Уговорне стране могу да уговоре и да је 
одређивање рока испуњења обавезе пре-
пуштено једној уговорној страни, односно 
могу да се сагласе да је једна уговорна стра-
на овлашћена да одреди рок испуњења своје 
обавезе. У таквој ситуацији та страна није 
потпуно слободна да користи ово угово-
рено право, већ одређивање рока обавезе 
мора да буде у складу са циљем и сврхом 
који треба да се остваре заснивањем обли-
гационог односа и природом уговорених 
обавеза, како то регулишу одредбе чл. 74. 
ст. 4. и чл. 324. ст. 2. ЗОО-а. То су најчешће 
случајеви када једна уговорна страна преу-
зме обавезу да своју уговорну обавезу испу-
ни уз услов. У таквим ситуацијама увек је у 
време закључења уговора испуњење услова 
извесно и оно је најчешће одредива и оче-
кивана околност. Међутим, ако уговорна 
страна од које зависи испуњење услова, на-
кон закључења уговора, у дужем неприме-
реном периоду услов не испуњава или ако 
по природи ствари услов није испуњен нео-
правдано дуго (више година, па и деценија), 
тако уговорена доспелост, по ставу судске 
праксе, више не представља вољу уговор-
них страна. 

Судска пракса је заузела ставове по питању 
доспелости новчане и неновчане обавезе, али 
је у немалом броју случајева заузимала разли-
чите и мењала ставове у истим чињеничним 
ситуацијама.

У наредном делу текста настојаће се да се 
кроз приказ судске праксе обухвати што већи 
број случајева који су типични за доспелост 
престације у грађанском праву. 

ДОСПЕЛОСТ КОД НОВЧАНИХ 
ОБАВЕЗА

Основно је правило да странке у облига-
ционом односу доспелост новчане обавезе 
утврђују уговором, али ако рок за испуњење 
није уговорен, обавеза дужника доспева када 
га поверилац усмено или писмено позове да 
испуни своју обавезу.

Ово је регулисано одредбом члана 324. 
ЗОО-а, којом је прописано да дужник долази 
у доцњу када не испуни обавезу у року одре-
ђеном за испуњење. Ако рок за испуњење 
није одређен, дужник долази у доцњу када га 
поверилац позове да испуни обавезу, усмено 
или писмено, вансудском опоменом или за-
почињањем неког поступка чија је сврха да 
се постигне испуњење обавезе.

Одредбом члана 277. ст. 1. ЗОО-а прописа-
но је да дужник који задоцни са испуњењем 
новчане обавезе, поред главнице, дугује и 
затезну камату по стопи утврђеној савезним 
законом.

Ипак, у бројним примерима из ове области 
исказан је став да доспелост обавезе и доцња 
дужника нису исти правни институти, нити 
да се право на затезну камату и доцња дужни-
ка у потпуности подударају. Доспелост оба-
везе је тренутак када поверилац од дужника 
може да захтева испуњење обавезе, а то је тре-
нутак када протекне рок који је уговорен или 
када позове дужника на испуњење обавезе.

То су нпр. ситуације када је на рачуну озна-
чен датум доспелости. У том случају тужени 
је, као дужник, доспео у доцњу наредног дана 
од дана наведеног на рачуну. Затезна камата 
пак тече од датума који је уговорен између 
уговорних страна.

Доспелост захтева за накнаду 
штете

Када је у питању одлучивање о захтеву 
за накнаду нематеријалне штете, правило 
је да иста доспева на дан доношења судске 
одлуке. Наиме, тужилац има право на закон-
ску затезну камату од дана доношења судске 
пресуде (од дана доношења пресуде) јер је, 
у случају усвајања таквог захтева, у време 
доношења пресуде суд одлучивао о основу и 
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висини припадајуће накнаде нематеријалне 
штете. Значи, суд у тренутку доношења пре-
суде одлучује о висини припадајуће прави-
чне накнаде нематеријалне штете, узимајући 
у обзир члан 200. ЗОО-а (који у 2. ставу про-
писује да ће приликом одлучивања о захте-
ву за накнаду нематеријалне штете, као и о 
висини њене накнаде, суд водити рачуна о 
значају повређеног добра и циљу коме слу-
жи та накнада, али и о томе да се њоме не 
погодује тежњама које нису спојиве са њеном 
природом и друштвеном сврхом). Све наве-
дене параметре суд узима у обзир у тренутку 
доношења пресуде, па самим тим и обаве-
за накнаде нематеријалне штете доспева у 
тренутку доношења судске одлуке. По овом 
питању судска пракса је јединствена. У овој 
ситуацији такође треба правити разлику из-
међу доспелости и доцње.

Међутим, када је у питању доспелост нак-
наде материјалне штете, примењује се члан 
189. ЗОО-а, којим је прописано да се виси-
на накнаде штете која припада оштећеном 
утврђује према ценама на дан доношења суд-
ске одлуке, због чега тек тада доспева захтев 
оштећеног за исплату накнаде штете и због 
чега, сходно одредби из члана 277. ЗОО-а, тек 
од тада штетник дугује камату.

У судској пракси заузет је став да под вре-
меном доношења пресуде може да се сматра 
и време када је вештачење обављено, али 
само ако од вештачења до закључења глав-
не расправе није протекао дужи временски 
период. Када је тужилац пропустио да пре 
закључења расправе предложи допуну ве-
штачења ради утврђења новог износа накна-
де, због протека дужег временског периода 
након изведеног вештачења сматраће се да је 
износ ове накнаде у време доношења пресу-
де исти као онај који је утврђен вештачењем, 
па тужилац нема право на затезну камату од 
вештачења, већ само од доношења пресуде. 
То значи да се та вредност одређује према 
вредности у моменту доношења пресуде. Да 
би тужени био обавезан да плати законску 
затезну камату према вредности утврђеној у 
моменту доношења пресуде, неопходно је да 
прође кратак временски рок од момента ве-
штачења до момента доношења првостепене 
пресуде. У једној судској одлуци исказан је 

став да, с обзиром на то да је од дана вешта-
чења до дана доношења првостепене пресуде 
протекло више од годину дана, а тужилац у 
моменту доношења пресуде није предложио 
да се усагласи новчани износ који му је ту-
жени дужан и који је утврђен налазом и ми-
шљењем вештака, истом не припада камата 
од дана вештачења, већ од дана доношења 
првостепене пресуде. 

И друге одлуке држе се наведеног става 
да се законска затезна камата на износ нак-
наде материјалне штете, у смислу чл. 189. 
ст. 2. ЗОО-а, досуђује од доношења пресу-
де до исплате, када штета није отклоњена 
и када нема тврдњи да се вредност ствари 
променила од вештачења до дана доноше-
ња пресуде. На пример, ако је штета која је 
причињена у саобраћајном удесу на возилу 
отклоњена поправком, натурална штета по-
стала је новчана и оштећени у таквом случа-
ју има право на накнаду трошкова оправке, 
са законском каматом од момента учињеног 
издатка. Међутим, у случају да је штета на 
возилу тотална, односно да није отклоњена, 
висина штете утврђује се на основу вредно-
сти возила у време утврђења, коју представља 
набавна цена новог возила умањена за износ 
амортизације и вредност остатка. Када виси-
на штете није утврђена вештачењем, већ као 
неспорна међу странкама, на износ главног 
дуга, који се сматра досуђеним према ценама 
у време доношења судске одлуке, оштећеном 
припада камата од дана доношења пресуде до 
исплате.

Доспелост исплате регреса

Бројни су спорови пред парничним судом 
у којима је предмет потраживања исплата 
регреса. Утврђивање испуњености услова за 
исплату регреса, а самим тим и основаности 
захтева за исплату дуга по основу регреса, 
није представљало проблем у досадашњој 
судској пракси. Исплатом накнаде из оси-
гурања на осигуравача прелазе сва осигура-
никова права према лицу које је по ма ком 
основу одговорно за штету, што је регулисано 
одредбом члана 939. ст. 1. ЗОО-а. Ова закон-
ска одредба јасно регулише право на исплату 
регреса – главнице и камате. 
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Међутим, када је у питању доспелост ис-
плате регреса, а самим тим и питање од када 
поверилац регресног потраживања има пра-
во на исплату законске камате, до сада је било 
различитих ставова. У ранијем периоду ве-
ћина судских одлука базирала се на ставу да 
регресно потраживања доспева на дан испла-
те новчаног износа (који представља штету) 
оштећеном лицу, али да повериоцу таквог 
потраживања припада законска камата од 
момента када је поверилац позвао регресног 
дужника на исплату тог износа по основу ре-
греса. Ово становиште базирало се на обра-
зложењу да дужник регресног потраживања 
у највећем броју случајева и нема сазнање да 
тече поступак обештећења између оштећеног 
и (најчешће) организације за осигурање или 
Гарантног фонда. Самим тим, лице које је по 
било ком основу одговорно да организаци-
ји (или лицу) која је оштећеном накнадила 
штету исту надокнади, нема сазнање ни да 
је оштећеном штета надокнађена, нити када, 
нити по којим критеријумима. Самим тим ду-
жник регресног потраживања не може бити 
у обавези да га исплати, а онда ни да исплати 
камату због доцње у исплати, пре тренутка 
када је за ту своју обавезу сазнао позивањем 
од стране повериоца регресног потраживања. 
Следствено томе, у ситуацији када се повери-
лац регресног потраживања пре подношења 
тужбе није обраћао регресном дужнику ради 
исплате износа по основу регреса, даном под-
ношења тужбе, у смислу члана 324. ЗОО-а, 
сматра се дан када је тужени као дужник пао 
у доцњу, а од тада тужиоцу, као повериоцу, 
припада право на затезну камату.

Међутим, у судским одлукама новијег 
датума исказан је став да дужник регресног 
потраживања долази у доцњу тренутком ис-
плате штете оштећеном од стране осигурава-
ча или Гарантног фонда. Овакав став заснива 
се на аргументима да је моменат доспелости 
обавезе накнаде штете одређен тренутком 
настанка штетног догађаја и сазнања за обим 
проузроковане штете, па право осигуравача 
на затезну камату по регресном захтеву до-
спева од дана извршене исплате штете осигу-
ранику или оштећеном лицу. Обавеза накнаде 
штете сматра се доспелом од тренутка настан-
ка штете према одредби члана 186. ЗОО-а, па 

је настанак штете временски одређен не само 
наступањем штетног догађаја већ и сазнањем 
за обим штете. За регресног повериоца штета 
је настала исплатом штете оштећеном. Стога 
регресном повериоцу припада камата од дана 
када је сазнао за обим проузроковане штете, а 
то је датум исплате штете оштећеном. 

О томе је заузео став и Врховни касацио-
ни суд. Према закључку и правним ставовима 
апелационих судова, верификованим на сед-
ници Грађанског одељења Врховног касацио-
ног суда, одржаној 3. 3. 2015. године, регресна 
потраживања осигуравача (одн. Гарантног 
фонда) према лицима одговорним за штету 
доспевају даном исплате оштећеном лицу, па 
Гарантни фонд има право на затезну кама-
ту на укупан износ од дана исплате, а не од 
дана позивања дужника да испуни обавезу (у 
складу са чл. 87. ст. 2. и чл. 104. ст. 2. Закона о 
осигурању имовине и лица, у вези са чл. 939. 
ст. 1. ЗОО-а).

И на седници Грађанског одељења Апела-
ционог суда у Новом Саду заузет је сличан 
став, који гласи: регресна потраживања оси-
гуравача и Гарантног фонда према лицима 
одговорним за штету доспевају на дан испла-
те оштећеном лицу, због чега имају право на 
затезну камату на укупан исплаћени износ од 
тог дана, а не тек од дана позивања дужника 
да испуни обавезу.

Међутим, ближе смо прихватању раније 
важећег става судске праксе, а то је да регре-
сно потраживање доспева у тренутку пози-
вања регресног дужника да дуг исплати, а у 
недостатку истог, од дана подношења тужбе. 
Разлоге за наведено садрже одредбе Закона 
о облигационим односима у члановима 324. 
и 277. Најбоље образложење за правилност 
прихватања овог става преставља дато прав-
но схватање Одељења за привредне спорове 
Вишег привредног суда у Београду од 15. 10. 
2001. године:

„Исплатом накнаде из осигурања прела-
зе на осигуравача, по самом закону, до ви-
сине исплаћене накнаде сва осигураникова 
права према лицу које је ма по ком основу 
одговорно за штету (члан 939. став 1. Зако-
на о облигационим односима). Из законске 
одредбе јасно произлази да ова суброгаци-
ја садржи у себи право на регресну исплату 
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главнице и камате. Спорно је од када тече 
камата на ово потраживање. С обзиром на 
то да одредбом члана 939. став 1. Закона о 
облигационим односима питање камате 
није регулисано, о истој се мора одлучити 
применом законских одредби које одређу-
ју камату и дужничку доцњу. Дужник који 
задоцни са испуњењем новчане обавезе ду-
гује, поред главнице, и затезну камату по 
стопи утврђеној савезним законом (члан 
277. став 1. Закона о облигационим одно-
сима). Из цитиране законске одредбе јасно 
произлази да само дужник који задоцни у 
испуњењу обавезе дугује, поред главнице, и 
камату. Рок од када је тужени регресни обве-
зник дужан да плати камату на утужено ре-
гресно потраживање одређен је дужничком 
доцњом. Доцња дужника представља скри-
вљено, недозвољено задоцњење у извршењу 
обавезе од стране дужника. Дужник долази 
у доцњу ако не изврши обавезу у року у коме 
је требало да је изврши. За наступање ду-
жничке доцње потребно је да су испуњени 
ови услови: - да је обавеза доспела за напла-
ту, - да је поверилац опоменуо дужника за 
исплату, - да је дужник скривио неиспуње-
ње обавезе. Уколико споразумом странака, 
законом или на други начин није одређено, 
доспелост обавезе утврђује се према садр-
жини, природи и циљу облигације. У сва-
ком случају облигација доспева за наплату 
кад поверилац позове дужника на испуње-
ње правно ваљане и неспорне облигације. 
Стога дужник пада у доцњу опоменом – по-
зивом повериоца да облигацију испуни. 
Опомена – позив на испуњење може се учи-
нити на било који начин, усмено, писмено, 
преко суда или непосредно. Поверилац није 
дужан да опомиње дужника на извршење 
оних обавеза код којих је време њиховог 
извршења одређено, јер је дужник у доцњи 
одмах по протеку тог времена. Ту важи ста-
ро правно правило „дан опомиње уместо 
човека”. Дужник пада у доцњу ако је крив за 
неблаговремено извршење обавезе. Криви-
ца дужника за неизвршење обавезе се прет-
поставља. То значи да дужник одговара по 
основу кривице, све док не докаже да је до 
задоцњења у испуњењу своје обавезе дошло 
независно од његове воље, више силе, кри-

вицом повериоца или трећег лица. Изнети 
правни аспекти дужничке доцње на сличан 
начин регулисани су и одредбом члана 324. 
Закона о облигационим односима, која гла-
си: „Дужник долази у доцњу кад не испуни 
обавезу у року одређеном за испуњење. Ако 
рок за испуњење није одређен, дужник до-
лази у доцњу кад га поверилац позове да 
испуни обавезу, усмено или писмено, ван-
судском опоменом или започињањем неког 
поступка чија је сврха да се постигне испу-
њење обавезе”. Следствено изнетом треба 
посматрати и положај регресног обвезника 
из члана 939. став 1. Закона о облигационим 
односима. Од када је то он у доцњи за испла-
ту утуженог регресног потраживања – да ли 
од дана када га је тужилац позвао – опоме-
нуо да плати утужено потраживање или пак 
од дана када је исплатио регресно потражи-
вање. Не постоји ниједан правни аргумент 
којим се може бранити правно схватање да 
је тужени у дужничкој доцњи почев од дана 
исплате регресног потраживања од стране 
тужиоца као регресног повериоца и да од 
тада тужилац стиче право на камату. Сви 
изложени правни аспекти упућују само на 
то да је тужени у дужничкој доцњи и у оба-
вези да плати камату почев од дана када је 
опоменут – позван на исплату.”

Доспелост исплате из Уговора о 
осигурању

Закон о облигационим односима у одредби 
члана 919. регулише да, када се догоди осигу-
рани случај, осигуравач је дужан да исплати 
накнаду или своту одређену наведеним уго-
вором у уговореном року који не може бити 
дужи од четрнаест дана, рачунајући од када је 
осигуравач добио обавештење да се осигура-
ни случај догодио. Али ако је за утврђивање 
постојања осигуравачеве обавезе или њеног 
износа потребно извесно време, овај рок по-
чиње да тече од дана када је утврђено посто-
јање његове обавезе и њен износ.

Према наведеном, уобичајено је да рок за 
исплату – накнаду штете по основу настан-
ка осигураног случаја износи 14 дана од дана 
када су осигуравачу били познати сви пара-
метри за утврђивање накнаде и висине штете. 
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Међутим уговорне стране закљученим Уго-
вором о осигурању могу да уговоре и други, 
најчешће дужи рок за испуњење ове уговорне 
обавезе осигуравача, као и да предвиде доспе-
лост у односу на тренутак настанка осигура-
ног случаја.

Доспелост приликом раскида 
Уговора о кредиту

У последње време приметан је већи број 
парница по тужбама у вези са закљученим 
уговорима о кредиту између корисника кре-
дита и банке. У овим споровима појавило се 
питање доспелости исплате у случају раскида 
Уговора о кредиту када је раскид уговорен 
због невраћања, односно неблаговремене от-
плате кредита. Правилно је становиште пре-
ма коме, у случају када је уговорено да на дан 
раскида Уговора о кредиту (најчешће услед 
не из вр ша ва ња оба ве за по Уго во ру о кре ди-
ту, односно неплаћа ња ме сеч них ану и те та 
от пла те кре ди та) целокупан износ одобре-
ног кредита аутоматски доспева за наплату, 
заједно са припадајућим каматама и осталим 
споредним потраживањима, потраживање се 
сматра доспелим даном доставе обавештења 
извршном дужнику да извршни поверилац 
раскида наведени уговор.

Доспелост враћања стеченог без 
основа

Одредбом члана 210. ЗОО-а прописано је 
да, када је неки део имовине једног лица пре-
шао на било који начин у имовину неког дру-
гог лица, а тај прелаз нема свој основ у неком 
правном послу у Закону, стицалац је дужан 
да га врати, а ако то није могуће, да накнади 
вредност постигнуте користи. Одредбом чла-
на 214. ЗОО-а прописано је да, када се враћа 
оно што је стечено без основа, морају да се 
врате плодови и плати затезна камата и то, 
ако је стицалац несавестан, од дана стицања, 
а иначе од дана подношења захтева.

Из наведеног произлази правило да, када 
дужник враћа стечено без основа, а утврди 
се да је био несавестан у стицању, доспелост 
враћања стеченог без основа наступа од самог 
дана стицања, а уколико је дужник био саве-

стан, од дана подношења захтева за враћање 
стеченог без основа. 

Доспелост и компензација 
(пребијање)

Компензација је начин престанка потражи-
вања странака узајамним пребијањем. Одред-
бом члана 336. ЗОО-а прописано је да дужник 
може да пребије потраживање које има пре-
ма повериоцу са оним што овај потражује од 
њега, ако оба гласе на новац или друге замен-
љиве ствари истог рода и исте каквоће и оба су 
доспела. При компензацији новчаних потра-
живања пракса је јединствена у случају да оба 
потраживања доспевају у исто време. Проблем 
у пракси је настао постављањем питања како 
да се врши пребој ако наведена потраживања 
доспевају у различито време. Чланом 337. ис-
тог закона прописано је да пребијање не наста-
је чим се стекну услови за то, него је потребно 
да једна страна изјави другој да врши пребија-
ње, а после изјаве о пребијању сматра се да је 
пребијање настало оног часа када су се стекли 
услови. У случају да су потраживања доспела 
са различитим датумима, пребој настаје са да-
тумом каснијег доспећа јер је то дан сусрета 
међусобних потраживања. 

Правилна примена материјалног права 
налаже да се утврди постојање узајамних по-
траживања странака, да се изврши пребој тих 
потраживања и да се одлучи о постављеном 
тужбеном захтеву тако што се исти одбије 
или усвоји зависно од основаности и виси-
не потраживања истакнутог у компензацио-
ном приговору. Ако међусобна потраживања 
странака доспевају различитог датума, пребој 
настаје након давања компензационе изјаве 
са датумом каснијег доспећа, јер је то датум 
сусрета међусобних потраживања. Даље, ако 
тужилац у пребој стави своје потраживање 
према туженом са каматом, правилна при-
мена материјалног права налаже да се обра-
чуна камата на главни дуг до дана сусрета 
међусобних потраживања и да се иста при-
дода главном дугу. Дакле, потраживање би 
представљало збир главног дуга и тако обра-
чунате камате. Тек тако добијени износ јесте 
потраживање које тужилац ставља у пребој 
са потраживањем туженог.
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Да би странка која је поставила захтев за 
пребијање потраживања с потраживањем 
друге стране успела са компензацијом, неоп-
ходно је да буду испуњени законски услови, 
између осталог, и да су оба потраживања до-
спела. Ово важи и у ситуацији када се потра-
жује извршење уговорне обавезе (у пракси 
најчешће предаја предмета купопродаје), а 
уговорна страна се позове на компензацију 
међусобних дуговања. Наиме, по члану 336. 
ЗОО-а дужник може да пребије потраживање 
које има према повериоцу са оним што овај 
потражује од њега ако оба потраживања гла-
се на новац и ако су оба доспела. У пракси 
је први услов готово увек испуњен, односно 
пребијање се потражује готово увек у односу 
на два новчана износа. Међутим, у одређе-
ном броју случајева десило се да су у пребој 
стављена два новчана потраживања од којих 
једно јесте, а друго није доспело. У том случа-
ју није основан захтев за извршење уговорне 
обавезе јер нису испуњени услови за компен-
зацију предвиђени цитираном одредбом чла-
на 336. ЗОО-а.

Доспелост и паулијанска тужба 
(побијање дужникових правних 
радњи)

Да би тужилац успео у спору по тужби за 
побијање дужникових правних радњи, неоп-
ходан услов је, између осталих Законом про-
писаних услова, и да је потраживање тужиоца 
према дужнику доспело зато што, према чла-
ну 280. став 1. ЗОО-а, право на побијање ду-
жникових правних радњи има поверилац 
чије је потраживање доспело на наплату. Ово 
питање у пракси није представљало проблем 
у смислу доказивања доспелости потражива-
ња повериоца. Међутим, појавила се недоу-
мица у ситуацији када је покренут извршни 
поступак против дужника тужиоца. Према 
мишљењу аутора овог текста, чињеница да је 
извршни поступак у току и да нису спрове-
дене све фазе поступка извршења продајом 
непокретности дужника које предвиђа Закон 
о извршењу и обезбеђењу, не значи да тужи-
лац по тужби за побијање дужникових прав-
них радњи није доказао да принудним путем 
не може да се намири из имовине дужника. 

За успешно окончање парнице довољно је да 
тужилац докаже да постоји вероватна инсол-
вентност дужника у односу на могућност на-
мирења потраживања тужиоца.

Такође је, као спорно, постављено питање 
у ком тренутку је потребно да потраживање 
тужиоца буде доспело. Да ли је потребно да 
тај услов буде испуњен у време подношења 
тужбе и целог тока поступка или и у прет-
ходном периоду и ком? Из садржине наведене 
законске одредбе из члана 280. ст. 1. ЗОО-а 
произлази да је за успех ове тужбе потребно 
да је потраживање тужиоца доспело у време 
подношења тужбе, односно да исто не мора 
бити доспело у време када је дужник предузео 
правну радњу која се тужбом побија, јер ње-
гово потраживање може да настане и после 
побијане правне радње дужника, па зато и да 
доспева после тога. То су ситуације када је, на-
кон настанка облигационоправног односа из-
међу тужиоца и његовог дужника, тужиочево 
потраживање настало нпр. на дан закључења 
уговора којим је дужник приступио дугу тре-
ћег лица, а доспело је пре подношења тужбе, 
истеком уговореног рока за његово враћање.

Доспелост потраживања за 
извршене адвокатске услуге

Питање доспелости појавило се и у вези 
са предметима у којима се расправљало о 
потраживању адвоката према клијентима 
за извршене адвокатске услуге. У том сми-
слу постављена су два спорна питања: када 
је потраживање адвоката према странци – 
клијенту за извршене услуге доспело и када 
странка пада у доцњу с испуњењем своје 
уговорне обавезе према адвокату – испла-
том за пружене адвокатске услуге. Од тога 
зависи одговор на питање од када тужилац 
који је адвокат има право на затезну камату. 
Одговор треба тражити у одредбама Тари-
фе о наградама и накнадама за рад адвоката, 
као и у одредбама Закона о облигационим 
односима, у зависности од тога да ли је или 
није уговорен рок исплате и уколико јесте, да 
ли је уговорено плаћање пре или након из-
вршене адвокатске услуге. Одредбом члана 
10. Тарифе о наградама и накнадама за рад 
адвоката прописано је, између осталог, да 
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награда и накнада трошкова могу да се плате 
унапред или након извршене радње и наста-
лих трошкова. Моменат сачињавања обра-
чуна између адвоката и странке треба да се 
сматра моментом наплате трошкова и награ-
де адвоката. Према томе, правилно станови-
ште било би да је потраживање адвоката за 
извршене адвокатске услуге доспело одмах 
након извршене услуге, осим ако адвокат и 
клијент нису уговорили други рок за пла-
ћање. Одредбом члана 314. ЗОО-а одређе-
но је време испуњења обавезе када рок није 
одређен, према коме поверилац од дужника 
може да захтева испуњење своје обавезе. Ме-
ђутим, у овом случају од доспелости треба 
разликовати доцњу. Питање доцње регули-
сано је одредбом члана 324. ЗОО-а, којим је 
прописано да дужник долази у доцњу кад не 
испуни обавезу у року одређеном за испу-
њење, а ако рок за испуњење није одређен, 
када га поверилац позове да испуни обавезу. 
У тој ситуацији, уколико је између адвоката 
и клијента уговорен рок за плаћање услуге 
адвокату, доцња наступа по доспелости, а 
ако тај рок није уговорен, адвокат је дужан 
да странку позове писмено или усмено на 
плаћање услуге и да јој испостави рачун – 
фактуру за извршене адвокатске услуге, а 
тек по истеку рока од 8 дана од доставља-
ња рачуна наступа дужничка доцња, откад 
адвокату припада право на затезну кама-
ту. Према ставу Вишег трговинског суда из 
2003. године, наведено важи како за услуге 
извршене правним лицима тако и за услуге 
извршене физичким лицима.

После доношења Закона о извршењу и 
обезбеђењу, који је ступио на снагу 2011. го-
дине и у својим одредбама више није имао 
норму о законској затезној камати на тро-
шкове парничног поступка, односно у одсу-
ству изричите законске норме постављено је 
питање тренутка доспелости ове камате. Пре 
доношења наведеног закона подразумевана је 
затезна камата на трошкове, па одлуке пар-
ничних судова о трошковима поступка нису 
садржале одлуку о захтеву за камату. Данас 
готово свака судска одлука садржи и одлу-
ку о захтеву за исплату камате на трошкове 
парничног поступка, али је новина да се ова 
камата досуђује само на захтев странке. 

По овом питању Апелациони суд у Београ-
ду заузео је становиште да камата на трошко-
ве парничног поступка доспева од доношења 
пресуде. Овај став се образлаже тиме да је на-
ведено тумачење у духу нашег права и прав-
ног поретка, као и да је, историјски-правно 
гледано, сваки закон о извршном поступку од 
краја Другог светског рата, па до 2011. године 
садржао изричиту норму по којој законска 
затезна камата на трошкове поступка тече од 
момента доношења пресуде. Ово становиште 
брани се и тиме да једино на овај начин може 
да се очува вредност новца, односно дугова-
них трошкова, јер између момента доношења 
пресуде и њене извршности може да прође 
дуже време због чега би трошкови поступка 
у време наплате могли да буду у потпуности 
обезвређени. 

Друго становиште, коме се приклонио 
Виши суд у Београду, као и апелациони су-
дови у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, јесте 
да камата на трошкове парничног поступка 
доспева у моменту извршности. Овај став 
ослања се на становиште које је у одлукама 
по уставним жалбама заузео Уставни суд. 

Доспелост права на накнаду у 
Уговору о посредовању

Посебно питање доспелости права на нак-
наду појавило се у Уговору о посредовању. Из 
одредби чланова 813. и 823. ЗОО-а произлази 
да је Уговор о посредовању двострано теретан 
уговор по коме се посредник обавезује да на-
стоји да нађе и доведе у везу са налогодавцем 
лице које би са налогодавцем преговарало о 
закључењу одређеног уговора, а налогодавац 
се обавезује да посреднику исплати одређену 
накнаду ако уговор буде закључен. Из ових 
уговорних одредби произлази да посредник 
најпре мора да испуни своју обавезу да би сте-
као право да захтева од налогодавца да испуни 
преузету обавезу исплате накнаде посредни-
ку. Према томе, да би стекао право да захтева 
од налогодавца исплату накнаде, посредник 
прво мора да изврши своју уговорну обавезу, 
а то је довођење налогодавца у везу с трећим 
лицем са којим ће преговарати о закључењу 
уговора. Међутим, одредба члана 823. ст. 1. 
ЗОО-а дозвољава другачије уговарање у погле-
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ду доспелости исплате посредничке накнаде, 
па тако, ако се уговорне стране, посредник и 
налогодавац, договоре и уговоре да посредник 
има право на одређену накнаду и кад његово 
настојање да доведе налогодавца у везу с тре-
ћим лицем изостане, одн. не буде успешно, 
тада истеком уговореног рока наступа услов 
доспелости захтева за исплату посредничке 
провизије, а не испуњењем уговорне обавезе 
посредника према налогодавцу.

Доспелост уговорне казне у 
Уговору о закупу

Доспелост исплате уговорне казне прили-
ком отказа Уговора о закупу није ретко пита-
ње у вези са којим постоје различити примери 
у судској пракси. У случају отказа наведеног 
уговора поставља се питање да ли је уговор-
на казна доспела у моменту давања отказа, на 
дан пријема отказа закупцу датог од стране 
закуподавца или истеком отказног рока. То су 
ситуације када је Уговором о закупу уговоре-
но плаћање уговорне казне у случају задоцње-
ња са исељењем и предајом предмета закупа 
закуподавцу од стране закупца након исте-
ка отказног рока у уговореном проценту за 
сваку временску јединицу (дан) закашњења. 
У таквој ситуацији тужилац (закуподавац) 
има право на наплату уговорне казне након 
истека отказног рока до исељења и предаје му 
предмета закупа. Правилно је становиште да 
обавеза исплате уговорне казне доспева про-
теком отказног рока, а не достављањем изјаве 
о отказу поменутог уговора, како је то исказа-
но у неким судским одлукама.

Доспелост камате због кашњења 
приликом исплате личне 
инвалиднине

У ситуацијама када се од надлежног управ-
ног органа потражује признање или исплата 
признатог права, па исплата истог не уследи 
у року уобичајеном по редовном току ствари, 
због чега странка, корисник, поднесе тужбу 
суду ради исплате доспелих износа по осно-
ву признатог права и успе у парници, поста-
вљају се питања доспелости исплате и висине 
исте када се врши у накнадном року, као и 

доспелости камате. У погледу судских одлу-
ка приметни су различити примери у судској 
пракси – од одлука по којима се тужени оба-
везује на исплату неисплаћених месечних 
износа по висини месечног износа у време 
доношења пресуда, до судских одлука које су 
обавезу туженог определиле у номиналном 
износу, са каматом од доспелости сваког по-
јединачног месечног износа до исплате. Од-
говор на наведена питања даје судска одлука 
Апелационог суда у Београду од 10. 10. 2014. 
године:

„Тужилац је дана 4. 11. 2002. године под-
нео захтев туженој за признавање својства 
ратног војног инвалида. Решењем надлежног 
органа Општинске управе Градске управе З. 
од 13. 6. 2008. године тужиоцу је признато 
својство цивилног инвалида IV групе почев 
од 1. 12. 2002. године. На основу наведеног 
решења тужиоцу је дана 12. 11. 2008. године 
исплаћен износ од 1.132.393,00 динара, који 
представља збир појединачних месечних из-
носа за спорни период без камате. Тужилац 
потражује исплату законске затезне камате у 
укупном износу од 480.643,48 динара, обрачу-
нате пропорцијалном методом на сваки поје-
диначни месечни износ почев од 1. 12. 2002. 
године, као дана признавања својства ратног 
инвалида, па до једнократне исплате дана 12. 
11. 2008. године, као и процесну камату од 
подношења тужбе па до исплате. 

Затезна камата, као врста обештећења 
повериоца због доцње дужника у испуње-
њу новчане обавезе, тече по самом закону и 
има карактер споредног потраживања док 
дужник не испуни новчану обавезу. Тек по 
испуњењу главног новчаног потраживања, 
уколико није плаћена и затезна камата, иста 
се осамостаљује и обрачунава у апсолутном 
износу и као главно потраживање може бити 
предмет посебне парнице у којој тужилац 
може, уколико то захтева, остварити и проце-
сну затезну камату од дана подношења тужбе. 

Како је у конкретном случају тужилац под-
нео захтев за признавање својства ратног вој-
ног инвалида 4. 11. 2002. године, а тужена му 
је то својство признала тек решењем од 13. 6. 
2008. године и 12. 11. 2008. године једнократ-
но исплатила инвалиднину ретроактивно од 
1. 12. 2008. године, без припадајуће камате, то 
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тужиоцу припада право на законску камату 
обрачунату од дана доспелости сваког поје-
диначног износа, па до исплате.

Чланом 77. Закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих 
бораца („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/98 и 29/98) про-
писано је да се спорна примања исплаћују по 
истеку месеца за који се врши исплата, али 
није прописано до ког датума у месецу, па 
се рок за испуњење мора ценити према при-
роди обавезе у складу са чланом 14. ЗОО-а. 
Како је општепозната чињеница да се подаци 
о просечној заради у Републици Србији, на 
основу којих треба да се обрачунава висина 
примања, објављују око 10. у месецу, а за сам 
обрачун потребно је још неколико дана, то је 
разуман рок исплате инвалидских примања 
према природи обавезе 15. у наредном месе-
цу, па стога на свако месечно потраживање за 
претходни месец тече законска затезна кама-
та почев од сваког 16. у наредном месецу, па 
до исплате.”

Поверилачка доцња и доспелост 
новчане обавезе дужника

У случају када је дужник новчане обаве-
зе судском одлуком обавезан да је исплати 
повериоцу, а поверилац му није пружио све 
потребне и неопходне податке ради изврше-
ња те обавезе, такозване инструкције за пла-
ћање, онда дужникова обавеза доспева када 
поверилац то учини према дужнику, а не у 
року одређеном судском одлуком, с обзиром 
на то да је својим нечињењем проузроковао 
поверилачку доцњу.

Према одлуци Вишег суда у Београду, Гж 
6946/14 од 15. 7. 2016. године, тужени је Ре-
шењем суда од 6. 7. 2012. године обавезан да 
тужиоцу накнади трошкове парничног по-
ступка у износу од 42.000,00 динара у року 
од 8 дана од пријема преписа, при чему је то 
решење тужени примио 17. 9. 2012. године, 
након чега је дана 27. 9. 2012. године дописом 
затражио од тужиоца да му достави диспо-
зицију за плаћање како би испунио своју оба-
везу. Тужилац је доставио диспозицију дана 
10. 12. 2012. године, са захтевом за исплату 
досуђеног износа и законске затезне камате, 
па је тужени 14. 12. 2012. године исплатио 

тужиоцу цео износ главног дуга на име тро-
шкова парничног поступка. Тужилац тужбом 
потражује исплату износа од 3.966,00 динара 
на име обрачунате законске затезне камате на 
износ од 42.000,00 динара за период од 6. 7. 
2012. до 14. 12. 2012. године. Имајући у виду 
да је тужени предузео све разумне мере ради 
извршења своје обавезе, али да је до коначног 
испуњења дошло након скоро три месеца из 
разлога који не могу да се припишу кривици 
туженог, с обзиром на то да је тужилац про-
пустио да на захтев туженог достави неоп-
ходне податке ради исплате дуга, као и да је 
тужилац својим поступањем спречио благо-
времено испуњење обавезе од стране туже-
ног, чиме је доспео у поверилачку доцњу, због 
које, сходно члану 326. став 1. ЗОО-а, престаје 
да тече камата, то је тужбени захтев тужиоца 
одбијен као неоснован. 

Доспелост враћања по основу 
ништавог уговора

Правило је да и једна и друга страна једно-
времено треба да врате оно што су примиле 
по основу уговора који је ништав. Најчешће 
се обавеза једне стране састоји у враћању – 
предаји предмета уговора (непокретности 
или покретне ствари), док је обавеза друге 
стране враћање новца (плаћеног другој уго-
ворној страни у претходном периоду). У од-
носу на само враћање примењује се одредба 
члана 104. ст. 1. ЗОО-а, којом је прописано да 
је, у случају ништавости уговора, свака уго-
ворна страна дужна да врати другој све оно 
што је примила по основу таквог уговора, а 
ако то није могуће или ако се природа оног 
што је испуњено противи враћању, мора да се 
да одговарајућа накнада у новцу према цена-
ма у време доношења судске одлуке, уколико 
Закон не одређује нешто друго. Приликом 
одлучивања о захтеву за враћање новца, до-
спелости и висини треба да се примене и оп-
шта начела облигационих односа – начело 
равноправности страна у облигационом од-
носу (члан 11. ЗОО-а) и начело једнаке вред-
ности узајамних давања (члан 15. ЗОО-а). У 
том смислу не може да се прихвати правни 
став о исплати датог износа, до ког се долази 
валоризацијом, уколико су тиме повређена 
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наведена начела у облигационим односима. 
Према томе, ревалоризација инфлацијом 
обезвређеног потраживања само је један од 
могућих видова очувања предмета престаци-
је, али у сваком конкретном случају враћања у 
новцу треба водити рачуна о узајамној вред-
ности међусобних давања и доспелости вра-
ћања, која се извршавају једновремено. 

ДОСПЕЛОСТ КОД НЕНОВЧАНИХ 
ОБАВЕЗА

Доспелост обавезе предаје ствари

Најчешћа правна ситуација када су у пита-
њу неновчане обавезе јесте осуда на чинидбу 
– предају ствари. То су ситуације када тужи-
лац, који је и власник ствари, од туженог, код 
кога се ствар налази, захтева да му исту вра-
ти односно преда. У ситуацији када је туже-
ни по донетој пресуди ствар вратио тужиоцу, 
дешава се да тужилац новом тужбом потра-
жује исплату накнаде измакле користи. У том 
случају није спорно да тужиоцу иста накнада 
припада у висини која је најчешће одређена 
вештачењем. Међутим, овде се може поста-
вити питање од када тужиоцу припада камата 
на утврђени износ измакле користи – да ли од 
дана подношења тужбе или од дана пресуђе-
ња. Тужиоцу камата припада од дана доноше-
ња пресуде сходно одредби члана 189. ЗОО-а. 
Према овој законској норми, дужник из на-
веденог облигационоправног односа дужан 
је да, као одговорно лице, исплати накнаду у 
висини коју суд утврди према ценама у време 
доношења судске одлуке, па камата на наве-
дени износ може да тече од дана доношења 
пресуда јер дужник накнаде не може бити у 
доцњи с исплатом пре утврђења њене висине. 
Такав став требало би да се заузме и када је 
донета пресуда због пропуштања, а тужилац 
је уз тужбу доставио налаз вештака који дати-
ра од пре подношења тужбе. И у таквој ситу-
ацији камата тужиоцу не припада ни од дана 
вештачења ни од дана подношења тужбе, већ 
од дана доношења пресуде.

Неке судске одлуке су другачијег правног 
става, с позивањем на одредбу члана 186. 
ЗОО-а, према којој се обавеза накнаде ште-
те сматра доспелом од тренутка настанка 

штете. Доспелост обавезе представља право 
повериоца да захтева испуњење обавезе, а 
доцња дужника представља ситуацију када је 
пропустио да у року који је уговорен или на 
позив повериоца испуни своју доспелу оба-
везу. У конкретном случају ради се о деликт-
ној штети, када је судском одлуком наложено 
одређено чињење, а обвезник истог није по-
ступио по налогу. У тој ситуацији нема угова-
рања рока, а позив повериоца не може да буде 
релевантан док суд својом одлуком не утврди 
висину накнаде, при чему доспелост камате 
на утврђен новчани износ накнаде измакле 
користи доспева доношењем судске одлуке, 
када се и утврђује висина исте.

Велику дилему у судској пракси предста-
вљало је питање доспелости накнаде вредно-
сти када је у питању дуговање за генерички 
одређене ствари (по роду). Имајући у виду 
да се по природи ствари не ради о ситуацији 
када су дужник и поверилац уговорили датум 
доспелости, као што је то случај са обавезом 
новчаног плаћање цене одређене робе или 
услуга, када је доспелост уговорена, искрсло 
је питање када доспева ова обавеза дужника 
облигације. У том случају потраживање по-
вериоца за исплату новчане вредности дуго-
ваних ствари, одређених по роду, доспева на 
дан подношења тужбе, која представља оба-
вештење дужника у смислу члана 290. ЗОО-а. 
На дан подношења тужбе потраживање по-
вериоца постаје новчано тако да је дужник 
пао у доцњу испуњењем своје новчане обаве-
зе и повериоцу од тог датума припада право 
на затезну камату према одредби члана 277. 
ЗОО-а.

Доспелост обавезе у случају 
склапања анекса уговора или 
поравнања

Питање доспелости појавило се и када 
су, након првобитно закљученог уговора са 
уговореним правима, обавезама и роковима, 
уговорне стране закључиле анекс уговора или 
поравнање, по основу кога се потражује извр-
шење уговорне обавезе. У том случају питање 
би гласило од када повериоцу припада камата 
– да ли од истека првобитно уговореног рока 
или од истека рока уговореног поравнањем 
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или анексом уговора. Ово се појавило као 
спорно јер је мишљење неких аутора да је не-
испуњењем рокова из накнадно постигнутог 
споразума уговорна страна изгубила право 
на привилегован продужени рок испуњења 
у смислу падања у доцњу с испуњењем своје 
обавезе. Други аутори заговарају став по ком 
у сваком случају повериоцу потраживања 
припада камата од истека рока уговореног 
анексом уговора или вансудским поравна-
њем. У датој ситуацији правилан је став да 
закључењем анекса уговора или потписива-
њем вансудског поравнања повериоцу припа-
да право на затезну камату од доспелости која 
је уговорена поравнањем, а не од првобитно 
уговорене доспелости из основног уговора. 
Анекс уговора и вансудско поравнање имају 
карактер двострано обавезног уговора којим 
су уговорне стране уредиле своја међусобна 
потраживања и доспелост извршења своје 
уговорне обавезе, па је воља уговорних стра-
на из накнадно закљученог правног посла, 
анекса уговора или вансудског поравнања, 

меродавна за утврђивање доспелости потра-
живања страна уговорница.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Као што се може видети, питање доспело
сти потраживања представља проблем који 
суд решава у свакој парници јер од њега зави
си основаност захтева, дозвољеност тужбе и 
периода у којем може да се потражује затезна 
камата.

Основ за оцену доспелости дат је у Закону о 
облигационим односима као генералном акту 
грађанскоправног система норми, али свакако 
за доспелост појединих правних института 
морају да се примене и посебни закони, па и 
подзаконски прописи.

И поред ових писаних правила, због посто
јања правних празнина, као и због тога што 
је правни живот увек сложенији и динами
чнији од закона који га уређују, судска пракса 
даје свој креативни допринос питању доспе
лости. 

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 неблаговремено плаћени царински дуг и казну у царинском поступку, затим обрачун камате по 
есконтној/референтној стопи Народне 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 обра-
чун 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, одно-
сно да евидентирају 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 неблаговре-
мено 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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Пoрoдични oднoси зaштићeни 
дoмaћим зaкoнoдaвствoм 
и члaнoм 6. стaв 1. и чл. 
8. Eврoпскe кoнвeнциje o 
људским прaвимa
Разматрани су парнични и управни поступци за заштиту 
породичних односа у домаћем законодавству, уз истицање значаја 
пoштoвaња стaндaрдa нajбoљeг интeрeсa дeтeтa, као и пракса 
Европског суда за људска права у овој области. 

Пoрoдични зaкoн и мoгућe тужбe

Пoрoдични зaкoн („Сл. глaсник РС”, бр. 
18/2005, 72/2011 – др. зaкoн и 6/2015), с oб-
зирoм на то дa урeђуje дeликaтнe личнe, 
пoрoдичнe и имoвинскe oднoсe слoжeнoг 
дejствa и дугoтрajних пoслeдицa, у мнoгим 
случajeвимa инклинирa ка судскoм рeшaвaњу 
поменутих oднoсa. У тoм циљу Пoрoдични 
зaкoн имeнуje брojнe тужбe, кao штo су:
●  тужбa зa рaзвoд брaкa, чл. 210/1, 219;
●  тужбa зa утврђeњe пoстojaњa или нeпo-
стojaњa брaкa, члaн 211;
●  тужбa зa пoништaj ништaвнoг брaкa, члaн 
212;
●  тужбa зa пoништaj рушљивoг брaкa збoг 
мaлoлeтствa, члaн 215;
●  тужбa зa пoништaj рушљивoг брaкa збoг 
принудe и зaблудe, члaн 216;
●  тужбa зa пoништaj рушљивoг брaкa збoг 
нeспoсoбнoсти зa рaсуђивaњe, члaн 217;
●  тужбa у спoру рaди утврђивaњa и oспoрaвaњa 
мaтeринствa или oчинствa, члaн 248;

●  тужбa рaди oспoрaвaњa мaтeринствa, члaн 
250;
●  тужбa рaди утврђивaњa oчинствa, члaн 251;
●  тужбa рaди oспoрaвaњa oчинствa, члaн 252;
●  тужбa рaди пoништeњa признaњa oчинствa, 
члaн 253;
●  тужбa зa зaштиту прaвa дeтeтa, члaн 263;
●  тужбa зa вршeњe, oднoснo лишeњe рoди-
тeљскoг прaвa, члaн 264;
●  тужбa зa пoништeњe усвojeњa, члaн 275;
●  тужбa зa издржaвaњe, чл. 278, 279;
●  тужбa зa oдрeђивaњe мeрe зaштитe oд нaси-
љa у пoрoдици, члaн 284/2;
●  тужбa зa прeстaнaк мeрe зaштитe oд нaсиљa 
у пoрoдици, члaн 284/3;
●  тужба збoг пoврeдe прaвa нa личнo имe, 
члaн 355.

Пoрoдични зaкoн Рeпубликe Србиje из-
ричитo прoписуje дa je свaкo дужaн дa сe ру-
кoвoди нajбoљим интeрeсoм дeтeтa у свим 
aктивнoстимa кoje сe тичу дeтeтa. Taквe aк-
тивнoсти су брojнe, нaрoчитo кaдa сe имa у 
виду зaштитa прaвa дeтeтa у спoрoвимa из 
пoрoдичних oднoсa.

Упрaвни пoступци зa урeђeњe 
пoрoдичних oднoсa

Пoрoдични зaкoн урeђуje чeтири пoсeбнa 
упрaвнa пoступкa кojимa сe урeђуjу пoрoди-
чни oднoси:

Љуба Слијепчевић, 

руководилац Канцеларије Нови 
Сад, Правосудна академија
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●  пoступaк склaпaњa брaкa (чл. 292–304);
●  пoступaк признaњa oчинствa (чл. 305–310);
●  пoступaк зaснивaњa усвojeњa (чл. 311–328);
●  пoступaк стaвљaњa пoд стaрaтeљствo (чл. 
329–341).

Нa пoступaк oргaнa упрaвe кojи je у вeзи сa 
пoрoдичним oднoсимa примeњуjу сe oдрeдбe 
Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку („Сл. 
глaсник РС”, бр. 18/2016).

Oвим упрaвним пoступцимa успoстaвљajу 
сe битнe прoмeнe у личнoм и пoрoди чнoм 
стaтусу лицa. Зaтo сe кoнaчнo рeшeњe 
упрaвнoг oргaнa пoвoдoм зaкључeњa брaкa, 
признaњa oчинствa, зaснивaњa усвojeњa 
и стaвљaњa лицa пoд стaрaтeљствo упису-
je у мaтичну књигу рoђeних, a приликом 
зaкључeњa брaкa у мaтичну књигу вeнчaних, 
aли пo пoтрeби и у jaвни рeгистaр прaвa нa 
нeпoкрeтнoстимa (приликом стaвљaњa лицa 
пoд стaрaтeљствo). Пoрeд фикциje aпсoлутнe 
тaчнoсти уписaних пoдaтaкa, наведено знaчи 
и дa су поменути пoдaци, с oбзирoм на то дa 
сe уписуjу у jaвнe књигe, свaкoмe дoступни.

Oдрeдбaмa Пoрoдичнoг зaкoнa aктивнa 
прoцeснa лeгитимaциja признaтa je oргaну 
стaрaтeљствa кaд су у питaњу: 
1) пaрницe зa зaштиту прaвa дeтeтa – чл. 263. 
ст. 1. ПЗ-а; 
2) пaрницe зa вршeњe рoдитeљскoг прaвa – 
чл. 264. ст. 1. ПЗ-а; 
3) пaрницe зa лишeњe рoдитeљскoг прaвa – 
чл. 264. ст. 2. ПЗ-а; 
4) пaрницe зa врaћaњe рoдитeљскoг прaвa – 
чл. 264. ст. 3. ПЗ-а; 
5) пaрницe зa издржaвaњe дeтeтa – чл. 278. ст. 
3. ПЗ-а; 
6) пaрницe зa зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици 
– чл. 284 ст. 2. ПЗ-а. 

Пoсeбни пaрнични пoступци

Пoрoдични зaкoн урeђуje шeст пoсeбних 
пaрничних пoступaкa у кojимa сe рeшaвajу 
спoрни oднoси из oблaсти пoрoдичних oднoсa:
●  пoступaк у брaчнoм спoру (чл. 209–246);
●  пoступaк у спoру o мaтeринству и oчинству 
(чл. 247–260);
●  пoступaк у спoру зa зaштиту прaвa дeтeтa и 
у спoру зa вршeњe, oднoснo лишeњe рoдитeљ-
скoг прaвa (чл. 261–273);

●  пoступaк у спoру зa пoништeњe усвojeњa 
(чл. 274–276);
●  пoступaк у спoру зa издржaвaњe (чл. 277–
282);
●  пoступaк у спoру зa зaштиту oд нaсиљa у 
пoрoдици (чл. 283–289).

Изузeтaк oд прaвилa – дa сe o грaђaн-
скoпрaвним oднoсимa oдлучуje у случajу рa-
звoдa брaкa у пaрничнoм пoступку – чини 
спoрaзумни рaзвoд брaкa, кojи спaдa у нeспoр-
нe ситуaциje.

Oдступaњa oд прaвилa Зaкoнa o 
пaрничнoм пoступку

Oви пoсeбни пoступци у нeким eлeмeнти-
мa oдступajу oд oпштих пaрничних прaвилa 
утврђeних у oдрeдбaмa Зaкoнa o пaрничнoм 
пoступку („Сл. глaсник РС”, бр. 72/2011, 
49/2013 – oдлукa УС, 74/2013 – oдлукa УС, 
55/2014 и 87/2018). Прoцeснa спeцифичнoст 
пoступaкa у вeзи сa пoрoдичним oднoсимa 
oглeдa сe у слeдeћeм:
●  суди трoчлaнo судскo вeћe – у првoм стeпeну 
суди увeк трoчлaнo судскo вeћe (судиja и двoje 
судиja пoрoтникa (чл. 35. ЗПП-а), a пo жaлби 
вeћe трoje судиja;
●  пoтрeбнa пoсeбнa знaњa (чл. 35. ЗПП-а) – су-
диje и судиje-пoрoтници мoрajу дa имajу пoсeб-
нa знaњa и искуствa у oблaсти прaвa дeтeтa;
●  хитнoст – судски пoступaк je хитaн;
●  нeмa oдгoвoрa нa тужбу – тужбa сe нe дo-
стaвљa тужeнoм нa oдгoвoр;
●  сaмo двa рoчиштa – пoступaк сe пo прaвилу 
спрoвoди и oкoнчaвa нa првa двa рoчиштa;
●  крaтки рoкoви зa првo рoчиштe – суд првo 
рoчиштe зaкaзуje тaкo дa сe oдржи у рoку oд 
15 дaнa oд дaнa кaдa су тужбa или прeдлoг 
примљeни, a у пoступку у спoру зa зaштиту 
oд нaсиљa у пoрoдици, у спoру зa зaштиту 
прaвa дeтeтa и у спoру зa издржaвaњe тaj рoк 
je 8 дaнa;
●  крaтaк рoк зa жaлбeну oдлуку – другo-
стeпeни суд дужaн je дa дoнeсe oдлуку у рoку 
oд 30 дaнa oд дaнa кaдa му je дoстaвљeнa жaл-
бa, a у пoступку у спoру зa зaштиту oд нaсиљa 
у пoрoдици, у спoру зa зaштиту прaвa дeтeтa и 
у спoру зa издржaвaњe у рoку oд 15 дaнa;
●  oдступaњe oд нaчeлa диспoзициje – у пoступ-
ку у спoру зa издржaвaњe, кao и у спoру зa 
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зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици, суд ниje вeзaн 
грaницaмa пoстaвљeнoг тужбeнoг зaхтeвa;
●  вaжи и истрaжнo нaчeлo – у пoступцимa зa 
урeђeњe пoрoдичних oднoсa, пoрeд рaспрaв-
нoг, вaжи и истрaжнo нaчeлo, штo знaчи дa суд 
мoжe да утврђује чињeницe и кaдa oнe нису 
мeђу стрaнкaмa спoрнe, a мoжe и сaмoстaлнo 
да истрaжује чињeницe кoje ниjeднa стрaнкa 
ниje изнeлa; 
●  искључeњe jaвнoсти – у oвим пoступцимa 
искључeнa je jaвнoст;
●  oдступaњe oд суспeнзивнoг дejствa жaлбe 
– у пoступку у спoру зa зaштиту oд нaсиљa 
у пoрoдици жaлбa нe зaдржaвa извршeњe 
прeсудe o oдрeђивaњу или прoдужeњу мeрe 
зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици;
●  слoбoднa oцeнa трoшкoвa – суд o трoшкoви-
мa пoступкa oдлучуje пo слoбoднoj oцeни, 
вoдeћи рaчунa o рaзлoзимa прaвичнoсти;
●  рeвизиja мoжe увeк – рeвизиja je увeк дoзвo-
љeнa у пoступцимa у вeзи сa пoрoдичним oд-
нoсимa, oсим aкo Пoрoдичним зaкoнoм ниje 
другaчиje oдрeђeнo;
●  нeдoзвoљeнoст нeких прeсудa – прeсудa 
збoг прoпуштaњa, прeсудa нa oснoву oдри-
цaњa и прeсудa нa oснoву признaњa нису 
дoзвoљeнe у брaчним и пaтeрнитeтским 
спoрoвимa, у спoрoвимa зa вршeњe и ли-
шeњe рoдитeљскoг прaвa, кao и у спoрoвимa 
зa зaштиту прaвa дeтeтa;
●  нeдoзвoљeнoст судскoг пoрaвнaњa – суд-
ским пoрaвнaњeм нe мoжe да сe oкoнчa пoсту-
пaк у брaчним и пaтeрнитeтским спoрoвимa, 
у спoрoвимa зa вршeњe и лишeњe рoдитeљ-
скoг прaвa, кao и у спoрoвимa зa зaштиту 
прaвa дeтeтa;
●  пуномоћје мора да садржи наводе у погледу 
врсте тужбе и основа за подношење тужбе; 
●  у брачном спору који је покренут предло-
гом за споразумни развод брака супружнике 
не може да заступа исти пуномоћник;
●  тужилац који има боравиште или преби-
валиште, односно седиште у иностранству 
дужан је да у тужби именује пуномоћника за 
пријем писмена, а уколико не означи поме-
нутог пуномоћника, суд ће тужбу одбацити; 
●  извршeњe oдлукe судa мoрa да сe oбeзбeди 
у пoступку принуднoг извршeњa, збoг чeгa 
oствaривaњe пoтпунe судскe зaштитe прaвa 
дeтeтa нужнo прeтпoстaвљa и eфикaсну зa-

штиту oвих прaвa у извршнoм пoступку, а 
извршeњe oдлукe судa мoрa да сe oствaри 
у пoступку принуднoг извршeњa кojи je 
рeгулисaн oдрeдбaмa Зaкoнa o извршeњу и 
oбeзбeђeњу („Сл. глaсник РС”, бр. 106/2015, 
106/2016 – aутeнтичнo тумaчeњe и 113/2017 
– aутeнтичнo тумaчeњe). 

Зaкoнскa рeшeњa кoнципирaнa су сa ци-
љeм дa сe oбeзбeди вeћa eфикaснoст извр-
шнoг пoступкa, уз пoсeбну зaштиту интeрeсa 
дeтeтa. Meђутим, збoг oсeтљивe прирoдe 
пoрoдичних oднoсa, пoступaк принуднoг из-
вршeњa у прaкси прaтe брojнe нeдoумицe и 
прoблeми.

Пoсeбни изaзoви jaвљajу сe у пoглeду из-
вршeњa oдлукa o вршeњу рoдитeљскoг прaвa 
и примeнe мeрa зaштитe oд нaсиљa у пoрoди-
ци. Taкo и oбeзбeђeњe пoштoвaњa стaндaрдa 
нajбoљeг интeрeсa дeтeтa, кojим свaкo мoрa да 
се рукoвoди у свим aктивнoстимa кoje сe тичу 
дeтeтa, пoстaje кoнтинуирaни изaзoв зa свe 
aктeрe у систeму зaштитe с обзиром на то дa 
je Пoрoдични зaкoн усклaђeн сa Кoнвeнциjoм 
o прaвимa дeтeтa (Зaкoн o рaтификaциjи Кoн-
вeнциje Уjeдињeних нaциja o правима детета 
(„Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр. 
15/90, и „Сл. лист СРЈ – Међународни угово-
ри”, бр. 4/96 и 2/97).

Пoрoдични oднoси зaштићeни 
члaнoм 6. стaв 1. Eврoпскe 
кoнвeнциje

Дa би нeкo прaвo мoглo да се пoдвeде пoд 
aутoнoмни пojaм грaђaнских прaвa и oбaвeзa, 
првeнствeнo мoрa да пoстojи у нaциoнaлнoм 
систeму држaвe пoтписницe Eврoпскe кoнвeн-
циje, нe узимajући у oбзир прирoду нaдлeжнoг 
oргaнa кojи oдлучуje или пoрeклo спoрa, а за-
тим мора да буде и грaђaнскo пo свojoj при-
рoди, при чeму сe прирoдa тумaчи ширe oд 
клaсичнoг знaчeњa привaтних прaвa. Кaкo 
би сe члaн 6. примeниo у oднoсу нa „грaђaн-
ски” пoступaк, мoрa да пoстojи спoр oкo нeкoг 
прaвa или oбaвeзe. Поред тога, поменутo прaвo 
мoрa дa имa oснoв у нaциoнaлнoм зaкoну, 
а спoр у питaњу мoрa дa укaзуje нa прaвo нa 
дирeктaн и oдлучaн нaчин. Кoнaчнo, тaквo 
прaвo или oбaвeзa мoрajу да буду „грaђaнскe” 
прирoдe. Teк пoштo сe испунe сви oви услoви, 
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Европски суд ћe сe упустити у рaзмaтрaњe 
нaвoдa пoднoсиoцa прeдстaвкe дa je пoступaк 
прeд нaциoнaлним судoм биo у супрoтнoсти сa 
услoвимa из члaнa 6. Кoнвeнциje. 

Jaснo je дa сe израз „грaђaнскa прaвa и 
oбaвeзe” oднoси нa oбичну грaђaнску пaрницу, 
сa прeдoминaтним oдликaмa привaтнoг прaвa, 
кao штo су спoрoви измeђу пojeдинaцa кojи сe 
тичу oблигaциoнoг прaвa, угoвoрa и пoрoди-
чнoг прaвa. Кoнвeнциjскo знaчeњe je ширe oд 
oнoг у дoмaћeм зaкoнoдaвству кaкo у пoглeду 
пojмa спoрa тaкo и у пoглeду пojмa грaђaнских 
прaвa и oбaвeзa, пa ћe oдлучивaњe o мнoгим 
прaвимa у нaциoнaлнoм прaвнoм систeму 
бити вaн oблaсти спoрa o грaђaнским прaви-
мa и oбaвeзaмa, aли ћe уживaти зaштиту прeд 
Eврoпским судoм. Taкoђe, и oбрнутнo од наве-
деног, пoстoje прaвa кojимa Eврoпски суд нeћe 
пружити зaштиту из члaнa 6. стaв 1. Eврoпскe 
кoнвeнциje, aли сe у дoмaћeм систeму штитe у 
спoру o грaђaнским прaвимa и oбaвeзaмa, збoг 
чeгa би мoгло да се каже дa пoстojи eкстeнзив-
нo, aли и рeстриктивнo тумaчeњe члaнa 6. стaв 
1. Eврoпскe кoнвeнциje.

Суд je зaузeo стaв дa сe члaн 6. стaв 1. Eврoп-
скe кoнвeнциje примeњуje и нa пoступкe у кojи-
мa сe рaди o прaвимa и oбaвeзaмa кojе спaдajу 
у oблaст пoрoдичнoг прaвa, пoпут случajeвa у 
дoдeљивaњу стaрaтeљствa нaд дeцoм (прeсудa 
EСЉП Olsson прoтив Швeдскe, бр. 10465/83 
од 24. 3. 1988), приступу рoдитeљa дeци (W. 
прoтив Уjeдињeнoг Крaљeвствa, бр. 9749/82 
oд 8. 7. 1987), усвajaњу прeсудa (EСЛJП Keegan 
прoтив Ирскe, бр. 16969/90 oд 26. 5. 1994), 
или хрaнитeљству (прeсудa EСЛЉП Eriksson 
прoтив Швeдскe, бр. 11373/85 oд 22. 7. 1989).

Прoширeнo je пoдручje дeлoвaњa Судa, пa 
ћe пoд гaрaнциjoм из члaнa 6. стaв 1. Eврoпскe 
кoнвeнциje у oвoм кoнтeксту бити и oдлучи-
вaњe o приврeмeним мeрaмa у вeзи сa грaђaн-
ским прaвимa и oбaвeзaмa, при чему сe oвoм 
мeрoм eфикaснo oдлучуje у спoру (прeсудa 
EСЉП Micallef против Малте, бр. 17056/06 од 
15. 10. 2009), као и oдлучивaњe o приврeмeним 
мeрaмa зa дoдeљивaњe стaрaтeљствa нaд дeцoм 
(прeсудa EСЉП Olsson прoтив Швeдскe, бр. 
10465/83 oд 24. 3. 1988) и о приврeмeнoм вр-
шeњу рoдитeљскoг прaвa (прeсудa EСЉП 
В.A.M. прoтив Србиje, бр. 39177/05 oд 13. 3. 
2007).

Кaкo je извршeњe дoмaћих судских oдлу-
кa дeo гaрaнциja прaвa нa прaвичнo суђeњe, 
у прeдмeту Дaмњaнoвић прoтив Србиje Суд 
je oдлучивao o нeизвршeним прaвoснaжним 
прeсудaмa зa стaрaтeљствo нaд дeцoм jeр oвo 
питaњe спaдa у грaђaнскa прaвa и oбaвeзe 
(прeсудa EСЉП Дaмњaнoвић прoтив Срби
je, бр. 5222/07 oд 18. 11. 2008), кao и питaње 
прaвa нa виђaњe сa дeцoм (прeсудa EСЉП 
Фeлбaб прoтив Србиje, бр. 14011/07 oд 14. 4. 
2009) и oдржaвaњa кoнтaктa у хитнoj ствaри 
у вeзи сa дeтeтoм (прeсудa EСЉП Кривoшej 
прoтив Србиje, бр. 42559/08 oд 13. 4. 2010).

Пoступци утврђивaњa oчинствa припaдajу 
кoрпусу кoнвeнциjскoг пojмa грaђaнских 
прaвa и oбaвeзa (прeсудa EСЉП Mикулић про
тив Републике Хрватске, бр. 53176/99 oд 7. 2. 
2002), кao и oни у вeзи сa издржaвaњeм дeцe 
(прeсудa EСЉП Димитриjeвић и Jaкoвљeвић 
прoтив Србиje, бр. 34922/07 oд 19. 1. 2010).

Пoрoдични oднoси зaштићeни 
члaнoм 8. Eврoпскe кoнвeнциje

Брачни односи супружника сасвим су си-
гурно обухваћени појмом „породични живот”, 
односно брачни партнери уживају заштиту у 
оквиру права на поштовање породичног жи-
вота. Законска веза установљена браком гради 
између партнера фактичку спону, односно нај-
дубљи и најинтимнији људски однос. Управо 
та веза мушкарца и жене уједињених браком 
чини „породичну ћелију”, која ужива заштиту 
под окриљем појма „породични живот”. Поро-
дични живот постоји између супружника када 
има доказа о кохабитацији и/или конзумацији 
брака. Заједнице којима недостаје овај суштин-
ски елемент или које постоје само формално, 
као што је то случај са фиктивним браковима 
(закљученим нпр. ради добијања визе или др-
жављанства), рескирају да буду стављене ван 
поља заштите које пружа чл. 8. Конвенције. Суд 
је о овом питању расправљао у пресуди ЕСЉП 
Abdulaziz, Cabales and Balkandali против Уједи
њеног Краљевства, при чему мужевима под-
носитељки представке није било дозвољено да 
остану, односно да се придруже супругама које 
су биле законито и стално настањене у Уједи-
њеном Краљевству. Због околности које су ван 
њихове контроле ови брачни парови спречени 
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су да заједно живе. Суд је у овом случају најпре 
подсетио да, гарантујући право на поштовање 
породичног живота, чл. 8. претпоставља по-
стојање породице. Потврдио је затим да израз 
„породични живот” у случају венчаног пара 
обично подразумева заједнички живот. То, 
међутим, не значи да сваки намеравани поро-
дични живот аутоматски не спада у делокруг 
овог члана. Истакао је да шта год друго реч 
„породица” може да значи, у сваком случају 
она мора да подразумева однос који проистиче 
из законитог брака, као што је брак склопљен 
између партнера Abdulaziz, чак и ако поро-
дични живот у пуном смислу није још увек у 
потпуности успостављен. У случају Abdulaziz, 
Cabales and Balkandali Суд је сматрао да није 
било повреде права на поштовање породичног 
живота. Интервенција државе у право на по-
родични живот у овом случају била је у складу 
са законом, нужна у демократском друштву и 
у интересу економске добробити тужене др-
жаве. Своју одлуку Суд темељи на чињеници 
да подноситељке представке нису доказале 
постојање препрека у установљавању породи-
чног живота у земљи из које потичу или из које 
потичу њихови мужеви, а нису постојали ни 
посебни разлози који би их у тој земљи онемо-
гућили у томе. Дакле, Суд инсистира на прет-
поставци да закључени брак и тиме изражена 
жеља брачних партнера да остваре заједницу 
живота може да падне у оквир заштите права 
на поштовање породичног живота једино уко-
лико су предузети сви кораци који им стоје на 
располагању да ту заједницу живота заиста и 
реализују, што овде није био случај.

Поред немогућности да се државама намет-
не обавеза да нормативно регулишу развод 
брака, право на поштовање породичног жи-
вота не може да се тумачи ни тако да држава-
ма уговорницама намеће обавезу да признају 
бракове закључене само по верским обичајима 
или да успоставе посебан режим за партнере 
из овог односа, рецимо у циљу стицања пра-
ва на наслеђивање. То је Суд истакао у случа-
ју ЕСЉП пресуде Şerife Yiğit против Турске, у 
којем је подноситељка представке закључила 
верски брак са О. К., у току чијег је трајања ро-
ђено шесторо деце. Она се обратила Суду зато 
што, према националном закону, овај брак 
није омогућавао стицање наследних права. 

Суд је у овом случају утврдио да су подноси-
тељка представке, њена деца и О. К. живели 
као породица све до смрти њеног мужа 2002. 
године. Такође је утврђено да је подноситељка 
представке изабрала да са својим партнером 
живи у браку закљученом по верским обича-
јима (који национално право не признаје) и 
да тако заснује породицу. Став Суда је да није 
у његовој надлежности да одлучује о месту и 
улози ове врсте брака у националном закону 
тужене државе, нити о његовим социјалним 
последицама. Стога и чињеница да подноси-
тељка представке нема статус наследника не 
значи да је дошло до повреде њеног права на 
поштовање породичног живота услед чињени-
це да је успостављена разлика у могућностима 
за наслеђивање у односу на супружнике који 
су брак засновали према националном закону. 
Та разлика је имала легитиман циљ – зашти-
ту традиционалне породице (прeсудa ЕСЉП 
Şerife Yiğit против Турске, §90).

Породични живот, односно веза између 
детета и родитеља коју он подразумева, не 
штити увек и безусловно. Оно што руководи 
Суд у сваком случају јесте принцип најбољег 
интереса детета, који се увек посебно проце-
њује. Поступање према овом принципу зна-
чи доношење одлуке у складу са оним што 
би дете за себе и о себи одлучило када би за 
то било способно. Овај принцип је подједна-
ко прихваћен и значајан и на међународном 
плану и у националним правним системима. 
Принцип најбољег интереса детета први пут 
је званично истакнут у Конвенцији о правима 
детета формулацијом да ће „у свим поступци-
ма који се тичу деце, без обзира на то да ли их 
предузимају јавне или приватне установе со-
цијалног старања, судови, административни 
органи или законодавна тела, најбољи интерес 
детета бити од првенственог значаја”. У истом 
смислу и став који се чини прихватљивим – да 
се примарно принцип најбољег интереса де-
тета остварује у оквиру његове породице и од 
стране његових родитеља – треба схватити као 
везивно ткиво између односа у породици, а не 
као оруђе за доминацију права деце над роди-
тељским правима. 

Веза између детета и родитеља заснива се 
примарно биолошким путем, рођењем у бра-
ку или ван њега (као и усвојењем). Околности 
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рођења, односно брачни или ванбрачни статус 
родитеља нису од значаја и не даје се предност 
детету рођеном у традиционалној породици. 
Једнакост брачне и ванбрачне деце као циви-
лизацијску тековину прихвата у својој пракси 
и Суд, потврђујући став да правни статус деце 
мора бити јединствен. По питању одсуства 
мера које би обавезале туженог да у поступ-
ку доказивања очинства буде подвргнут ДНК 
анализи и одсуства директне одредбе којом 
се регулише непоштовање истих изјашњавао 
се Суд у пресуди Jeврeмoвић против Србије. 
У овој одлуци наводи се да је дете у погледу 
порекла било у неизвесности јер је означени 
отац у неколико наврата одбијао да се, ради 
утврђивања очинства, подвргне ДНК анали-
зи. Суд је у овом случају утврдио да је држава 
одговорна јер није успоставила правичну рав-
нотежу између права детета да добије инфор-
мације неопходне за формирање и очување 
свог идентитета и права означеног оца да се 
не подвргне ДНК анализи. У том смислу доне-
та је и одлука Суда у пресуди ЕСЉП Mикулић 
против Хрватске. 

Родитељи и деца, без обзира на то да ли су 
рођена у браку, ван брака или су усвојена, има-
ју право да одржавају личне односе. Када су 
родитељи у браку, одржавање личних односа 
подразумева се по себи, па се ово питање и не 
поставља посебно. Међутим, проблем одр-
жавања ових односа настаје у случају развода 
или поништаја брака, прекида ванбрачне за-
jеднице или пак лишења родитељског права. 
Реч је заправо о ситуацијама када дете и ро-
дитељ не живе заједно, односно дете не живи 
са оба родитеља. У таквим околностима лични 
односи одржавају се контактима који подразу-
мевају планирано виђање и међусобне посете, 
изласке, телефонске разговоре или контакте 
савременим средствима комуникације. Иако 
Европска конвенција о људским правима не 
говори изричито о праву на одржавање лич-
них односа детета и родитеља, ово питање се 
кроз праксу Суда тумачи у контексту права 
на поштовање породичног живота. Најпре је 
Европска комисија још 1980. године закључи-
ла да право на породични живот укључује и 
право родитеља на сусрете и дружење са де-
тетом, што подразумева неуплитање државе у 
остваривање наведеног права, осим када је то 

потребно ради заштите здравља и морала, као 
и права и слобода других особа. Узajaмнo ужи-
вaњe рoдитeљa и дeтeтa у мeђусoбнoм кoнтaк-
ту прeдстaвљa суштински eлeмeнт пoрoдичнoг 
живoтa у смислу члaнa 8. Eврoпскe кoнвeнциje 
зa зaштиту људских прaвa и oснoвних слoбoдa, 
пa сe рaди oбeзбeђeњa oвoг прaвa, у случajу 
нeзaкoнитoг пoнaшaњa рoдитeљa сa кojим 
дeтe живи, нe смe искључити упoтрeбa сaнк-
циja, иaкo мeрe принудe нису пoжeљнe у oвoj 
oсeтљивoj мaтeриjи (пресуда ЕСЉП В.A.M. 
прoтив Србиje, представка бр. 39177/05 oд 5. 
3. 2007, пaр. 99–100).

Европска конвенција о људским прави-
ма усвојење не признаје изричито нити јед-
ном својом одредбом, односно не гарантује 
посебно право на усвојење нити појединцу 
статус родитеља – усвојитеља, ни детета – 
усвојеника. С обзиром на то да адопција није 
поменута у Конвенцији, Комисија за људска 
права сматра да ни чл. 8 (поштовање поро-
дичног живота) ни чл. 12 (право на форми-
рање породице) не стварају обавезу за државе 
да је прихвате. Међутим, када адопција буде 
закључена, односи усвојитеља и усвојеника 
у основи имају исту природу као и породич-
ни односи и заштићени су чл. 8. Конвенције. 
Тако Конвенција своје правно дејство проши-
рује и на ово питање и у пракси Суда добро је 
установљена пракса признавања породичне 
везе која постоји између усвојитеља и усвоје-
ника, с обзиром на успостављени родитељски 
однос међу њима (пресуда ЕСЉП X. против 
Француске, бр. 9993/82 од 5. 10. 1982, §241; 
пресуда ЕСЉП X. против Белгије и Холандије, 
бр. 6482/74 од 10. 7. 1975, §75; пресуда ЕСЉП 
of Pini and Bertani & Manera and Atripaldi про
тив Руминије (Pini and Оthers), бр. 78028/01 и 
78030/01 од 22. 6. 2004, §140). 

У случају Olsson против Шведске ограни-
чења у контакту између родитеља и деце у из-
весној мери последица су и негативног става 
подносилаца представке према хранитељским 
породицама. Суд је истакао да је одвајање де-
тета од родитеља и смештање у хранитељску 
породицу мера привременог карактера, која 
треба да траје до повратка детета у породицу 
порекла или до усвојења детета. Она престаје 
када околности то дозволе, а њен крајњи циљ 
је поновно уједињење породице.
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Уговор о доживотном 
издржавању кроз судску 
праксу
Уговори о доживотном издржавању заступљени су врло често 
у споровима парничних судова, па ће у тексту бити дат преглед 
новије судске праксе баш из ове области. Издвојени су најновији 
примери који се односе на услове за закључење, пуноважност и 
раскид овог уговора.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О 
ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Приликом закључења Уговора о дожи-
вотном издржавању способност за расуђи-
вање било које уговорне стране може да се 
цени само у моменту закључења наведеног 
уговора.

Из образложења:
Врховни касациони суд налази да је пра-

вилно, побијаном одлуком, другостепени суд 
преиначио првостепену одлуку и одбио про-
тивтужбени захтев Града Панчева за утврђење 
ништавости Уговора о доживотном издржа-
вању који је оверен пред судијом Општинског 
суда у Панчеву 9. 6. 1986. године, закључен из-
међу сада пок. В. В., као примаоца издржава-
ња, и сада пок. Б. Б., као даваоца издржавања, 
а усвојио тужбени захтев и утврдио да је сада 
пок. Б. Б. на основу наведеног уговора поста-
ла власник односно корисник непокретности 
које су биле предмет Уговора.

Сваки уговор закључен је када се уговорне 
стране сагласе о битним састојцима уговора 
(члан 26. ЗОО-а), што у Уговору о доживот-
ном издржавању подразумева врсту и начин 
извршења обавезе издржавања примаоца 
издржавања и пренос својине на покретним 
и непокретним стварима или пренос других 
права на даваоца издржавања након смрти 
примаоца (члан 194. став 1. Закона о насле-
ђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95), који је у 
спорном периоду био на снази). Да би се по-

стигла сагласност о битним елементима уго-
вора, изјава воља уговорних страна мора бити 
слободна и озбиљна (члан 28. став 2. ЗОО-а), 
а да би неко лице слободно изразило своју 
вољу, поред изостанка мана воље (заблуда, 
принуда и превара), мора бити и способно за 
расуђивање, односно мора бити свесно радњи 
које предузима и последица радњи преузетих 
уговором. У погледу Уговора о доживотном 
издржавању не врши се само овера потписа 
уговорних страна, већ се ова врста уговора 
оверава пред судијом, што је у конкретном 
случају и учињено. Улога судије приликом 
овере, поред утврђивања идентитета уго-
ворних страна, јесте и да исте упозори и на 
правне последице закључења уговора, али и 
да провери да ли су схватиле значај, садржај и 
последице уговора, а уговорне стране то могу 
(схватити) само ако су способне за расуђива-
ње. Из наведеног произлази, како то основано 
закључује и другостепени суд, да за оцену пу-
новажности уговора – способност за расуђи-
вање било које уговорне стране може и мора 
да се цени само у моменту закључења уговора.

У конкретном случају првостепени суд 
налази да је Уговор ништав јер прималац из-
државања В. В. није била способна за расу-
ђивање. Овакав закључак изводи на основу 
извештаја лекара и упута за њено стационар-
но лечење у … од 3. 9. и 4. 9. 1987. године, као 
и записника у другом судском поступку од 16. 
6. 1987. године, којим је констатовано да се 
одустаје од саслушања В. В. јер није оријенти-
сана у простору и времену. Међутим, како су 
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наведени догађаји датирани више од годину 
дана након закључења предметног уговора, то 
другостепени суд правилно налази да се ради 
о посредном закључивању о неспособности 
примаоца издржавања за расуђивање, те да 
је стручно мишљење лекара специјалиста 
једини валидан доказ на основу кога би суд 
могао поуздано да утврди њену способност 
или неспособност за расуђивање и то само 
у моменту или у време закључења уговора. 
Како тужени такав доказ није пружио суду, 
нити предложио извођење доказа којим би се 
ова чињеница утврдила на сигуран и поуздан 
начин, то другостепени суд, правилном при-
меном правила о терету доказивања, налази 
да тужени Град Панчево није доказао да је за-
кључени Уговор о доживотном издржавању 
ништав због неспособности за расуђивање 
примаоца издржавања.

Правилно другостепени суд налази да 
нису били испуњени ни услови из члана 203. 
став 1. Закона о наслеђивању, за поништење 
Уговора о доживотном издржавању због не-
достатка алеаторности, без обзира на године 
старости примаоца издржавања у моменту 
закључења уговора (82 године), с обзиром на 
то да исход евентуално нарушеног здравстве-
ног стања и период живота који је преостао 
примаоцу издржавања ни за једну уговорну 
страну није био известан, нити им је могао 
бити познат, при чему посебно треба имати 
у виду и да је од момента закључења угово-
ра до смрти примаоца издржавања протекао 
период од две године. Имајући ово у виду, 
Врховни касациони суд налази да се ревизи-
јом неосновано указује на то да је побијаном 
одлуком погрешно примењено материјално 
право када је утврђено да је неоснован про-
тивтужбени захтев за поништај Уговора о 
доживотном издржавању и због недостатка 
алеаторности.
(Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 262/17 од 12. 10. 
2017)

Уговор о доживотном издржавању може 
да закључи и малолетно лице, као давалац 
издржавања, преко свог законског заступ-
ника – оца, који је на тај начин и преузео 
обавезу даваоца издржавања према прима-
оцу издржавања.

Из образложења:
Полазећи од утврђеног чињеничног ста-

ња, првостепени суд је одбио примарни 
тужбени захтев тужилаца за поништај и 
евентуални тужбени захтев за утврђење ни-
штавости наведеног уговора о доживотном 
издржавању, правилно налазећи да је оба-
веза даваоца издржавања малолетног В. В. у 
овом уговору дефинисана тако да је ту оба-
везу према примаоцу издржавања преузео 
његов законски заступник – отац Г. Г., који 
ју је фактички и извршавао у складу са Уго-
вором. Он је закључио и судски оверио овај 
уговор у име и за рачун малолетног даваоца 
издржавања као његов законски заступник у 
смислу члана 72. став 1. Породичног закона. 
Како није утврђено постојање мана воље, а 
воља странака да се закључи наведени уговор 
била је потпуно слободно изражена и при-
маоцу издржавања била су позната лична 
својства малолетног даваоца издржавања са 
којим је овај уговор и закључио, сматрао је 
да нису испуњени услови за његов поништај 
у смислу члана 111. Закона о облигационим 
односима (ЗОО). Притом није утврђена ни 
повреда форме овог уговора који је у име и за 
рачун даваоца издржавања закључио његов 
отац, законски заступник, и која је потврђена 
у судијској овери извршеној у смислу члана 
195. Закона о наслеђивању.

По становишту другостепеног суда испу-
њени су услови за поништај предметног уго-
вора о доживотном издржавању, прописани 
чланом 111. ЗОО-а, из разлога ограничене 
пословне способности малолетног даваоца 
издржавања јер, као млађи малолетник уз-
раста од две године у смислу члана 64. став 
1. Породичног закона, с обзиром на природу 
уговора, није био пословно способан да преу-
зме уговорне обавезе, имајући притом у виду 
да је, према члану 56. ЗОО-а, за закључење 
пуноважног уговора потребно да уговарач 
има пословну способност која се тражи за 
закључење тог уговора. Како је закључио да 
су испуњени услови за поништај предметног 
уговора због ограничене пословне способ-
ности уговорне стране, другостепени суд је 
нашао да зато нису испуњени услови за одлу-
чивање о евентуалном тужбеном захтеву за 
утврђивање његове ништавости.
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По становишту овог суда, ревидент осно-
вано указује на погрешно примењену одредбу 
члана 64. Породичног закона, којом се регу-
лише питање пословне способности детета у 
случајевима у којима дете може самостално 
да предузима правне послове, што конкрет-
но није случај. Наиме, у овом случају обавеза 
издржавања за даваоца издржавања била је 
дефинисана одредбом тог уговора и устано-
вљена као обавеза која ће се извршавати пре-
ко његовог законског заступника – оца, који 
је на овај начин и преузео обавезу даваоца 
издржавања, која је извршена.

Имајући зато у виду праву вољу уговорни-
ка (да ће уговорне обавезе испуњавати закон-
ски заступник даваоца издржавања), Уговор 
о доживотном издржавању производи прав-
но дејство у погледу извршења, без обзира на 
узраст даваоца издржавања. Закон о наслеђи-
вању нема ограничења у погледу тога ко може 
бити давалац по Уговору о доживотном из-
државању, па давалац може бити свако лице.

Малолетни уговарач био је заступан од 
стране свог оца као законског заступника у 
смислу члана 72. став 1. Породичног закона, па 
нису испуњени услови за поништај Уговора у 
смислу члана 111. ЗОО-а. Имајући у виду све 
изложено, као и да је била испуњена писмена 
форма Уговора о доживотном издржавању, 
потврђена у судијској овери у ванпарничном 
поступку у смислу члана 195. Закона о насле-
ђивању, то Уговор производи правно дејство. 
Чак и под условом да теретни уговор у име и 
за рачун малолетника до 14. године живота 
није могао да закључи законски заступник, 
Уговор би производио правно дејство по чла-
ну 66. став 2. ЗОО-а (конверзија) као Уговор 
о поклону јер су испуњени услови за његову 
ваљаност: оверен је, а из утврђеног чињени-
чног стања произлази намера дарежљивости 
сада пок. Д. Д. према малолетном В. В., као 
унуку свог брата Е. Е., чија се породица од 
1994. године (пре закључења уговора) стара-
ла о њему, као члану своје породице, све до 
његове смрти.
(Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 1663/16 од 24. 5. 
2017)

У погледу Уговору о доживотном издр-
жавању брачних другова, у случају смрти 

једног од њих, моментом смрти тог при-
маоца издржавања давалац издржавања 
не стиче право својине на његовом уделу у 
имовини, односно пре смрти другог прима-
оца издржавања, јер је обавеза издржавања 
у Уговору о доживотном издржавању брач-
них другова недељива.

Из образложења:
Из утврђеног чињеничног стања првосте-

пени суд извео је закључак да су се међусоб-
ни односи уговорника толико пореметили да 
су постали неподношљиви, па је предметни 
уговор о доживотном издржавању раскинуо у 
односу на тужиоца, сходно чл. 201. ст. 1. Зако-
на о наслеђивању. Тужбени захтев за исељење 
туженог Д. из куће која је предмет Уговора о 
доживотном издржавању првостепени суд је 
одбио зато што сматра да је тужени Д. након 
смрти своје мајке, сада пок. Љ., као једног од 
прималаца издржавања, стекао право својине 
на делу те куће, сразмерно уделу пок. Љ. и у 
складу са уделом из Уговора.

По становишту Апелационог суда, ова-
кав закључак првостепеног суда у погледу 
основаности тужбеног захтева за исељење не 
може да се прихвати као правилан, на шта се 
основано указује и жалбом тужиоца.

Приликом одлучивања о овом тужбеном 
захтеву треба поћи од одредбе чл. 194. ст. 1. 
Закона о наслеђивању, која прописује да се 
Уговором о доживотном издржавању обаве-
зује прималац издржавања да се после његове 
смрти на даваоца издржавања пренесе своји-
на тачно одређених ствари или каква друга 
права, а давалац издржавања обавезује се да 
га као накнаду за то издржава, да се брине о 
њему до краја живота и да га после смрти са-
храни. Из наведеног произлази да се право 
својине на предмету Уговора о доживотном 
издржавању стиче моментом смрти примао-
ца издржавања, а у конкретном случају тужи-
оца и његове сада пок. супруге Љ.

Из правилно утврђене чињенице да су ту-
жени испуњавали уговорне обавезе из пред-
метног уговора до смрти своје мајке, сада пок. 
Љ., као и да она за живота није тражила рас-
кид уговора, првостепени суд извео је погре-
шан закључак да је тужени Д. њеном смрћу 
стекао право својине на делу предметне куће, 
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сходно њеном уделу и уговорним одредбама, 
те да нема основа за његово исељење из исте.

Наиме, у случају издржавања брачних дру-
гова, давалац издржавања не може да пре-
тендује на то да је моментом смрти једног од 
прималаца издржавања стекао право својине 
на његовој имовини зато што је тог примаоца 
издржавања издржавао до његове смрти, од-
носно зато што сада умрли прималац издржа-
вања није за живота тражио раскид Уговора 
о доживотном издржавању. Сврха овако за-
кљученог уговора о доживотном издржавању 
јесте издржавање оба примаоца издржавања, 
па у случају да је један од њих преминуо, а да 
пре своје смрти није тражио раскид уговора, 
то не значи да давалац издржавања стиче пра-
во својине на његовом уделу моментом смрти 
тог примаоца издржавања, односно пре смр-
ти другог примаоца, а имајући у виду природу 
оваквог уговора и да је обавеза издржавања у 
Уговора о доживотном издржавању брачних 
другова недељива.

Поред тога, у конкретном случају треба 
имати у виду да је чл. 5. предметног уговора 
о доживотном издржавању предвиђено да се 
предаја имовине која је предмет тог уговора 
одлаже до смрти уговарача прималаца из-
државања, као и да смрт једног од њих није 
могла да доведе до стицања државине на ње-
говом уделу пре смрти другог примаоца издр-
жавања, на шта се основано указује жалбом 
тужиоца.

Како из наведеног произлази да тужени Д. 
нема правни основ за коришћење куће која је 
власништво тужиоца, односно у истој се бес-
правно налази, то другостепени суд налази да 
су испуњени услови за заштиту права својине 
из чл. 37. Закона о основама својинскоправ-
них односа, па је преиначио пресуду у побија-
ном делу тако што је усвојио тужбени захтев 
за исељење туженог Д. са лицима и стварима 
из исте.
(Пресуда Апелационог суда у Нишу, Гж. 317/18 од 18. 1. 2018)

НИШТАВОСТ УГОВОРА О 
ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Ништав је Уговор о доживотном издржа-
вању у случају да прималац издржавања у 
моменту закључења наведеног уговора није 

био способан за расуђивање, без обзира на 
то што није лишен пословне способности.

Из образложења:
Правилан је закључак нижестепених судо-

ва о основаности тужбеног захтева за утвр-
ђење ништавости Уговора о доживотном 
издржавању.

Према члану 56. став 1. Закона о облига-
ционим односима, за закључење пуноважног 
уговора потребно је да уговарач има послов-
ну способност која се тражи за закључење 
тог уговора. Пословна способност подразу-
мева способност самосталног одлучивања о 
правима и обавезама, односно способност 
физичког лица да изјавама своје правно ре-
левантне воље преузима одређена права и 
обавезе и ствара, мења или гаси одређене 
правне односе. Претпоставља се да је свако 
пунолетно лице пословно способно и да је 
приликом доношења одлука и предузимања 
радњи које производе одређене правне по-
следице и имају обавезујућу правну снагу 
за оног који их предузима та особа у стању 
да нормално расуђује, да разуме последице 
одлука које доноси и да штити своја права и 
интересе.

У овом случају спроведеним медицинским 
вештачењем утврђено је да у време сачиња-
вања спорног уговора сада пок. В. В. није био 
способан за расуђивање јер је боловао од хро-
ничне психотичке болести, …, која није била 
излечива, већ је могла имати само побољша-
ња на нивоу комуникације са средином. Лице 
које није способно за расуђивање не може да 
изјави правно релевантну вољу за закљу-
чење правног посла, без обзира на то што 
није лишено пословне способности. Право 
на истицање ништавости уговора се не гаси 
(члан 110. Закона о облигационим односима). 
Стога је, супротно наводима ревизије, спорни 
уговор о доживотном издржавању ништав на 
основу члана 56. став 1. и чл. 103. став 1. Зако-
на о облигационим односима, због неспособ-
ности примаоца издржавања да схвати значај 
правне радње коју предузима, па је правилно 
нижестепеним одлукама одлучено о основа-
ности тужбеног захтева.
(Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 1105/16 од 14. 12. 
2017)
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Околност да је у време закључења Уго-
вора о доживотном издржавању прималац 
издржавања била добро ситуирана, у пот-
пуности покретна и способна да се сама о 
себи брине, није разлог за поништај или 
раскид наведеног уговора.

Из образложења:
Правилно су нижестепени судови при-

менили материјално право када су одбили 
тужбени захтев (примарни и евентуални). 
Одлука је заснована на правилном схватању 
да у конкретном случају нису испуњени за-
коном прописани услови за утврђење ништа-
вости нити за раскид Уговора о доживотном 
издржавању.

Чланом 194. Закона о наслеђивању („Сл. 
гласник РС”, бр. 46/95 и 101/03) прописано 
је да се Уговором о доживотном издржавању 
обавезује прималац издржавања да се после 
његове смрти на даваоца издржавања прене-
се својина тачно одређених ствари или каква 
друга права, а давалац издржавања обавезује 
се да га као накнаду за то издржава и да се 
брине о њему до краја његовог живота и да 
га после смрти сахрани. Ако шта друго није 
уговорено, обавеза издржавања нарочито 
обухвата обезбеђивање становања, хране, 
одеће, обуће и одговарајућу негу у болести и 
старости, трошкове лечења и давања за сва-
кодневне уобичајене потребе.

По становишту Врховног касационог суда 
правилно су нижестепени судови закључили 
да је наведени уговор о доживотном издржа-
вању у свему закључен у складу са чланом 194. 
Закона о наслеђивању, да су уговорне стране 
имале озбиљну вољу и намеру да закључе уго-
вор о доживотном издржавању, као и да се не 
ради о привидном уговору из члана 66. Закона 
о облигационим односима, а нема ни других 
разлога који би водили ништавости уговора 
из члана 103. истог закона. Намера уговорних 
страна била је да се тужени старају о пок. Г. Г., 
пре свега тако што ће јој пружити потребну 
бригу и пажњу због старости и партиципира-
ти у трошковима њеног живота (што су они 
и чинили), а да као накнаду за то после њене 
смрти стекну право својине на стану који је 
предмет Уговора. Нису испуњени ни услови 
за раскид уговора прописани одредбом члана 

124. ЗОО-а, јер су тужени закључени уговор 
о доживотном издржавању извршавали у 
потпуности (на начин како је то предвиђе-
но одредбом члана 1. Уговора). Бринули су о 
примаоцу издржавања са којом су живели у 
заједничком домаћинству, свакодневно су се 
о њој старали, пружали јој потребну негу и 
пажњу, заједнички куповали храну, плаћали 
комуналије, а након смрти сахранили су је у 
складу са месним обичајима.

Стога нису основани наводи ревизије о по-
грешној примени материјалног права.

Наводи ревизије којима се указује на то да 
је прималац издржавања била добро ситуи-
рана, у потпуности покретна и способна да 
се сама о себи брине, као и да у тренутку за-
кључења Уговора о доживотном издржавању 
1999. године није постојала заједница живота 
између ње и тужених и да иста није предви-
ђена Уговором, били су предмет правилне 
оцене од стране другостепеног суда, па нису 
посебно образлагани.

Наводи ревизије којима се доводи у пи-
тање извршавање уговора од 1999. до 2002. 
године не утичу на другачију пресуду јер је 
прималац издржавања, у случају да је била 
незадовољна понашањем тужених, имала мо-
гућност да тражи раскид уговора, што није 
учинила, већ је засновала заједницу живота 
са туженима који су уговорне обавезе у пот-
пуности извршили.
(Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 1049/17 од 27. 9. 
2017)

Није ништав Уговор о доживотном из-
државању који је у име и за рачун даваоца 
издржавања, као млађег малолетног лица, за-
кључио његов родитељ као законски заступ-
ник.

Из образложења:
Полазећи од утврђеног чињеничног стања 

првостепени суд је одбио примарни тужбени 
захтев тужилаца за поништај и евентуални 
тужбени захтев за утврђење ништавости на-
веденог уговора о доживотном издржавању, 
правилно налазећи да је обавеза даваоца из-
државања малолетног В. В. у овом уговору 
дефинисана тако да је ту обавезу према при-
маоцу издржавања преузео његов законски 
заступник – отац Г. Г., који ју је фактички и 
извршавао у складу са Уговором. Он је за-
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кључио и судски оверио овај уговор у име и 
за рачун малолетног даваоца издржавања као 
његов законски заступник у смислу члана 72. 
став 1. Породичног закона. Како није утврђе-
но постојање мана воље, а воља странака да 
се закључи наведени уговор била је потпуно 
слободно изражена и примаоцу издржавања 
била су позната лична својства малолетног 
даваоца издржавања са којим је овај уговор и 
закључио, сматрао је да нису испуњени услови 
за његов поништај у смислу члана 111. Зако-
на о облигационим односима (ЗОО). Притом 
није утврђена ни повреда форме овог уговора 
који је у име и за рачун даваоца издржавања 
закључио његов отац, законски заступник, и 
која је потврђена у судијској овери извршеној 
у смислу члана 195. Закона о наслеђивању.

По становишту другостепеног суда испу-
њени су услови за поништај предметног уго-
вора о доживотном издржавању, прописани 
чланом 111. ЗОО-а, из разлога ограничене 
пословне способности малолетног даваоца 
издржавања јер, као млађи малолетник узра-
ста од две године, у смислу члана 64. став 1. 
Породичног закона, с обзиром на природу уго-
вора, није био пословно способан да преузме 
уговорне обавезе, имајући притом у виду да 
је, према члану 56. ЗОО-а, за закључење пуно-
важног уговора потребно да уговарач има по-
словну способност која се тражи за закључење 
тог уговора. Како је закључио да су испуњени 
услови за поништај предметног уговора због 
ограничене пословне способности уговорне 
стране, другостепени суд је нашао да зато нису 
испуњени услови за одлучивање о евентуал-
ном тужбеном захтеву за утврђивање његове 
ништавости.

По становишту овог суда, ревидент осно-
вано указује на погрешно примењену одредбу 
члана 64. Породичног закона, којом се регу-
лише питање пословне способности детета у 
случајевима у којима дете може самостално 
да предузима правне послове, што конкретно 
није случај. Наиме, у овом случају обавеза из-
државања за даваоца издржавања била је де-
финисана одредбом тог уговора и установљена 
као обавеза која ће се извршавати преко њего-
вог законског заступника – оца, који је на овај 
начин и преузео обавезу даваоца издржавања, 
која је извршена.

Имајући зато у виду праву вољу уговорника 
(да ће уговорне обавезе испуњавати законски 
заступник даваоца издржавања), Уговор о до-
животном издржавању производи правно деј-
ство у погледу извршења, без обзира на узраст 
даваоца издржавања. Закон о наслеђивању 
нема ограничења у погледу тога ко може бити 
давалац по Уговору о доживотном издржава-
њу, па давалац може бити свако лице.

Малолетни уговарач био је заступан од 
стране свог оца као законског заступника у 
смислу члана 72. став 1. Породичног закона, 
па нису испуњени услови за поништај уговора 
у смислу члана 111. ЗОО-а. Имајући у виду све 
изложено, као и да је била испуњена писмена 
форма уговора о доживотном издржавању, 
потврђена у судијској овери у ванпарничном 
поступку у смислу члана 195. Закона о насле-
ђивању, то уговор производи правно дејство.

Чак и под условом да теретни уговор у име 
и за рачун малолетника до 14. године живо-
та није могао да закључи законски заступник, 
Уговор би производио правно дејство по чла-
ну 66. став 2. Закона о облигационим односима 
(конверзија) као Уговор о поклону јер су ис-
пуњени услови за његову ваљаност: оверен је, 
а из утврђеног чињеничног стања произлази 
намера дарежљивости сада пок. Д. Д. према 
малолетном В. В., као унуку свог брата Е. Е., 
чија се породица од 1994. године (пре закљу-
чења уговора) старала о њему, као члану своје 
породице, све до његове смрти.
(Пресуда Врховног касационог суда, Рев. 1663/16 од 24. 5. 
2017)

Изостављање у клаузули којом суд по-
тврђује оверу Уговора о доживотном из-
државању чињенице да је судија упозорио 
уговорне стране на наследноправне после-
дице закључења наведеног уговора, само по 
себи нема за последицу ништавост тог уго-
вора јер садржина клаузуле није битан еле-
мент за настанак и пуноважност Уговора о 
доживотном издржавању.

Из образложења:
Оцењујући наводе жалбе тужиље, Апела-

циони суд је нашао да је првостепени суд пра-
вилно и потпуно утврдио чињенично стање и 
правилно применио материјално права када је 
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закључио да је Уговор о доживотном издржа-
вању од 19. 11. 2014. године закључен у складу 
са чланом 195. Закона о наслеђивању („Сл. гла-
сник РС”, бр. 46/95 и 101/03), јер су приликом 
овере уговорне стране упозорене и поучене о 
наследноправним последицама Уговора о до-
животном издржавању. Супротно жалбеним 
наводима тужиље, првостепени суд је у склопу 
резултата доказног поступка правилно утвр-
дио пуноважност судске овере уговора, пола-
зећи од садржине списа Р 6/04, и то записника 
сачињеног на дан овере, у коме је констатова-
но да су странкама, између осталог, објашње-
ни значај и последице закључења прочитаног 
уговора, као и да им је указано на одговарају-
ће одредбе Закона о наслеђивању, нарочито на 
оне које се односе на нужни део, што су стран-
ке и потврдиле својим потписом, због чега не 
могу да се прихвате као основани жалбени на-
води тужиље да је закључењем уговора пре-
трпела ненадокнадиву штету јер је практично 
искључена из наслеђа на заоставштини свог 
оца. Како је, сходно наведеном, првостепени 
суд правилно утврдио да је уговорним страна-
ма предочено да имовином из Уговора не могу 
да се намире нужни наследници, односно да 
иста не чини заоставштину како је то прописа-
но одредбом члана 195. Закона о наслеђивању, 
без утицаја су жалбени наводи којима се оспо-
рава правилност примене материјалног права 
указивањем на то да се из клаузуле овере види 
да је суд Уговор оверио противно одредби чла-
на 195. Закона о наслеђивању, код утврђеног да 
клаузула о потврди овере садржи констатацију 
да је уговорним странама презентован смисао 
овереног уговора и да су они у потпуности 
схватили његов значај, смисао и важност. На-
име, одредба члана 195. Закона о наслеђивању, 
који је важио у време закључења, није про-
писивала садржину клаузуле о потврђивању 
овере, односно садржину напомене о упозо-
рењу на наследноправне последице његовог 
закључења, тако да иста не представља битан 
елемент за настанак и пуноважност Уговора 
о доживотном издржавању, па изостављање 
да се у клаузули изричито констатује садржи-
на последица које је суд уговорним странама 
приликом овере саопштио, нема за последицу 
ништавост Уговора у погледу утврђеног да су 
приликом овере уговорне стране упозорене и 

поучене о наследноправним последицама Уго-
вора о доживотном издржавању, како правил-
но закључује првостепени суд. 
(Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж 4968/17 од 25. 10. 
2017)

Пуноважан је Уговор о доживотном из-
државању којим су предвиђене само услуге 
на страни даваоца издржавања према при-
маоцу издржавања.

Из образложења:
Уговор о доживотном издржавању, у сми-

слу члана 194. став 1. Закона о наслеђивању 
(„Сл. гласник СР”, бр. 46/95, 101/2003), јесте 
уговор којим се један уговорник (давалац из-
државања) обавезује на доживотно издржава-
ња, да брине о њему и да после смрти сахрани 
другог уговорника (примаоца издржавања), а 
прималац издржавања обавезује се да му оста-
вља у наслеђе сву или један део имовине која 
му припада у време закључења уговора, чија 
је предаја даваоцу издржавања одложена до 
смрти примаоца издржавања. Из таквог појма 
уговора о доживотном издржавању произлази 
да је основ уговорне обавезе примаоца издр-
жавања остварење доживотног издржавања, а 
основ уговорне обавезе даваоца издржавања 
остварење накнаде за пружено издржавање, 
односно стицање права својине на целој или 
делу имовине друге уговорне стране. Због тога 
такву врсту уговора закључују она лица који-
ма је неопходна помоћ, нега и пажња неког 
другог лица из одређених разлога – старости, 
болести, недостатка средстава за издржавање 
и слично.

У конкретном случају тужени је Уговор о 
доживотном издржавању закључио са својим 
дедом, а сроднички однос примаоца и даваоца 
издржавања немају утицаја на пуноважност 
закљученог уговора. Спорни уговор закљу-
чен је у форми прописаној одредбом члана 
195. став 1. Закона о наслеђивању – у писаном 
облику и уз оверу судије. Прималац издржава-
ња закључио је оспорени уговор о доживотном 
издржавању након смрти своје супруге, у по-
знијем животном добу и у време када његово 
здравствено стање није било нарушено. Тачно 
је да је прималац издржавања био пензионер, 
да је израђивао дрвене скулптуре које су има-
ле велику уметничку и новчану вредност и да 
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је по том основу остваривао редовне месечне 
и повремене приходе, али Уговор о доживот-
ном издржавању са туженим није ни закључио 
ради пружања новчане помоћи нити је тим 
уговором било установљена обавеза туженог 
на новчано давање. Наиме, овим уговором уго-
ворена су нематеријална давања, тј. да ће га да-
валац издржавања (унук) са својом супругом 
прати и пеглати, хранити и у болести лечити и 
све друге бриге о њему водити у циљу редов-
ног и уобичајеног издржавања старијег човека 
по посебном договору са примаоцем издржа-
вања око појединих радњи, а после смрти га 
прописно сахранити и подушје дати, споменик 
урадити у свему према месним обичајима села 
Јабучја и према материјалним могућностима, 
па се на основу изведених доказа не може ни 
извести супротан закључак да примаоцу из-
државања није ни било потребно доживотно 
издржавање, већ да је Уговор закључен како би 
се из наследства искључио тужилац на имови-
ни која је наведена у Уговору.

Старост примаоца издржавања сама по 
себи не чини Уговор о доживотном издржава-
њу ништавим зато што за даваоца издржавања 
нема никакве неизвесности у погледу стица-
ња имовине накнаде за пружено издржавање. 
Сада покојни Д. С. закључио је спорни уговор 
са туженим у познијем животном добу, али 
тужилац није доказао да је евентуално посто-
јање неког обољења указивало на блиску смрт 
примаоца издржавања (није доставио лекар-
ску документацију, здравствени картон пок. 
Д.) и да је туженом та чињеница била позната 
у време када је Уговор закључило. Уосталом, 
од момента закључења Уговора о доживотном 
издржавању до смрти примаоца издржавања 
протекло је четири године.

Такође, супротно наводима жалбе, правил-
на је одлука првостепеног суда и не постоје 
ни разлози за раскид Уговора о доживотном 
издржавању. Због тога наводи жалбе тужиоца 
којима се указује на то да је првостепени суд 
пропустио да извођењем доказа и њиховом 
оценом утврди чињенице у вези са извршава-
њем уговорних обавеза туженог и о тим чи-
њеницама да разлоге по оцени овог суда као 
другостепеног, немају утицаја на правилност 
пресуде донете у овом спору. Наиме, супрот-
но наводима жалбе тужиоца, тужени је извр-

шавао све обавезе из оспореног уговора јер је 
пок. Д. у кући туженог живео као члан дома-
ћинства, где се хранио, одржавао личну хиги-
јену, а тужени се са својом породицом бринуо 
о здрављу пок. Д., а након смрти га сахранио 
тако што је организовао и платио све трошко-
ве сахране, заједно са подушјима и подизањем 
споменика за пок. Д.
(Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 492/17 од 9. 6. 
2017)

Закључење новог Уговора о доживотном 
издржавању са другим лицем, као даваоцем 
издржавања, не утиче на пуноважност ра-
није закљученог Уговора о доживотном из-
државању.

Из образложења:
Према утврђеном чињеничном стању, ту-

жена, као давалац издржавања, и сада пок. 
тетка тужене Л. Л., као прималац издржавања, 
дана 29. 9. 2006. године закључиле су Уговор 
о доживотном издржавању, који је закључен 
пред Општинским судом у Ваљеву у предме-
ту 3Р … . Сада пок. Л. Л. инсистирала је да са 
туженом закључи означени уговор, имајући у 
виду да је тужена и пре закључења предметног 
уговора бринула о пок. Л. Л., која није желела 
да сродници знају да је исти закључен. Тужена 
је помагала сада пок. Л. Л., куповала јој покло-
не, давала новац и водила је на Златибор и у 
викендицу у Кремни, посећивала је три пута 
месечно, а сада пок. Л. Л. долазила је код ту-
жене. Прималац издржавања, пок. Л. Л., која 
је у време закључења спорног уговора била 
доброг здравственог стања, крајем децембра 
2012. године се разболела, а крајем марта 2013. 
године дијагностикован јој је карцином плућа, 
од када је била на болничком лечењу у Ваље-
ву, а затим у Београду. Тужиље су њене сестре, 
које су 9. 4. 2013. године сазнале од тужене да 
је са њом сачинила предметни уговор о дожи-
вотном издржавању. Тужена је пок. Л. Л. након 
тога обишла у болници укупно три пута, а по-
сле априла 2013. године тужена је престала да 
је обилази јер се тужиља М. М. приближила 
пок. Л. Л. и инсистирала на томе да преузме 
бригу и старање о њој. Сада пок. Л. Л. две неде-
ље пред своју смрт, која је наступила 7. 8. 2013. 
године, закључила је Уговор о доживотном из-
државању са тужиљом М. М., овде тужиљом, 
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као даваоцем издржавања, који је оверен пред 
Основним судом у Ваљеву под Р број … од 24. 
7. 2013. године.

Утврђујући да су тужиље за постојање 
предметног уговора сазнале почетком апри-
ла месеца 2013. године, као и да је прималац 
издржавања, пок. Л. Л., преминула 7. 8. 2013. 
године, а да је тужба у овој парници поднета 
5. 9. 2014. године, првостепени суд је оценио 
да је протекао субјективни рок за подношење 
тужбе за поништај предметног уговора, а буду-
ћи да пок. Л. Л. у време закључења предметног 
уговора, који је закључен 2006. године, није 
имала озбиљнијих здравствених проблема, да 
се тешко разболела тек крајем 2012. године, по 
оцени првостепеног суда није изостао ни еле-
мент алеаторности на страни тужене као да-
ваоца издржавања, док чињеница да је након 
закључења предметног уговора сада пок. Л. Л. 
закључила нови уговор са тужиљом М. М. не-
посредно пред смрт, не утиче на пуноважност 
предметног уговора, који се извршавао скоро 
седам година, због чега је предметни уговор 
пуноважан. Такође, полазећи од овако утвр-
ђеног чињеничног стања, првостепени суд је 
оценио да тужиље нису доказале, а на њима је 
терет доказивања, да је исти закључен из не-
допуштених побуда, оцењујући да исти није 
закључен ради изигравања права наследника 
пок. Л. Л., нити противно члану 52. и 53. став 
2. Закона о облигационим односима, односно 
противно члану 103. став 1. истог закона. Пр-
востепени суд је имао у виду да је предметни 
уговор престао да се извршава у априлу 2013. 
године, када је бригу о пок. Л. Л. преузела ту-
жиља М. М., која је инсистирала да се брине 
о пок. Л. Л., али је оценио да то не утиче на 
пуноважност предметног уговора, већ евенту-
ално може да буде разлог за раскид истог. Због 
наведеног првостепени суд је одбио, као нео-
снован, тужбени захтев тужиља и одлучио као 
у ставу првом изреке побијане пресуде.

С обзиром на то да је одбијен, као неосно-
ван, тужбени захтев за поништај означеног 
уговора, одбијен је и предлог за одређивање 
привремене мере којом је тражена забрана 
отуђења и оптерећења непокретности која је 
била предмет Уговора о доживотном издржа-
вању и одлучено је као у ставу другом изреке 
побијане пресуде.

Разлоге и правни закључак првостепеног 
суда прихвата и овај суд, као другостепени.

Жалбени наводи тужиља да је првостепе-
ни суд погрешно закључио да је предметни 
уговор пуноважан, с обзиром на то да је исти 
закључен искључиво у циљу изигравања пра-
ва тужиља као законских наследника, нео-
сновани су. Одредбом члана 194. ставови 1. и 
3. Закона о наслеђивању предвиђено је да се 
Уговором о доживотном издржавању обаве-
зује прималац издржавања да се после његове 
смрти на даваоца издржавања пренесе својина 
тачно одређених ствари или каква друга пра-
ва, а давалац издржавања обавезује се да га као 
накнаду за то издржава и да се брине о њему до 
краја његовог живота и да га после смрти са-
храни, а ако што друго није уговорено, обавеза 
издржавања нарочито обухвата обезбеђивање 
становања, хране, одеће и обуће, одговарајућу 
негу у болести и старости, трошкове лечења 
и давања за свакодневне уобичајене потребе. 
Стварна воља сада пок. Л. Л., као примаоца 
издржавања, о којој се тужена и пре закљу-
чења предметног уговора бринула, а и након 
закључења истог, све до априла 2013. године, 
и тужене, као даваоца издржавања, била је да 
се обезбеди брига и старање о примаоцу из-
државања, као старијој особи, без потомака, 
што произлази и из члана 1. означеног уго-
вора и Уговор није закључен у циљу стицања 
предметне непокретности на штету законских 
наследника, па је правилан закључак првосте-
пеног суда да је предметни уговор пуноважан. 
(Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 8122/16 од 18. 1. 
2017)

РАСКИД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ 
ИЗДРЖАВАЊУ

Ако се међусобни односи странака из 
Уговора о доживотном издржавању из било 
ког узрока толико поремете да постану не-
подношљиви, свака од њих може да захтева 
да суд раскине наведени уговор.

Из образложења:
На основу правилно и потпуно утврђеног 

чињеничног стања, правилно је првостепе-
ни суд применио материјално право, чл. 201. 
Закона о наслеђивању, када је донео побијану 
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пресуду и усвојио тужбени захтев тужиоца у 
целости. За своју одлуку првостепени суд је 
дао довољне и јасне разлоге, које као правил-
не и на Закону засноване у свему прихвата и 
Апелациони суд. Жалбом туженог не доводи 
се у питање правилност првостепене пресуде.

Наиме, одредбом чл. 201. Закона о наслеђи-
вању прописано је да, ако се међусобни односи 
уговорника из Уговора о доживотном издржа-
вању из било ког узрока толико поремете да 
постану неподношљиви, сваки од њих може да 
захтева да суд раскине наведени уговор.

Имајући у виду наведену одредбу Закона, 
Апелациони суд налази да је првостепени суд 
у наведеној чињеничној и правној ситуацији 
правилно закључио да су у конкретном случа-
ју међусобни односи уговарача – тужиоца, као 
примаоца издржавања, и туженог, као даваоца 
издржавања, поремећени толико да су поста-
ли неподношљиви, јер тужилац не комуници-
ра са туженим, иселио се из сопствене куће и 
прешао је да живи код сина у … , јер тужени не 
жели да напусти домаћинство тужиоца у … . 
Предложени докази и стање у списима пред-
мета не наводе на другачији закључак.

Како је у поступку утврђено да су странке 
закључиле Уговор о доживотном издржавању, 
али да су се њихови међусобни односи пореме-
тили тако да су постали неподношљиви, то је 
тужилац, као прималац издржавања, у смислу 
цитиране одредбе чл. 201. Закона о наслеђива-
њу, овлашћен да тражи да се наведени уговор 
раскине и да се тужени исели из домаћинства 
тужиоца, из ког разлога је његов захтев пра-
вилно усвојен.

Побијајући првостепену пресуду тужени у 
жалби истиче да је тужилац већ подносио ту-
жбу против туженог ради раскида Уговора о 
доживотном издржавању, али да у том спору 
тужилац није успео и да је његов захтев одби-
јен као неоснован.

Апелациони суд је ове жалбене наводе це-
нио као неосноване с обзиром на то да Уговор 
о доживотном издржавању може да се раски-
не споразумно, судском одлуком или по сили 
закона. До раскида уговора судском одлуком 
може да дође због поремећених односа, проме-
њених околности или због неиспуњења. Како 
је тужилац у спору који је водио пред прво-
степеним судом у предмету П. 1130/13 тражио 

раскид Уговора о доживотном издржавању 
због неиспуњења уговорних обавеза од стране 
туженог, а у овом спору тужилац сада тражи 
раскид тог уговора по сасвим другом правном 
основу и то због поремећених односа страна-
ка, то је неуспех тужиоца у спору који је пр-
вобитно водио против туженог без утицаја на 
одлуку суда у овој парници.
(Пресуда Апелационог суда у Нишу, Гж. 2771/16 од 24. 1. 
2017)

Узрок поремећености међусобних одно-
са није релевантан приликом одлучивања 
о раскиду Уговора о доживотном издржа-
вању због поремећених односа.

Из образложења:
Првостепени суд је имао на уму природу 

закљученог уговора и све околности пред-
метног случаја, па је закључио да је захтев 
тужиље основан сагласно одредаба члана 
201. став 1. Закона о наслеђивању (ЗН), буду-
ћи да су међусобни односи уговорних стра-
на поремећени до мере неподношљивости, 
па је оценио да је испуњена основна закон-
ска претпоставка за раскид спорног угово-
ра. Такође, одлучујући о захтеву туженог за 
накнаду датог, првостепени суд је закључио 
да су узрок раскида поремећени односи, а не 
кривица једне од парничних странака. У том 
смислу првостепени суд је оценио да тужени 
није пружио доказе за своје тврдње да је имао 
издатке за исхрану тужиље, за њена путовања 
у иностранство, одлазак на различите излете 
о његовом трошку, нити о висини свих ових 
трошкова, па је, применом правила о терету 
доказивања, одбио истакнути захтев туженог.

Супротно схватању израженом у жалби, 
имајући на уму како стање у спису тако и ра-
злоге побијане одлуке, другостепени суд нема 
основа да сумња у закључак на коме је прво-
степени суд донету одлуку засновао. Наиме, 
овај суд прихвата становиште првостепеног 
суда у делу у коме је дата оцена исказа лица 
саслушаних у поступку (парничних страна-
ка и сведока) јер је првостепени суд усмерио 
своју пажњу на утврђење чињеница које су 
од значаја за оцену основаности како тужи-
љиног тако и захтева туженог, а с обзиром 
на наводе на којима су ти захтеви заснова-
ни. У том смислу, околност да су се сведоци, 
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чије је саслушање предложила тужилачка 
страна, у погледу појединих одлучних чиње-
ница спорног случаја идентично изјаснили, 
сама за себе не говори у прилог томе да су 
ови искази неверодостојни, само зато што су 
у питању пријатељи тужиље. Наиме, реч је 
о лицима која познају обе парничне странке 
дуги низ година и махом су породични прија-
тељи, док је сведок С. С. носилац станарског 
права на једном од станова у згради у којој 
живи и тужиља и на поменутој адреси бора-
ви од рођења, сходно чему је комшиница и 
туженог. Осим тога, сведоци чије је саслуша-
ње предложила тужена страна јесу супруга 
туженог, жена која ради за његову породицу 
дуги низ година, његова два пријатеља и чо-
век код кога у току недеље набавља храну, па 
би по истој логици искази ових лица били не-
објективни јер им је циљ да њихов пријатељ, 
послодавац и супруг успе у спору. Самим 
тим, сва лица саслушана у току предметног 
поступка изнела су све што им је познато о 
предмету спора и изјаснила се одакле им је 
познато оно о чему сведоче (односно да ли 
имају непосредна или посредна сазнања о 
битним чињеницама), а веродостојност њи-
хових исказа произлази управо из сагласно-
сти исказа у погледу одлучних чињеница о 
којима су се изјашњавали. Следом реченог, 
када је реч о односу уговорних страна, извр-
шењу уговорне обавезе од стране туженог, 
те догађају који је довео до нарушења односа 
(превасходно личног, али и уговорног) пар-
ничних странака, анализом изведених доказа 
(исказа странака и сведока) и овај суд је до-
шао до закључка да је захтев тужиље основан, 
што се уосталом и не спори жалбом туженог. 
Стога се неосновано жалбом указује на то да 
је у првостепеном поступку учињена битна 
повреда одредаба парничног поступка из чла-
на 374. став 1. у вези са чланом 8. ЗПП-а, па се 
овим наводима жалбе законитост и правил-
ност донете пресуде суштински не доводи у 
сумњу.

Осим тога, правилан је и закључак прво-
степеног суда да тужени није приложио нити 
предложио одговарајуће доказе на основу ко-
јих би могао да се изведе поуздан закључак о 
висини датог на име учињених давања и из-
вршених услуга.

У том смислу, у погледу навода жалбе ту-
женог да се првостепени суд није упустио у то 
ко је проузроковао поремећене односе, важно 
је напоменути да је чланом 201. став 1. ЗН-а 
прописано да свака уговорна страна може да 
захтева да суд раскине уговор ако се међусоб-
ни односи уговорника због било ког узрока 
толико поремете да постану неподношљиви. 
Следом реченог, цитирана одредба недвосми-
слено упућује на закључак да суд у описаној 
ситуацији изриче раскид независно од тога 
који је узрок неподношљивости међусобних 
односа. Самим тим, када наводи странака и 
предложени и изведени докази иду у прилог 
томе да су односи до те мере поремећени да 
се Уговор не извршава, на првостепеном суду 
је да оценом изведених доказа закључи да ли 
је испуњен наведени законски разлог и да 
сходно томе донесе одлуку о захтеву за рас-
кид Уговора. 
(Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 1164/17 од 8. 3. 
2018)

Право на правичну накнаду у случају 
раскида Уговора о доживотном издржава-
њу претпоставља да је до раскида дошло 
због кривице једне стране, па да би, у том 
смислу, давалац издржавања имао право на 
ову врсту накнаде, потребно је да пружи до-
казе да разлог за раскид наведеног уговора 
лежи на страни примаоца издржавања.

Из образложења:
Побијаном пресудом раскинут је Уговор 

о доживотном издржавању закључен 16. 4. 
2004. године између тужиље, као примаоца 
издржавања, и туженог, као даваоца издр-
жавања. Ставом другим изреке одбијен је за-
хтев туженог да му тужиља исплати износ од 
1.600.000 динара на име правичне накнаде за 
издржавање, са законском затезном каматом 
почев од 14. 10. 2013. године. 

У погледу навода жалбе туженог да се пр-
востепени суд није упустио у то ко је проузро-
ковао поремећене односе између примаоца 
издржавања и даваоца издржавања, важно је 
напоменути да је чланом 201. став 1. Закона 
о наслеђивању прописано да свака уговорна 
страна може да захтева да суд раскине уговор 
ако се међусобни односи уговорника из било 
ког узрока толико поремете да постану непод-
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ношљиви. Следом реченог, цитирана одредба 
недвосмислено упућује на закључак да суд у 
описаној ситуацији изриче раскид независно 
од тога који је узрок неподношљивости међу-
собних односа. Самим тим, када наводи стра-
нака и предложени и изведени докази иду у 
прилог томе да су односи до те мере поремеће-
ни да се уговор не извршава, на првостепеном 
суду је да оценом изведених доказа закључи 
да ли је испуњен наведени законски разлог и 
да сходно томе донесе одлуку о захтеву за рас-
кид уговора. У том случају, односно када суд 
изрекне раскид, неспорно је да даваоцу издр-
жавања припада накнада за пружена давања 
и услуге (члан 201. став 2), што би у конкрет-
ном случају, када се давања туженог састоје 
у различитим услугама, подразумевало да је 
тужени, пре свега, јасно определио о којим је 
услугама била реч, а затим и у ком обиму су 
оне вршене. Ово имајући на уму да у описаној 
ситуацији висина ове врсте накнаде једино 
може да се обрачуна утврђењем врсте услуге, 
те ценом такве услуге на тржишту, како би се 
дошло до новчаног еквивалента (износа) који 
би тужиља, да није закључила уговор са туже-
ним, била дужна да сноси ангажовањем тре-
ћих лица за извршење поменутих. Међутим, 
за такво утврђење било је потребно да тужени, 
сагласно одредбама чл. 7. и 231. ЗПП-а, пре-
дложи извођење одговарајућих доказа на ове 
околности. Како тужени, на коме је био терет 
доказивања ових чињеница у првостепеном 
поступку, није изразио спремност да наведене 
докаже, с обзиром на то да је крајње неодре-
ђено (простим набрајањем појединих услуга) 
захтевао исплату извесне накнаде за учињена 
давања и услуге, то је правилно првостепени 
суд закључио да тужени није доказао ове своје 
тврдње. Ово имајући на уму да првостепени 
суд у том погледу није располагао адекватном 
процесном грађом на бази које би било могу-
ће ван разумне сумње извести поуздан закљу-
чак о основаности захтева туженог. У прилог 
оваквом закључку говори, у крајњем случају, 
и мишљење судског вештака, који је наведено 
дао управо на предлог тужене стране. Самим 
тим, за ову врсту реституције за учињена да-
вања било је неопходно да тужени предложи 
конкретне доказе на бази којих би потом суд 
одредио извођење других доказа (као што је 

вештачење), па се у одсуству наведених пра-
вилност закључка првостепеног суда жалбом 
не доводи у сумњу.

С тим у вези, неосновано је и жалбено 
оспоравање побијане одлуке указивањем на 
то да је првостепени суд требало слободном 
оценом да утврди накнаду за дато издржава-
ње, односно правичну накнаду. Наиме, право 
на правичну накнаду у случају раскида Уго-
вора о доживотном издржавању претпоста-
вља да је до раскида дошло због кривице једне 
стране (члан 201. став 3. ЗН-а). У том смислу, 
да би тужени имао право на ову врсту нак-
наде, било је потребно да у поступку који је 
претходио доношењу одлуке свој захтев за-
снује и поткрепи доказима који би говорили 
у прилог томе да разлог за раскид наведеног 
уговора лежи на страни примаоца издржава-
ња, а имајући на уму изричиту одредбу Зако-
на за ову врсту накнаде. Међутим, за такав 
навод тужени није предложио извођење било 
каквих доказа ни у противтужби од 14. 10. 
2013. године ни у поднеску од 8. 9. 2016. годи-
не, којим је његов захтев коначно опредељен. 
Управо супротно, тужени током поступка 
није ни спорио да се он после расправе тужи-
ље са његовом супругом није обраћао тужи-
љи, нити је обишао, нити је уопште покушао 
да контактира са њом до подношења тужбе. 
При таквом стању ствари и с обзиром на ове 
чињенице, које међу странкама нису биле 
спорне, остало је нерасправљено питање кри-
вице за поремећај односа уговорних страна, 
без обзира на то што се тужени није лично су-
кобио са тужиљом и на тај начин евентуално 
исказао непоштовање према њој. Самим тим, 
без успеха остаје жалбено оспоравање овако 
донете пресуде позивањем на одредбе чл. 12. 
ЗОО-а (начело савесности и поштења) и чл. 
13. ЗОО-а (забрана злоупотребе права). Ово 
с обзиром на то да је становиште овог суда 
да би, при оваквом чињеничном утврђењу, 
евентуална другачија одлука о захтеву туже-
ног била у супротности како са наведеним 
начелима тако и са начелима установљеним 
одредбама чл. 17. (дужност испуњења обаве-
зе) и 18. (дужна пажња у извршавању обавеза 
и остваривању права) истог закона.
(Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 1164/17 од 8. 3. 
2018)
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Поступак регистрације 
огранака – процедура, 
услови, надлежни органи
Изменама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, 
бр. 44/2018) промењене су одредбе које се тичу регистрације 
огранака домаћег правног лица. Закон је ступио на снагу дан након 
објављивања, дакле 9. 6. 2018. године. Домаћа привредна друштва у 
обавези су да до 8. 6. 2019. године региструју огранке. 

Д о сада је остављено привредним дру
штвима на избор да ли ће регистрова
ти огранке у АПРу или не. Обавезност 

регистрације била је прописана једино у слу
чајевима из члана 569. Закона о привредним 
друштвима (у даљем тексту: Закон), уколико 
је у питању:
1) огранак домаћег привредног друштва, ако 
има заступника различитог од заступника 
друштва или је то прописано посебним за
коном као услов за обављање делатности;
2) огранак страног привредног друштва.
Члан 569. Закона претрпео је измене које 
су избрисале разлику у регистрацији изме
ђу домаћег и страног правног лица, па сада 
гласи:

Огранак домаћег и страног привредног 
друштва региструје се у складу са законом о 
регистрацији. У регистру се региструју про-
мене података и престанак, односно бриса-
ње огранка из регистра, у складу са законом о 
регистрацији.

На овај начин уведена је обавезност ре-
гистрације огранака привредних друштава 
у року од годину дана од дана почетка при-
мене овог закона (члан 157 (С3)). Закон је 
ступио на снагу дан након објављивања, 
дакле 9. 6. 2018. године. Домаћа привредна 

друштва у обавези су да до 8. 6. 2019. године 
региструју огранке. 

Приликом регистрације огранака потреб
но је обратити пажњу на више момената јер 
само спровођење промене у Агенцији за при
вредне регистре није и једина радња коју је 
потребно извршити, иако је најважнија.

ПОСТУПАК У АГЕНЦИЈИ ЗА 
ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Да би пријава за регистрацију огранака 
била поднета, прво је потребно да постоји 
усвојена одлука привредног друштва о обра
зовању истих. Орган који доноси наведену 
одлуку одређен је интерним актом, односно 
статутом или одлуком о оснивању. Уколико 
није одређено у интерном акту, потребно је 
да одлуку донесе Скупштина привредног дру
штва, као и да она буде потписана, печатира
на и заведена у књизи одлука.

Овде је потребно упознати се са чланом 
568. Закона (поготово став 2), који гласи:

Огранак се образује одлуком коју доноси 
Скупштина, односно ортаци или комплемен-
тари, ако оснивачким актом, односно ста-
тутом није другачије одређено.

Одлука из става 1. овог члана садржи на-
рочито:
1) пословно име и матични број друштва;
2) адресу огранка;
3) претежну делатност огранка, која се може 
разликовати од претежне делатности дру-
штва;

Саша Павловић, 

дипломирани правник



35

П
РИ

В
РЕД

Н
О

 П
РА

В
О

LEG
E A

R
TIS  ●

 А
П

РИ
Л

 2019.

4) лично име, односно пословно име заступни-
ка огранка и обим овлашћења заступника, ако 
је заступник огранка различит од заступни-
ка друштва.

Веома је добро и то што се на сајту АПРа 
налазе модели за различите врсте одлука, из
међу осталих, и за образовање огранака, који 
могу да се искористе.

Поред одлуке, Агенцији за привредне ре
гистре подноси се и регистрациона прија
ва промене података и регистрације/објаве 
докумената субјеката уписаних у Регистар 
привредних субјеката, заједно са додатком 
17 – Упис/брисање огранака, као и са додат
ком 30 – Ограничења овлашћења за заступа
ње уколико се врши ограничење заступника 
супотписом. Уз све ово иде и такса за реги
страцију огранка која се наплаћује у износу 
од 2.800,00 динара (износ таксе на дан 6. 3. 
2019) по огранку, тако да се овај износ множи 
са бројем огранака који се региструју и онда 
уплаћује АПРу.

Битно је напоменути праксу Агенције за 
привредне регистре и како она тумачи одред
бе Закона.

Члан 570. каже:
Ако је заступник огранка регистрован у 

складу са законом о регистрацији, то лице 
сматра се заступником целог привредног дру-
штва и на питања у вези са дејством ограни-
чења овлашћења за заступање према трећим 
лицима сходно се примењују одредбе члана 33. 
овог закона.

Члан 33. каже:
Заступник је дужан да поступа у складу са 

ограничењима својих овлашћења која су утвр-
ђена актима друштва или одлукама надле-
жних органа друштва.

Ограничења овлашћења заступника не 
могу се истицати према трећим лицима.

Изузетно од става 2. овог члана, ограниче-
ња овлашћења заступника у виду заједничког 
заступања, односно обавезног супотписа могу 
се истицати према трећим лицима, ако су 
регистрована у складу са законом о регистра-
цији.

Дакле, уколико се региструје одређено 
лице за заступника привредног друштва и 
не постави му се ограничење супотписом, 
оно може да закључују све уговоре у име и 

за рачун целокупног привредног друштва, а 
не само огранка чији је заступник. Потенци
јално може да закључи и штетне уговоре по 
друштво, које иначе не би ни имало право да 
закључи.

Овакво решење Закона није баш најсрећни
је, али се правда заштитом права трећих лица.

Из тог разлога велики број привредних 
друштава уноси ограничење супотписом 
како би се ограничили и контролисали за
ступници огранака. Ово углавном важи за 
случај када су заступник огранка и заступник 
привредног друштва две различите особе.

Приликом постављања ограничења по
требно је обратити пажњу на његову фор
мулацију јер, уколико није формулисано у 
облику заједничког заступања два или више 
лица, односно обавезног супотписа, може да 
се дође у ситуацију да АПР региструје огран
ке и њихове законске заступнике без уписа
ног ограничења. Дакле, постојао би несклад 
између ситуације која је уписана у АПРу 
(заступник без ограничења) и онога што је 
права воља и интенција привредног субјекта 
(заступник са ограничењем). 

Због тога би упутно било отићи до правне 
службе АПРа како би се у директном кон
такту са правницима разрешиле све дилеме. 

Ово је списак документације која се подно
си АПРу ради регистрације огранака. Након 
подношења захтева АПР је у обавези да у року 
од 5 радних дана одлучи о захтеву и изврши 
упис огранака, заједно са објављивањем на 
сајту и издавањем решења.

Било би пожељно да се преконтролишу сви 
подаци који су уписани јер увек постоји веро
ватноћа да и АПР нешто прескочи приликом 
уписа. За разлику од ситуације када је у пита
њу грешка на страни привредног субјекта и 
када се доноси решење о одбацивању, уз рок 
од 7 дана да се поднесе исправка са уплатом 
пола таксе која је првобитно уплаћена, када је 
у питању грешка у АПРу, довољно је послати 
мејл и у јако кратком року службе АПРа про
вериће наводе, исправити грешку (нпр. нису 
уписали ограничење супотписом) и издати 
решење о исправци грешке.

Једна од дилема која се јавља у овом тренут
ку јесте да ли постоји обавеза евидентирања 
законских заступника огранака и у Регистру 
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понуђача за она привредна друштва која су се 
регистровала у РП. Одговор је да не постоји 
обавеза евидентирања законских заступника 
у наведеном регистру.

Након регистровања огранака постоји још 
пар инстанци и радњи које је потребно ура
дити како би се промене испратиле свуда.

ПОСТУПАК У ЦРОСО-У

Прво, сви запослени пријављени су пре
ко једне пријаве и поседују М образац који 
је идентичан по питању послодавца. Када се 
региструју огранци, потребно је извршити 
промену за сваког запосленог који ће радити 
у пословној јединици, тј. огранку. На самом 
обрасцу пријаве преко портала ЦРОСОа по
стаје активно поље 26, са падајућим менијем 
из кога је потребно изабрати одговарајући 
огранак и на тај начин пријавити запосленог.

У погледу постојећих запослених најпре је 
потребна одјава са осигурања под шифром 24 
(остали разлози престанка), па да се са сле
дећим даном изврши пријава са одабиром 
огранка под тачком 26. пријаве.

Приликом израде пријаве потребно је да 
се у поље које се односи на пословну јединицу 
унесу адресни подаци нове пословне једини
це. Сваки следећи пут када се израђује прија
ва на новододату пословну јединицу, иста ће 
моћи да буде одабрана избором „лупе”. Зани
мљиво је да адресни подаци старих огранака, 
који више не постоје, остају у систему, тј. није 
могуће избрисати их. Уколико постоји већи 
број огранака, то може да буде помало непре
гледно приликом пријаве.

Препорука је да се ове промене обаве у 
року од пар дана након добијања решења од 
стране АПРа. Не постоји нигде рок за прија
ву када је овако специфична ситуација у пи
тању, али је потребно да се уради у најкраћем 
могуће року.

Овде је потребно обратити пажњу на то да 
се приликом одјаве са шифром 24 одјављују и 
сва осигурана лица (деца, супружници), као и 
да је потребно и њих пријавити након пријаве 
осигураника. Проблем који овде може да се 
јави јесте да портал ЦРОСОа неће дозволи
ти да се у истом дану пријаве и осигураници 
и осигурана лица (нпр. уколико се изврши 

одјава са данашњим даном са шифром 24, 
пријава осигураника врши се са сутрашњим 
даном и ту нема проблема). Међутим, када 
постоји покушај да се на ову пријаву „прика
че” осигурана лица, то неће бити дозвољено, 
већ ће бити потребно да се сачека сутрашњи 
дан како би се на активну пријаву, која важи 
од тог дана, регистровала и осигурана лица.

Ово је обавеза коју је потребно испунити 
како би се стање на порталу ЦРОСОа ускла
дило са тренутном ситуацијом. 

Исто тако, осим за инспекцију рада, про
мена и упис огранка на М обрасцу битни су 
и уколико се учествује у неким програмима 
у вези са којима се аплицира као пословна 
јединица (нпр. програм стручне праксе НСЗ 
захтева да, уколико се аплицира као пословна 
јединица, приликом достављања креденција
ла за ментора исти мора бити пријављен на 
пословну јединицу).

УГОВОР О РАДУ

Са радноправне стране потребно је да се 
са заступницима огранка закључи анекс уго
вора о раду који ће да обухвати и све обаве
зе законског заступника. Дакле, треба да се 
формалноправно покрије и рад запосленог 
као законског заступника огранка.

ПОСТУПАК У ФИЛИЈАЛИ ПОРЕСКЕ 
УПРАВЕ

Постоји и одређена обавеза обавештавања 
надлежне филијале Пореске управе о образо
вању огранака привредног друштва. Како је 
процедура различита од филијале до филија
ле, није на одмет да се контактира надлежна 
филијала и затражи списак документације 
коју јој је потребно доставити.

Углавном се документација своди на одлу
ку о образовању огранака, решење АПРа и 
евентуално нови извод из АПРа. Све ово 
достављало би се надлежној филијали према 
седишту привредног друштва, праћено допи
сом на меморандуму.

ПРОМЕНЕ ПРИЛИКОМ 
УЧЕСТВОВАЊА У ПОСТУПЦИМА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ
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Потребно је обратити пажњу и на члан 75. 
Закона о јавним набавкама, који каже:

Понуђач у поступку јавне набавке мора до-
казати:
1) да је регистрован код надлежног органа, од-
носно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осу-
ђиван за неко од кривичних дела као члан ор-
ганизоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре;
3) (брисана)
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена по-
себним прописом.

Наручилац је дужан да од понуђача или 
кандидата захтева да при састављању сво
јих понуда изричито наведу да су поштовали 
обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да не
мају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.

У овој ситуацији наручилац ће тражити 
потврде о измиреним порезима, доприно
сима и другим јавним дажбинама и од свих 
локалних филијала пореских управа где се 
налазе огранци привредног друштва. 

Ово је један од сегмената који веома лако 
може да се превиди приликом регистрације 
огранака и првог учествовања у поступцима 
јавних набавки одмах након промене.

Као што се види из изложеног, потребно је 
сагледати поступак са свих страна и изврши
ти промене пред свим органима.

Промена правне форме и 
статусне промене привредних 
друштава
Промена правне форме и статусне промене привредних друштава 
представљају скуп радњи и процедура предвиђених Законом 
о привредним друштвима, чијим се предузимањем врше битне 
измене у самом битисању привредних друштава. 

Владимир Саичић, 
дипл. правник,  
с вишегодишњим искуством у 
области привредног права

сао ортачко друштво, командитно друштво, 
друштво са ограниченом одговорношћу и 
акционарско друштво, промена правне фор
ме могућа је у било којој варијанти. Ова про
мена не утиче на субјективитет друштва, тј. 
друштво и даље постоји са својим правима и 
обавезама. Уколико је, на пример, акционар
ско друштво променило своју правну форму 
и постало друштво са ограниченом одговор
ношћу – и даље се ради о истом привредном 
друштву, па ће дужници некадашњег акцио
нарског друштва бити у обавези да свој дуг 

ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ

Приликом промене правне форме дру
штво прелази из једне у другу правну форму у 
складу са Законом о привредним друштвима. 
С обзиром на то да је наведени закон регули
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исплате истом, сада друштву са ограниченом 
одговорношћу.

Ако јавно акционарско друштво мења 
правну форму, оно мора да испуни услове 
за престанак својства јавног друштва који су 
прописани законом којим се уређује тржиште 
капитала. Подела акционарских друштава на 
јавна и нејавна одговара некадашњој подели на 
отворена и затворена акционарска друштва. 
Наиме, jавна акционарска друштва предста
вљају, као и некад отворена, она друштва чи
јим акцијама може слободно да се тргује.

Када друштво мења правну форму, оно мора 
да испуни услове који важе за ту нову правну 
форму. Када је у питању основни капитал, нпр. 
за друштво са ограниченом одговорношћу до
вољан је минимални основни капитал од 100 
динара, док је за акционарско друштво мини
мални основни капитал одређен у износу од 
3.000.000 динара, промена правне форме из 
друштва са ограниченом одговорношћу у ак
ционарско друштво не би могла да се изврши 
без повећања основног капитала. Интересантна 
је ситуација у командитном друштву с обзиром 
на то да се појављују неки чланови који су не
ограничено солидарно одговорни за обавезе 
друштва (комплементари), док неки други од
говарају до висине уложеног (командитори). 
Променом правне форме из командитног у нпр. 
друштво са ограниченом одговорношћу, статус 
свих чланова мора бити изједначен по питању 
ограничене одговорности – од промене па нада
ље сви постају одговорни само до висине улога.

Уколико је у ликвидацији или стечају, дру
штво не може да мења правну форму, осим као 
меру реорганизације у складу са законом ко
јим се уређује стечај. Члан 157. Закона о стечају 
као меру за реализацију плана реорганизаци
је, између осталог, наводи и промену правне 
форме.

Ваља напоменути да промена правне фор-
ме није резервисана искључиво за привредна 
друштва, већ, у складу са чланом 92. Закона 
о привредним друштвима, и предузетник 
може да донесе одлуку о наставку обавља-
ња делатности у форми привредног дру-
штва, при чему се сходно примењују одредбе 
овог закона о оснивању дате форме друштва. 
У том случају предузетник свакако одговара 
целокупном имовином за све обавезе настале 

у вези са обављањем делатности до тренутка 
брисања предузетника из регистра.

Документа потребна за спровођења по
ступка промене правне форме усваја Скуп
штина у акционарском друштву и друштву са 
ограниченом одговорношћу, ортаци у орта
чком друштву и комплементари и командито
ри у командитном друштву. Ради се о следећим 
документима: 
1) предлог одлуке о промени правне форме 
друштва; 
2) предлог измене оснивачког акта ради 
усклађивања са одредбама Закона о привред
ним друштвима које се односе на дату правну 
форму друштва; 
3) предлог статута друштва, ако друштво 
мења правну форму у акционарско друштво; 
4) предлог одлуке којом се именују чланови 
органа друштва у складу са одредбама Закона 
о привредним друштвима које регулишу дату 
правну форму друштва; 
5) извештај о потреби спровођења поступка 
промене правне форме, који обавезно садржи: 

(1) објашњење правних последица проме
не правне форме, 

(2) разлоге и анализу очекиваних ефеката 
промене правне форме,

(3) образложење сразмере конверзије ак
ција у уделе, односно удела у акције, односно 
конверзије удела једне правне форме друштва 
у уделе друге правне форме друштва, у зави
сности од конкретне промене правне форме;
6) детаљно обавештење о праву члана дру
штва да буде несагласан са одлуком о проме
ни правне форме у смислу члана 481. Закона 
о привредним друштвима. 

Сва ова документа припремају један или 
више директора у акционарском друштву и 
друштву са ограниченом одговорношћу, један 
од ортака у ортачком друштву и један од комле
ментара у командитном друштву (не може ко
мандитор). Посебно је значајно да је потребно 
изменити оснивачки акт како би се исти при
лагодио новој правној форми, што значи да је 
измену оснивачког акта потребно извршити у 
свим случајевима промене, без изузетка. Уко
лико се правна форма мења у форму акционар
ског друштва, потребно је да се изради предлог 
статута друштва јер акционарско друштво, за 
разлику од других форми друштава, поред 
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оснивачког акта има и статут. У акционарском 
друштву такође важи да је статут акт који се 
мења, док се оснивачки акт не мења пошто је 
једном донесен, што у конкретном случају зна
чи да се приликом промене правне форме у ак
ционарско друштво оснивачки акт мења само 
приликом промене, док се касније само врше 
измене статута, без измена оснивачког акта. У 
извештајима о потреби спровођења потребно 
је навести образложење сразмере конверзије 
акција у уделе, удела у акције итд., посебно зато 
што ова конверзија и не мора бити сразмерна 
под одређеним условима.

Чланом 481. Закона о привредним дру
штвима прописано је шта нарочито садржи 
Одлука о промени правне форме, као и да се 
истовремено са овом одлуком усвајају измене 
оснивачког акта, статута, у случају промене 
правне форме у акционарско друштво, али и 
одлука или одлуке којом се именују чланови 
органа друштва.

У складу са законом о регистрацији врши 
се и регистрација промене правне форме, па 
правне последице промене наступају на дан 
регистрације. Важно је истаћи да и након про
мене правне форме оно што важи за преду
зетнике, важи и за ортаке и комплементаре 
у ортачком односно командитном друштву, 
тј. да су за обавезе ортачког и командитног 
друштва настале до дана регистрације нео
граничено солидарно одговорни. Ово значи 
да за све обавезе ортачког или командитног 
друштва настале пре регистрације промене 
правне форме у нпр. друштво са ограниченом 
одговорношћу, одговарају како само друштво 
са ограниченом одговорношћу тако и сви не
кадашњи ортаци односно комплементари и то 
солидарно. Ова интервенција законодавства 
била је нужна како се промена правне форме 
не би злоупотребљавала и избегавала неогра
ничена одговорност. Осим тога, важно је иста
ћи и да права трећих лица, која представљају 
терете на уделима односно акцијама друштва 
које мења правну форму, прелазе на уделе од
носно акције нове правне форме друштва. То 
значи да заложно право на уделу након про
мене правне форме постаје заложно право на 
акцијама и обрнуто, као и да променом прав
не форме не могу да се избришу права трећих 
лица на уделима односно акцијама.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

За разлику од промене правне форме која 
увек подразумева једно друштво, недирнут 
правни субјективитет, статусне промене под
разумевају више друштава, како постојећих 
тако и оних кoја тек треба да настану. У по
гледу статусних промена разликују се друштво 
преносилац, које се реорганизује, и друштво 
стицалац, на које се преносе права и обавезе 
друштва преносиоца. Сви чланови друштва 
преносиоца стичу уделе односно акције у дру
штву стицаоцу сразмерно својим уделима од
носно акцијама у друштву преносиоцу, осим 
ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи 
с тим да се статусном променом изврши заме
на удела односно акција у другачијој сразмери 
или ако користи своје право на исплату уместо 
стицања удела.

Чланом 484. став 1. Закона о привредним 
друштвима прописано је да у статусној проме
ни може да учествује једно или више друштава 
исте или различите правне форме. По мишље
њу аутора овог текста у првом делу наведеног 
става дошло је до грешке с обзиром на то да 
у статусној промени учествују најмање једно 
друштво преносилац и једно друштво стица
лац, о ком год модалитету статусне промене 
да се ради, па је стога увек у питању учешће 
више друштава. Прописано је такође да, као и 
приликом промене правне форме, у статусној 
промени не може да учествује друштво које је 
у ликвидацији или у стечају, осим ако се стату
сна промена спроводи као мера реорганизаци
је у складу са законом којим се уређује стечај. 
Члан 157. Закона о стечају као меру за реали
зацију плана реорганизације, између осталог, 
наводи и статусне промене.

Статусне промене су припајање, спајање, 
подела и издвајање.

Припајање настаје када се једно или више 
друштава припаја другом друштву прено
шењем на то друштво целокупне имовине 
и обавеза. Након припајања друштво које се 
припаја престаје да постоји без спровође
ња поступка ликвидације. Дакле, приликом 
припајања може да постоји једно или више 
друштава преносилаца, док је стицалац само 
један. Преносилац или преносиоци даном ре
гистрације припајања престају да постоје, док 
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се стицалац јавља у улози универзалног сукце
сора, па наслеђује целокупна права и обавезе 
преносилаца. Ово значи да потраживања која 
су повериоци преносиоца имали према прено
сиоцу, иста могу да захтевају од стицаоца, као 
и обрнуто, потраживања преносиоца према 
дужницима може да захтева стицалац.

Када је у питању спајање, два или више 
друштава спаја се оснивањем новог друштва 
и преношењем на то друштво целокупне имо
вине и обавеза, чиме друштва која се спајају 
престају да постоје без спровођења поступка 
ликвидације. Приликом спајања јављају се у 
односу на припајање две основне разлике – 
једна на страни преносилаца, а друга на страни 
стицалаца. На страни преносилаца приликом 
спајања увек се јављају најмање два друштва, 
док је приликом припајања могуће да на стра
ни преносилаца буде и само једно друштво. 
Приликом припајања на страни стицалаца 
ради се о већ постојећем друштву, док се при
ликом спајања оснива ново друштво.

У погледу поделе као врсте статусне про
мене јавља се више модалитета: 1. подела уз 
оснивање – када се друштво дели и прено
си целокупну имовину и обавезе на два или 
више новооснованих друштава; 2. подела уз 
припајање – када се друштво дели и преноси 
целокупну имовину и обавезе на два или више 
постојећих друштава и 3. мешовита подела – 
када се друштво дели и преноси целокупну 
имовину и обавезе на једно или више новоо
снованих друштава и једно или више посто
јећих друштава. И приликом поделе друштва 
преносиоци престају да постоје без спровође
ња поступка ликвидације.

Модалитети издвајања су: 1. издвајање уз 
оснивање – када се друштво дели тако што пре
носи део своје имовине или обавеза на једно 
или више новооснованих друштава; 2. издва
јање у припајање – када се друштво дели тако 
што преноси део своје имовине или обавеза на 
једно или више постојећих друштава и 3. ме
шовито издвајање – када се друштво дели тако 
што преноси део своје имовине или обавеза на 
једно или више новооснованих друштава или 
на једно или више постојећих друштава. За ра
злику од припајања, спајања и поделе као врста 
статусних промена, приликом издвајања дру
штво преносилац не престаје да постоји.

Важно је истаћи да Закон у вези са свим 
наведеним врстама статусних промена кори-
сти синтагму „пренос целокупне имовине и 
обавеза”, што значи да под имовином подра-
зумева само активу, а не и пасиву друштва.

Што се поступка за спровођење статусне 
промене тиче, разликују се редовни и појед
ностављени поступак спровођења статусне 
промене. При редовном поступку спровођења 
статусне промене Одбор директора, односно 
Надзорни одбор припрема акта и документа 
наведена у члану 490. Закона о привредним 
друштвима. У акта и документа из члана 490, 
набројани су, између осталог, и финансијски 
извештаји са мишљењем ревизора, са стањем 
на дан који претходи дану доношења одлуке 
Скупштине о статусној промени највише шест 
месеци, као и извештај ревизора о извршеној 
ревизији статусне промене. Међутим, уколико 
су сви чланови друштва које учествује у стату
сној промени сагласни да се финансијски из
вештаји не припремају, исти нису потребни. 
Исто важи и за извештај ревизора, осим у дру
штву које је јавно акционарско друштво, у ком 
је извештај ревизора неопходан. Што се реви
зије статусне промене тиче, на захтев друштва 
које учествује у поступку ревизора може да 
се именује суд, а ако у статусној промени уче
ствује више друштава, надлежни суд може да, 
на заједнички захтев свих тих друштава, име
нује једног ревизора који сачињава заједнички 
извештај о статусној промени за сва друштва.

Уколико у статусној промени учествују два 
или више друштава, неопходно је закључи
ти уговор о тој статусној промени који садр
жи елементе прописане чланом 491. Закона о 
привредним друштвима. Ако само једно дру
штво учествује у статусној промени, Одбор 
директора, односно Надзорни одбор уколико 
је управљање друштвом дводомно, усваја План 
поделе.

Закон о привредним друштвима прописао 
је обавезу објављивања Нацрта уговора о ста
тусној промени, односно Нацрта плана поде
ле. Ови документи објављују се на интернет 
страници Регистра привредних субјеката и у 
ту сврху достављају се Регистру најкасније 60 
дана пре дана одржавања седнице Скупштине 
на којој се доноси одлука о статусној промени. 
Такође, друштво које спроводи статусну про
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мену дужно је да својим члановима омогући 
увид у документа која се припремају у вези са 
статусном променом. Такође, Закон је предви
део и вид заштите поверилаца друштва, па је 
прописана обавеза друштва да писмено обаве
сти повериоце са потраживањима од 2.000.000 
динара и више, који су познати друштву. 

Скупштина доноси одлуку о статусној про
мени којом одобрава План поделе и Уговор, 
односно Нацрт уговора о статусној промени, 
и то у случају акционарског друштва троче
твртинском већином. Скупштина је дужна и 
да усвоји измене и допуне оснивачког акта, 
односно статута у случају акционарског дру
штва, ако друштво наставља да постоји; затим 
да усвоји оснивачки акт друштва које настаје 
статусном променом, као и статут тог друштва 
ако је оно акционарско друштво, као и да доне
се одлуку о повећању односно смањењу основ
ног капитала у зависности од врсте статусне 
промене. Ако се статусном променом врши 
замена удела односно акција у другачијој сра
змери, потребно је да се сваки члан друштва 
преносиоца сагласи са тим, осим оних члано
ва који користе своје право на исплату уместо 
стицања удела. 

Уговор о статусној промени ступа на сна
гу када га одобре скупштине свих друштава 
која учествују у статусној промени, осим уко
лико тим уговором није предвиђено да ступа 
на снагу неког каснијег датума. Из наведеног 
произлази да, уколико је Нацртом уговора о 
статусној промени одређен датум ступања на 
снагу, скупштине друштава – учесника исти 
морају да одобре пре предвиђеног датума да 
би он уопште могао да ступи на снагу.

Поједностављени поступак спровођења 
статусне промене спроводи се ако друштво 
стицалац има удео од најмање 90% у друштву 
преносиоцу. Постоји могућност и да је друштво 
стицалац једини члан друштва преносиоца. 
При поједностављеном поступку није потреб
но припремати извештај ревизора о извршеној 
ревизији статусне промене нити извештај Од
бора директора о статусној промени, односно 
Извршног одбора ако је управљање друштвом 
дводомно. Уколико је друштво стицалац једини 
члан друштва преносиоца, у Уговор о статусној 
промени није потребно уносити податке о заме
ни удела односно акција.

Правне последице статусне промене на
ступају на дан регистрације, при чему је реги
страцију статусне промене могуће извршити 
тек након ступања на снагу Уговора о стату
сној промени, односно Плана поделе, а пре 
регистрације мора да се изврши исплата не
сагласним члановима друштва. Дакле, значај 
регистрације као граничног момента и у овом 
случају је велики. Све предузете радње без ре
гистрације немају значаја.

У случају поделе, нераспоређена имовина, 
заједно са обавезама, распоређује се сразмерно 
на друштва стицаоце.

Закон о привредним друштвима предви
део је и заштиту права како чланова друштва 
преносиоца тако и трећих лица. Члан друштва 
има право на исплату новчане накнаде уколи
ко сматра да је оштећен утврђеном сразмером 
замене удела односно акција у друштву пре
носиоцу за уделе односно акције у друштву 
стицаоцу. Ово право остварује се тужбом на
длежном суду. Такође, члан друштва који је не
сагласан са одлуком о статусној промени има 
право да поднесе тужбу суду уколико сматра 
да откупна цена акција не одговара тржишној 
вредности акција или му иста не буде исплаће
на. Закон је предвидео и заштиту других лица, 
пре свега поверилаца, ималаца обвезница и 
других дужничких хартија од вредности итд. 
Поред права, Закон је прописао и одговор
ност директора, односно чланова Надзорног 
одбора, и то према члановима односно акци
онарима, за штету проузроковану намерно 
или крајњом непажњом приликом припреме 
и спровођења статусне промене. Овакво за
конско решење одговара нивоу одговорности 
запослених за штету коју су проузроковали 
послодавцу.

Уместо закључка

Као што из свега наведеног може да се види, 
законодавац је детаљно регулисао промене 
правне форме и статусне промене привредних 
друштава. Приликом њиховог спровођења 
друштву које мења правну форму или се стату
сно реорганизује на располагању су бројне мо
гућности које узрокују или сасвим другачију 
форму истог привредног друштва или прелаз 
права и обавеза на друго друштво.
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Спор мале вредности кроз 
праксу привредних судова
Издвојени су најновији примери из праксе привредних судова који 
се односе на спорове мале вредности, пре свега на дозвољеност 
жалбе, жалбене разлоге и поступак по жалби.

ДОЗВОЉЕНОСТ ПОСЕБНЕ ЖАЛБЕ

Посебна жалба у споровима мале вред
ности дозвољена је против решења којим се 
окончава поступак.

Из образложења: 
Одредбом члана 478. став 1. Закона о пар

ничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 
49/13, 55/14) прописано је да је у поступку у 
споровима мале вредности дозвољена посебна 
жалба само против решења којим се окончава 
поступак, док је ставом 2. истог члана пропи
сано да остала решења против којих је по овом 
закону дозвољена посебна жалба могу да се 
побијају само жалбом против одлуке којом се 
поступак окончава, а ставом 3. овог члана про
писано је да се решења из става 2. овог члана 
не достављају странкама, већ се објављују на 
рочишту и уносе у писани састав одлуке.

Одредбом члана 487. став 1. Закона о пар
ничном поступку прописано је да су у поступ
ку у привредним споровима спорови мале 
вредности они у којима се тужбени захтев од
носи на потраживање у новцу које не прелази 
динарску противвредност од 30.000,00 евра по 
средњем курсу НБС на дан подношења тужбе.

У конкретном случају првостепени суд је 
одбио приговор месне ненадлежности реше
њем П. 516/18 од 10. 1. 2019. године и отправак 
решења доставио парничним странкама. Бла
говременом жалбом тужилац побија означено 
решење из свих законом дозвољених разлога. 
Привредни апелациони суд, као суд другог сте
пена, одбацује жалбу тужиоца као недозвољену 
с обзиром на то да се ради о спору мале вредно
сти и да је посебна жалба дозвољена само про
тив решења којим се окончава поступак.
(Решење Привредног суда у Пожаревцу, П. 516/18 од 10. 1. 2019. 
године, и Решење Привредног апелационог суда у Београду, Пж. 
394/19 од 23. 1. 2019. године, којим је одбачена жалба)

РОК ЗА ЖАЛБУ

Рок за жалбу против пресуде, односно ре
шења донетог у споровима мале вредности 
износи 8 дана.

Из образложења:
Одредбом члана 479. Закона о парничном 

поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13, 
55/14) прописано је да против првостепене 
пресуде, односно решења донетог у парни
ци о спору мале вредности може да се изјави 
жалба у року од 8 дана.

У конкретном случају пресуда због изоста
нака донета је у парници о спору мале вред
ности, па је рок за изјављивање жалбе против 
пресуде 8 дана од дана достављања преписа 
пресуде. Тужени је препис пресуде примио 
дана 6. 9. 2016. године, па је рок од 8 дана за 
изјављивање жалбе истицао дана 14. 9. 2016. 
године. То је био последњи дан рока у коме 
је тужени могао да изјави жалбу и у том слу
чају жалба би била благовремена. Тужени је 
жалбу против пресуде због изостанка изјавио 
дана 19. 9. 2018. године, тј. по протеку рока од 
8 дана, па из тога произлази да је изјављена 
жалба неблаговремена.
(Решење Привредног апелационог суда, Пж. 7140/16 од 26. 7. 
2018. године, којим је одбачена жалба изјављена против Пре-
суде Привредног суда у Пожаревцу, П. 320/16 од 30. 8. 2016)

НОВЕ ЧИЊЕНИЦЕ И НОВИ ДОКАЗИ У 
ЖАЛБИ

У поступку по жалби у споровима мале 
вредности не могу да се истичу нове чињени
це и нови докази.

Из образложења: 
Одредбом члана 479. став 1. Закона о 

парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 
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72/2011, 55/2014) прописано је да пресуда 
или решење којим се окончава парница у по
ступку у споровима мале вредности може да 
се побија само због битне повреде одредаба 
парничног поступка из члана 374. став 2. овог 
закона и због погрешне примене материјал
ног права.

Против пресуде првостепеног суда ту
жени је изјавио благовремену и дозвољену 
жалбу из свих законом прописаних разлога, 
са предлогом да другостепени суд пресуду 
укине или исту преиначи. У жалби је истакао 
и приговор застарелости на период од 1. 4. 
2014. године и предложио саслушање сведока 
А. Ж. из Мокришта на околност да је у више 
наврата вршио плаћање комуналних услуга. 
Међутим, како се у конкретном случају ради 
о спору мале вредности, то се у поступку 
по жалби не могу истицати нове чињенице 
и предлагати нови докази, па се истакнути 
приговор застарелости и предлог за саслу
шање сведока не могу разматрати од стране 
другостепеног суда, јер су наведени доказни 
предлози недозвољени. 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 379/17 од 13. 10. 
2017. године, потврђена Пресудом Привредног апелацио-
ног суда, Пж. 6959/17 од 13. 8. 2018)

ОДЛУКА О МЕСНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ 
И ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ

У спору мале вредности жалба је дозвоље
на против решења о оглашавању суда месно 
ненадлежним, али не и против решења којим 
се одбија истакнути приговор ненадлежно
сти, јер то није решење којим се окончава 
поступак пред судом пред којим је спор по
кренут.

Из образложења:
Из предмета произлази, како то и жали

лац у жалби наводи, да се ради о привредном 
спору мале вредности, с обзиром на то да је 
тужба поднета ради наплате новчаног потра
живања у износу од … динара. Чланом 480. 
Закона о парничном поступку прописано је 
да се одредбе поступка у привредним споро
вима примењују у свим споровима у којима 
суде привредни судови у складу са законом 
којим се уређује стварна надлежност судова, 
ако за поједине спорове није прописана друга 

врста поступка, као и да се, ако одредбама ове 
главе није другачије прописано, у поступку 
у привредним споровима сходно примењују 
остале одредбе овог закона. Чланом 487. овог 
закона прописано је да су у привредним спо
ровима спорови мале вредности они у којима 
се тужбени захтев односи на потраживање у 
новцу које не прелази динарску противвред
ност од … евра по средњем курсу НБС на дан 
подношења тужбе. Из наведених разлога ре
левантна је одредба члана 478. Закона о пар
ничном поступку, којом је прописано да је у 
поступку у споровима мале вредности дозво
љена посебна жалба само против решења ко
јим се окончава поступак, а да остала решења 
против којих је по Закону дозвољена посебна 
жалба могу да се побијају само жалбом про
тив одлуке којом се поступак окончава.

Следи да решење којим се одбија приговор 
месне ненадлежности Привредног суда у С. 
М. не представља решење којим се поступак 
окончава, да против њега није дозвољена по
себна жалба… .
(Из Решења Привредног апелационог суда, Пж 178/17 од 21. 
9. 2017)

ПОГРЕШНО УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО 
СТАЊЕ

Пресуда или решење којим се окончава 
парница у поступку у споровима мале вред
ности може да се побија само због битне по
вреде одредаба парничног поступка и због 
погрешне примене материјалног права.

Из образложења:
Одредбом члана 479. став 1. Закона о 

парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 
72/2011, 55/2014) прописано је да пресуда 
или решење којим се окончава парница у по
ступку у споровима мале вредности може да 
се побија само због битне повреде одредаба 
парничног поступка из члана 374. став 2. За
кона и због погрешне примене материјалног 
права.

Наводи туженог изнети у жалби, којима 
оспорава оцену изведених доказа и посредно 
указује на погрешно или непотпуно утврђено 
чињенично стање, нису разматрани од стране 
другостепеног суда, с обзиром на то да је пр
востепена пресуда донета у парници по спору 
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мале вредности из члана 487. став 1. Закона 
о парничном поступку. Сходно одредби чла
на 479. став 1. Закона о парничном поступку, 
пресуда у парници у спору мале вредности 
може да се побија само због битне повреде 
одредаба парничног поступка из члана 374. 
став 2. Закона о парничном поступку и због 
погрешне примене материјалног права.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 109/15 од 1. 9. 
2015. године, потврђена Пресудом Привредног апелацио-
ног суда у Београду, Пж. 6223/15 од 26. 5. 2017)

Пресуда или решење којим се оконча-
ва парница у поступку у споровима мале 
вредности може да се побија само због бит-
не повреде одредаба парничног поступка и 
погрешне примене материјалног права.

Из образложења:
Тужени недозвољено побија првостепену 

пресуду због погрешно и непотпуно утвр
ђеног чињеничног стања, у чему се састоји 
претежни део његових жалбених навода јер 
је одредбом члана 479. ставови 1. и 2. Закона 
о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 
72/11 и 74/13) прописано да пресуда или ре
шење којим се окончава парница у поступ
ку у споровима мале вредности може да се 
побија само због битне повреде одредаба 
парничног поступка из члана 374. став 2. 
тог закона и због погрешне примене мате
ријалног права.

Из наведених разлога жалбени наводи 
који се односе на погрешно утврђено чиње
нично стање нису били предмет испитивања 
у другостепеном поступку, јер се ради о томе 
да је поступак о коме је реч – поступак у пар
ницама у споровима мале вредности, у ком 
пресуда не може да се побија због погрешно и 
непотпуно утврђеног чињеничног стања.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 752/15 од 10. 11. 
2015, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у 
Београду, Пж. 7837/15 од 27. 4. 2017)

ОЦЕНА ЖАЛБЕНИХ НАВОДА

Другостепени суд није овлашћен да цени 
жалбене наводе којима се указује на то да је 
чињенично стање погрешно и непотпуно 
утврђено у споровима мале вредности.

Из образложења:
Пресудом привредног суда у Пожаревцу, 

П. 544/2015 од 13. 10. 2015. године, у ставу 
првом изреке Решење о извршењу Привред
ног суда у Пожаревцу, Ив. 375/2015 од 12. 5. 
2015. године, укинуто је у целости, док је у 
ставу другом изреке обавезан тужени да ту
жиоцу исплати износ од 58.678,32 динара, са 
законском затезном каматом на појединачно 
опредељене износе почев од 30. у месецу, па 
до исплате за сваку рату, док је ставом трећим 
суд одлучио о трошковима поступка. 

Тужени је против наведене пресуде бла
говремено изјавио жалбу због битне повреде 
одредаба парничног поступка из члана 374. 
став 1. у вези са чланом 8. Закона о парнич
ном поступку, члана 374. став 2. тачка 12) За
кона о парничном поступку, због погрешно 
и непотпуно утврђеног чињеничног стања и 
због погрешне примене материјалног права.

У питању је спор мале вредности прописан 
главом XXXIII Закона о парничном поступку 
и члановима од 467. до 479. Закона.

Одредбом члана 479. став 1. Закона о пар
ничном поступку прописано је да пресуда или 
решење којим се окончава парница у поступку 
о споровима мале вредности може да се побија 
само због битне повреде одредаба парничног 
поступка из члана 374. став 2. овог закона и 
због погрешне примене материјалног права.

Из претходно цитиране одредбе Закона о 
парничном поступку произлази да жалба у 
споровима мале вредности не може да се изја
ви због погрешно и непотпуно утврђеног чи
њеничног стања, као и другостепени суд није 
овлашћен да цени жалбене наводе којима се 
указује на то да је чињенично стање погрешно 
и непотпуно утврђено. 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 544/15 од 13. 10. 
2015. године, потврђена Пресудом Привредног апелацио-
ног суда у Београду, Пж. 8371/15 од 11. 5. 2017)

ЖАЛБЕНИ РАЗЛОЗИ

У жалби против пресуде у спору мале 
вредности не могу да се износе нове чињени
це и предлажу нови докази, а одлука може да 
се побија само због битне повреде одредаба 
парничног поступка и због погрешне приме
не материјалног права.



45

П
РИ

В
РЕД

Н
О

 П
РА

В
О

LEG
E A

R
TIS  ●

 А
П

РИ
Л

 2019.

Из образложења:
У парници о спору мале вредности из чла

на 487. став 1. Закона о парничном поступку 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013), у којој, 
у смислу члана 479. став 1. Закона о парничном 
поступку, пресуда може да се побија само због 
погрешне примене материјалног права и због 
повреде одредби парничног поступка из члана 
374. став 2. Закона о парничном поступку, жал
бени наводи у делу којим се истиче погрешно 
и непотпуно утврђено чињенично стање, као 
и у делу којим се указује на постојање повреде 
тачке 12) из члана 374. став 2. Закона о пар
ничном поступку, али који по својој садржини 
представљају жалбени разлог који се односи 
на повреде из члана 374. став 1. Закона о пар
ничном поступку, нису били предмет оцене од 
стране другостепеног суда, с обзиром на то да 
се односе на недозвољени жалбени разлог. 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 501/16 од 22. 12. 
2016. године, потврђена Пресудом Привредног апелацио-
ног суда у Београду, Пж. 1199/17 од 2. 3. 2017)

ПОЗИВ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ

У позиву за главну расправу навешће се, 
поред осталог, да ће да се сматра да је тужи
лац повукао тужбу ако не дође на рочиште за 
главну расправу, као и да ће суд, ако тужени 
изостане са рочишта за главну расправу, доне
ти пресуду због изостанка. Суд ће да упозори 
странке да у овом поступку треба да изнесу 
све чињенице и доказе до закључења првог ро
чишта за главну расправу, да у жалби против 
пресуде не могу да се износе нове чињенице и 
предлажу нови докази, као и да одлука може 
да се побија само због битне повреде одредаба 
парничног поступка и због погрешне примене 
материјалног права.

Из образложења:
Одредбом члана 473. Закона о парнич

ном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 
49/2013) прописано је да ће се у позиву за глав
ну расправу навести, поред осталог, да ће да 
се сматра да је тужилац повукао тужбу ако 
не дође на рочиште за главну расправу, као и 
да ће суд, ако тужени изостане са рочишта за 
главну расправу, донети пресуду због изостан
ка (члан 351). Суд ће да упозори странке да у 

овом поступку треба да изнесу све чињенице и 
доказе до закључења првог рочишта за главну 
расправу, да у жалби против пресуде не могу 
да се износе нове чињенице и предлажу нови 
докази, као и да одлука може да се побија само 
због битне повреде одредаба парничног по
ступка из члана 374. став 2. овог закона и због 
погрешне примене материјалног права.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 500/13 од 11. 3. 
2015. године, потврђена Пресудом Привредног апелацио-
ног суда у Београду, Пж. 2610/15 од 8. 3. 2017)

ПОБИЈАЊЕ ПРЕСУДЕ КОЈОМ СЕ 
ОКОНЧАВА ПАРНИЦА У ПОСТУПКУ О 
СПОРОВИМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Пресуда или решење којим се окончава пар
ница у поступку о споровима мале вредности 
може да се побија само због битне повреде 
одредаба парничног поступка из члана 374. 
став 2. овог закона и због погрешне примене 
материјалног права.

Из образложења:
Жалилац се у својој жалби позива на бит

ну повреду одредаба парничног поступка из 
члана 374. став 1. у вези са чланом 98. став 5. 
Закона о парничном поступку.

Према одредби члана 479. став 1. Закона 
о парничном поступку, пресуда или решење 
којим се окончава парница у поступку у спо
ровима мале вредности може да се побија само 
због битне повреде одредаба парничног по
ступка из члана 374. став 2. овог закона и због 
погрешне примене материјалног права.

То значи да не може да се побија због по
грешно и непотпуно утврђеног чињеничног 
стања.

Овде се ради о привредном спору мале 
вредности, па релативно битне повреде одре
даба парничног поступка не могу да се истичу 
у жалбеном поступку, већ само апсолутно бит
не повреде одредаба парничног поступка из 
члана 374. став 2. Закона о парничном поступ
ку, на шта јасно упућује већ цитирана одредба 
члана 479. став 1. Закона о парничном поступ
ку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13, 55/14). 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 445/16 од 22. 12. 
2016. године, потврђена Пресудом Привредног апелацио-
ног суда у Београду, Пж. 860/17 од 14. 2. 2017)
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Недоумице повезане са 
заснивањем радног односа 
наставног особља у високом 
образовању
У пракси се често јављају одређене недоумице у вези са 
заснивањем радног односа наставног особља у високошколским 
установама, тако да се настојало да се одговори на нека спорна 
питања и укаже на правилно поступање у поменутим ситуацијама.

Избор у звање и заснивање радног од-
носа наставног особља уређено је, у 
основном, Законом о високом обра-

зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон и 73/2018 – даље: Закон).

Стицање звања наставника и заснивање 
радног односа уређено је одредбом члана 75. 
Закона, која прописује следеће:

„Високошколска установа расписује кон-
курс за стицање звања и заснивање радног 
односа наставника за уже научне, стручне, од-
носно уметничке области утврђене општим 
актом високошколске установе.

Универзитет врши избор у сва звања на-
ставника на предлог факултета, односно друге 
високошколске јединице, а академија струков-
них студија за наставнике у звању предавача, 
вишег предавача и професора струковних сту-
дија, на предлог одговарајуће високошколске 
јединице академије струковних студија.

Висока школа врши избор у сва звања на-
ставника, а висока школа струковних студија 
врши избор у звања предавача, вишег предава-
ча и професора струковних студија.

Лице изабрано у звање предавача, вишег 
предавача, доцента и ванредног професора 
стиче звање и заснива радни однос на период 
у трајању од пет година.

Лице изабрано у звање професора струков-
них студија и редовног професора стиче звање 
и заснива радни однос на неодређено време.

Са лицем изабраним у звање наставника 
уговор о раду закључује орган пословођења 
високошколске установе из става 1. овог члана.

Начин и поступак заснивања радног односа 
и стицања звања наставника уређују се општим 
актом самосталне високошколске установе.

Приликом избора у звање наставника, 
универзитет и високошколска установа цени 
следеће елементе: оцену о резултатима обра-
зовног, научног, истраживачког односно умет-
ничког рада, оцену о ангажовању у развоју 
наставе и развоју других делатности високо-
школске установе, оцену о резултатима педаго-
шког рада, као и оцену резултата постигнутих 
у обезбеђивању научно-наставног, односно 
уметничко-наставног подмлатка.

Оцена о резултатима научноистраживачког 
рада даје се на основу услова из члана 74. став 
12. овог закона.

Оцену о резултатима ангажовања у ра-
звоју наставе и других делатности и оцену о 
резултатима постигнутим у обезбеђивању на-
учно-наставног, односно уметничко-наставног 
подмлатка даје се на основу услова које дефини-
ше високошколска јединица у оквиру које на-
ставник изводи наставу, а у складу са општим 
актом самосталне високошколске установе.

При оцењивању резултата педагошког рада 
узима се у обзир мишљење студената, у складу 
са општим актом самосталне високошколске 
установе.

Богдан Младеновић, 
дипл. правник,
секретар Пољопривредног 
факултета Универзитета у 
Београду



47

РА
Д

Н
О

 П
РА

В
О

 
LEG

E A
R

TIS  ●
 А

П
РИ

Л
 2019.

Високошколска установа је дужна да кон-
курс из става 1. овог члана распише најкасније 
шест месеци пре истека времена на које је на-
ставник биран и да га оконча у року од девет 
месеци од дана расписивања конкурса.”

Већ из првог става означеног члана Закона 
произлази да је стицање звања и заснивање 
радног односа наставног особља јединствен 
процес, који започиње расписивањем конкурса 
од стране високошколске установе (факултет, 
уметничка академија, висока школа, висо-
ка школа струковних студија). Такође, истим 
ставом прописано је и да се наставник бира 
за ужу научну област која се утврђује општим 
актом високошколске установе. Из наведеног 
произлази да законодавац даје аутономију ви-
сокошколским установама да својим општим 
актом, а то је најчешће статут, утврде уже на-
учне области.

Интересантно је напоменути да је пре по-
четка Болоњског процеса у Републици Србији, 
појам ужа научна област био непознат, као и да 
су се наставници бирали за предмет.

Овде се мора истаћи да законодавац не даје 
дефиницију уже научне области, али утврђује 
научна поља и научне области. Научна поља су 
дефинисана Законом, чланом 37. Тако постоји 
укупно 5 (пет) образовно-научних, односно 
образовно-уметничких поља: природно-мате-
матичке науке, друштвено-хуманистичке на-
уке, медицинске науке, техничко-технолошке 
науке, уметност.

У истом члану у ставу 2. прописује се да На-
ционални савет утврђује одговарајуће научне, 
уметничке и стручне области у оквиру поља. 
Национални савет је донео Правилник о на-
учним, уметничким и стручним областима 
у оквиру образовно-научних, односно обра-
зовно-уметничких поља („Сл. гласник РС”, бр. 
30/2007, 112/2008 и 72/2009).

У истом члану у ставу 3. прописује се да од-
говарајуће уже научне, уметничке и стручне 
области у оквиру научне, уметничке и стручне 
области утврђује самостална високошколска 
установа (универзитет, академија струковних 
студија, висока школа и висока школа струков-
них студија) на предлог високошколске уста-
нове (факултет, уметничка академија). Овде је 
потребно указати на то да не постоји дослед-
ност код законодавца јер у члану 37. став 3. За-

кона (када говори о студијским програмима) 
прописује да уже научне области утврђује са-
мостална високошколска установа, док (када 
говори о стицању звања наставника и засни-
вању радног односа) члан 75. став 1. Закона 
каже да се расписује конкурс за стицање звања 
и заснивање радног односа наставника за уже 
научне, стручне, односно уметничке области, 
утврђене општим актом високошколске уста-
нове.

Подсетник: Закон познаје следеће високо-
школске установе:
1) универзитет,
2) факултет, односно уметничка академија у 
саставу универзитета,
3) академија струковних студија,
4) висока школа,
5) висока школа струковних студија,

од којих су универзитет, академија стру-
ковних студија, висока школа и висока школа 
струковних студија самосталне високошкол-
ске установе, а факултети, односно уметничке 
академије немају статус самосталне високо-
школске установе.

Из свега наведеног произлази да законо-
давац не даје ближу дефиницију уже научне 
области, као и да су високошколске установе 
слободне да својим општим актом утврде уже 
научне области. Треба напоменути да ни закон 
којим се уређује научноистраживачки рад у 
Србији не даје дефиницију уже научне области.

За разлику од Србије, у Републици Српској 
Закон о научноистраживачкој дјелатности и 
технолошком развоју прописује значење из-
раза на следећи начин: „Ужа научна област 
систематизује више научних дисциплина или 
посебних наука”.

На основу свега наведеног треба закључити 
да би Национални савет требало да иницира 
измену Закона о високом образовању како би 
се исправила уочена недоследност, али и како 
би се дала дефиниција уже научне области, што 
би олакшало и високошколским установама да 
лакше дефинишу исте.

Значај правилног дефинисања уже научне 
области може да се схвати исправно тек када 
се обрати пажња и на одредбу Закона по којој 
се начин и поступак заснивања радног односа 
и стицања звања наставника уређују општим 
актом самосталне високошколске установе. 
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Највећи универзитет у Србији – Универзитет 
у Београду – својим општим актом – Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду („Гласник Универзитета”, бр. 
200 од 23. 11. 2017), којим се утврђује начин и 
поступак стицања звања наставника и засни-
вања радног односа, у члану 10. прописује:

„Комисија за припрему реферата о при-
јављеним кандидатима (у даљем тексту: Ко-
мисија) састоји се од три или пет наставника, 
односно истраживача са научним звањем, који 
су запослени на факултету, односно институ-
ту, од којих већина мора бити из уже научне, 
односно уметничке области, а изузетно из на-
учне области у случајевима када у Републици 
нема наставника у одговарајућем звању из уже 
научне области за коју се наставник бира.

Најмање један члан Комисије није у радном 
односу на факултету.”

Из наведеног произлази значај правилног 
дефинисања уже научне области. Да би на-
ставник могао да се изабере у звање, битно је 
да Комисија која сачињава реферат којим се 
предлаже кандидат за избор у звање буде сачи-
њена од чланова који су већином из исте уже 
научне области.

Немање адекватне дефиниције уже нау-
чне области отвара и питање да ли наставник 
може да буде изабран само за једну или и за две 
или више научних области. Како Закон не по-
ставља никакво ограничење, наставник може 
бити биран и зa две или више научних обла-
сти. Међутим, мора да се има у виду и одред-
ба Закона по којој је поступак стицања звања 
и заснивања радног односа јединствен, што 
практично значи да се конкурс, по правилу, 
расписује за избор наставника у једно звање 
(нпр. ванредни професор) и једну ужу нау чну 
област. Овде треба подсетити на то да лице 
изабрано у звање предавача, вишег предавача, 
доцента и ванредног професора стиче звање 
и заснива радни однос на период у трајању од 
пет година (не стиче трајно звање), а лице иза-
брано у звање професора струковних студија 
и редовног професора стиче звање и заснива 
радни однос на неодређено време (стиче трај-
но звање).

Из свега наведеног могу да проистекну број-
не правне ситуације које изазивају недоумице. 

Ако се узме за пример случај да је настав-
ник изабран у звање ванредног професора за 
две различите уже научне области у периоду 
од једне године, не би требало да буде много 
недоумица јер се ради о истом звању, при чему 
само један изборни период у једној ужој нау-
чној области истиче раније (а тиме и Уговор о 
раду), а други касније. 

Ако је, на пример, наставник изабран у зва-
ње доцента за једну ужу научну област, а у зва-
ње ванредног професора за другу ужу научну 
област, отвара се питање како се одређује ње-
гова плата (што је наставник у вишем звању, 
то је и коефицијент за исплату плате виши). 
Закон, наравно, не прописује (напомена: и не 
треба да прописује) како се поступа у наведеној 
ситуацији. Наиме, мора да се има у виду да по 
окончању поступка избора наставник са ор-
ганом пословођења високошколске установе 
закључује Уговор о раду, а један од обавезних 
елемената тог уговора јесте и износ основне за-
раде и елементи за утврђивање основне зараде, 
радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде 
и друга примања запосленог. Ако је конкурс за 
избор у звање наставника расписан са непуним 
радним временом за оба звања, не би требало 
да буде много нејасноћа. По једном уговору (у 
одговарајућем звању и ужој научној области) 
наставник ће имати један коефицијент, а по 
другом други. Међутим, ако су оба конкурса 
расписана са пуним радним временом или без 
навођења да се конкурс расписује за заснивање 
радног односа са непуним радним временом, 
појављује се дилема како одредити коефици-
јент за обрачун и исплату плате/зараде настав-
ника. Ово је ситуација која се јавља у пракси 
високошколских установа и идеално би било 
да поменута установа има општи акт који у 
потпуности уређује ову ситуацију, која може 
да се реши на два начина. Први начин је да се 
предвиди да, у случају када се лице бира за две 
или више ужих научних области у различи-
том звању, високошколска установа расписује 
конкурс са непуним радним временом. Други 
начин је да високошколска установа својим 
општим актом, којим се уређују права, обаве-
зе и одговорности из радног односа, пропише 
начин утврђивања коефицијента за обрачун 
и исплату плате/зараде сразмерно времену за 
које наставник обавља послове одређеног зва-
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ња и радног места, а на основу броја часова које 
наставник држи из предмета који припадају 
одговарајућој ужој научној области.

Ако општи акт високошколске установе не 
регулише наведену проблематику, а послода-
вац, на пример, наставнику исплаћује зараду 
за ниже звање, наставник би требало да затра-
жи измену свог уговора о раду како би оства-
рио право на коефицијент сразмерно времену 
рада у одговарајућем звању. Правни основ за 
наведено даје и одредба члана 40. став 3. Закона 
о раду: „Послодавац је дужан да размотри за-
хтев запосленог са непуним радним временом 
за прелазак на пуно радно време, као и запосле-
ног са пуним радним временом за прелазак на 
непуно радно време.”

Као још један релативно чест проблем јавља 
се питање да ли се са наставником који је нпр. 
био у звању и радном месту доцент, а изабран 
је у звање и на радно место ванредни профе-
сор код истог послодавца, закључује Уговор о 
раду или Анекс уговора о раду. Овде се мора 
имати у виду полазна чињеница да је Уговор 
о раду закључен на одређено време. Истеком 
трајања наведеног уговора и изборног перио-
да престаје да важи Уговор о раду. Наставник 
може бити изабран у више звање у току трајања 
важећег уговора (што је и најчешћи случај) и то 
је основни разлог зашто се у пракси појавила 
дилема да ли се сачињава нови уговор или се 
само закључује анекс постојећег.

Одговор на ово питање треба потражити у 
одредби члана 75. став 6. Закона – да са лицем 
изабраним у звање наставника Уговор о раду 
закључује орган пословођења високошколске 
установе. Из ове одредбе произлази да се са на-
ставником који је изабран у звање и на радно 
место закључује нови уговор о раду.

У овом случају треба имати у виду и одред-
бе Закона о раду које се односе на измену уго-
ворених услова рада – закључивање Анекса 
уговора о раду. Закон о раду јасно и недвосми-
слено прописује обавезу послодавца да, у слу-
чају премештаја на друге одговарајуће послове 
(радно место) уз Анекс уговора о раду, запосле-
ном достави писмено обавештење које садржи: 
разлоге за понуђени анекс уговора, рок у коме 
запослени треба да се изјасни, који не може 
бити краћи од осам радних дана, и правне по-
следице које могу да настану непотписивањем 

поменутог анекса уговора. Како се наставник 
у више звање и радно место бира по конкурсу, 
то давање понуде по окончаном конкурсу и до-
нетој одлуци надлежног органа о избору не би 
имало правног смисла.

У пракси високошколских установа недоу-
мицу је изазивала и одредба члана 37. став 5. 
Закона о раду: „Ако је уговор о раду на одре-
ђено време закључен супротно одредбама овог 
закона или ако запослени остане да ради код 
послодавца најмање пет радних дана по истеку 
времена за које је уговор закључен, сматра се 
да је радни однос заснован на неодређено вре-
ме.” Наиме, недоумица се односи на то да ли 
ова одредба Закона о раду може да се примени 
и на уговоре о раду наставника који се бирају 
на одређено време, сагласно одредбама Закона.

Радноправни статус наставника регулисан 
је посебним законом. Иако је одредбом члана 
89. став 1. Закона прописано да се у погледу 
права, обавеза и одговорности запослених у 
високошколској установи примењује закон 
којим се уређује рад, ако овим законом није 
друкчије уређено, аутор овог текста сматра да 
на радноправни статус наставника не може да 
се примени наведена одредба Закона о раду. 
Њена примена значила би прерастање радног 
односа на одређено време у радни однос на не-
одређено време.

Закон је изричито својом принудном нор-
мом регулисао и ограничио трајање избор-
ног звања наставника у високошколским 
установама, као и трајање њиховог радног 
односа на период од пет година. Супсидијар-
на примена означеног правила општег закона 
– Закона о раду – није могућа јер се одредбе 
посебног и општег закона по свом правном 
дејству међусобно искључују. Радни однос 
наставника у високошколској установи не-
раскидиво је везан за његов избор у звање. 
Ако наставник није изабран у одговарајуће 
звање, нису се стекли услови за ново заснива-
ње радног односа на одређено време, односно 
прерастање радног односа на одређено време 
у радни однос на неодређено време, после ис-
тека трајања Уговора о раду. На ово не може да 
утиче ни, на пример, чињеница да је наставник 
наставио да ради на истом радном месту дуже 
од периода на који је изабран и за који је за-
кључен Уговор о раду.
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Сваки другачији правни став представљао 
би дерогирање императивне норме Закона о 
избору у звање наставника и заснивању рад-
ног односа.

У пракси се дешава и да се покреће судски 
поступак везан за поступак избора у звање 
наставника, који по правилу покреће канди-
дат који није изабран на конкурсу, односно 
кандидат који оспорава одлуку о избору на-
длежног органа самосталне високошколске 
установе. Најважније што треба истаћи у вези 
са овим судским поступцима јесте да се ради о 
споровима у којима надлежни суд има само 
делимичну јурисдикцију. Дакле, не ради се о 
спору пуне јурисдикцији. Пресуда не замењује 
у свему поништени акт (напомена: за разли-
ку од спора пуне јурисдикције, у ком пресуда 
у свему замењује поништени акт). Наведено 
значи да судска одлука не може да замени 
одлуку о избору надлежног органа самостал-
не високошколске установе. Суд, наиме, није 
меродаван да у радном спору цени испуње-
ност услова за избор наставника, односно 
кандидата који није изабран у исто или звање 
наставника јер је то аутономно право високо-
школске установе.

На наведено несумњиво указује и Пресуда 
Врховног касационог суда Рев2 991/2015 од 
28. 1. 2016. године.

Као питање које би у блиској будућности 
могло да изазове бројне недоумице намеће се 
и питање избора у звање и на радно место на-
ставника – лица које није држављанин Репу-
блике Србије. 

Овде се не мисли на посебан случај који уре-
ђује Закон, а то је право високошколске устано-
ве да може да ангажује (не да закључи Уговор 
о раду, већ Уговор о ангажовању за извођење 
наставе за одређени период), без расписивања 
конкурса, наставника из друге самосталне ви-
сокошколске установе ван територије Републи-
ке, у звању гостујућег професора.

На први поглед овде не би требало да буде 
великих дилема јер је запошљавање странаца 
регулисано и Законом о раду и Законом о за-
пошљавању странаца. Не постоји препрека да 
се страни држављанин који испуњава услове и 
зна језик на коме ће изводити наставу (српски 
језик, језик националне мањине или енглески 
или други језик) јави на конкурс и буде изабран 

у звање и на радно место. По избору у звање 
са таквим лицем закључује се Уговор о раду, уз 
претходно испуњавање свих услова које про-
писује Закон о запошљавању странаца. Ово 
важи за избор у сва наставничка звања, изузев 
у трајна звања професора струковних студија и 
редовних професора, који стичу звање и засни-
вају радни однос на неодређено време. Разлог 
за наведено је да се радна дозвола не издаје на 
неодређено време. Зато страни држављанин 
не може да закључи Уговор о раду на неодре-
ђено време. Са страним држављанином само 
може да се закључи нови или да се анексира по-
стојећи уговор о раду на одређено време сваки 
пут кад се продужи радна дозвола. Наиме, члан 
29. Закона о раду прописује да страни држа-
вљанин или лице без држављанства може да 
заснује радни однос под условима утврђеним 
тим законом. 

Чланом 37. став 1–4. Закона о раду пропи-
сано је да Уговор о раду може да се закључи на 
одређено време и прописан је период на који 
се закључују уговори о раду на одређено вре-
ме (до 24 месеца). У ставу 4. члана 37. Закона о 
раду прописани су изузеци када Уговор о раду 
на одређено време може да се закључи у дужем 
трајању од 24 месеца. У тачки 3. истог члана 
прописано је да са страним држављанином, 
на основу дозволе за рад у складу са Законом о 
запошљавању странаца, радни однос може да 
се закључи најдуже до истека рока на који је 
издата дозвола. Значи да страни држављанин 
не може да закључи Уговор о раду на неодре-
ђено време.

Како је дозвола за рад неопходан услов за 
закључење Уговора о раду и како иста не може 
да се изда на неодређено време, из свега на-
веденог произлази да страни држављанин у 
Републици Србији не може да буде изабран 
у звање и на радно место професора стру-
ковних студија и редовног професора, јер не 
може да закључи Уговор о раду на неодређе-
но време.

На све наведено указује и Мишљење Мини-
старства за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања бр. 011-00-266/2015-02 од 16. 
4. 2015. године.

Ова правна ситуација отвара бројна питања 
у будућности и мораће да се нађе адекватно за-
конско решење.
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Издавање у закуп 
непокретности у јавној својини 
– најчешће неправилности
У овом тексту биће указано на неправилности настале приликом 
издавања у закуп пословног простора од стране корисника 
буџетских средстава када је корисник буџетских средстава 
закуподавац и када је корисник буџетских средстава закупац.

Слободанка Келечевић,
дипл. правник, 
виши буџетски инспектор у 
Министарству финансија

Право јавне својине и одређена друга 
имовинска права Републике Србије, 
аутономне покрајине и јединице ло-

калне самоуправе уређују се Законом о јавној 
својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018). 

Јавну својину чине три облика јавне своји-
не: право својине Републике Србије – државна 
својина, право својине аутономне покрајине – 
покрајинска својина и право својине једини-
це локалне самоуправе – општинска односно 
градска својина.

Одређујући предмет јавне својине, Закон 
је дефинисао да су у јавној својини природна 
богатства, добра од општег интереса и добра у 
општој употреби, за која је Законом утврђено 
да су у јавној својини, затим ствари које кори-
сте органи и организације Републике Србије, 
аутономне покрајине и јединице локалне са-
моуправе, установе, јавне агенције и друге ор-
ганизације чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне са-
моуправе, као и друге ствари које су, у складу 
са Законом, у јавној својини. Под јавном сво-
јином у овом смислу не сматрају се ствари ор-
ганизација обавезног социјалног осигурања.

Носиоци права јавне својине су Република 
Србија, аутономна покрајина и општина од-
носно град (јединица локалне самоуправе). 

Градска општина има право коришћења 
на стварима у својини града у чијем је саста-
ву, а на стварима које прибави градска оп-
штина право својине стиче град у чијем је 
она саставу, при чему градска општина има 
право коришћења. Статутом града може да 
се предвиди да градска општина има право 
јавне својине на покретним и на непокрет-
ним стварима неопходним за рад органа и 
организација градске општине.

Месне заједнице и други облици месне са-
моуправе имају право коришћења на стварима 
у јавној својини јединице локалне самоуправе 
у складу са Законом и прописом, односно дру-
гим актом јединице локалне самоуправе. 

Установе и јавне агенције и друге органи-
зације (укључујући и Народну банку Србије) 
чији је оснивач Република Србија, аутоном-
на покрајина или јединица локалне самоу-
праве, које немају статус државног органа и 
организације, органа аутономне покрајине, 
односно органа јединице локалне самоупра-
ве или јавног предузећа, односно друштва 
капитала, имају право коришћења на непо-
кретним и покретним стварима у јавној сво-
јини које су им пренете на коришћење.

Корисници ствари у јавној својини су:
● државни органи и организације,
● органи и организације аутономне покра-
јине и јединице локалне самоуправе,
● јавна предузећа, друштва капитала чији 
је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе, 
као и њихова зависна друштва, на основу 
уговора закљученог на основу акта надле-
жног органа, којим оне нису пренете у сво-
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јину поменутог јавног предузећа, односно 
друштва. 

Ствари у јавној својини могу да се дају 
на коришћење и осталим правним лицима 
концесијом или на други начин предвиђен 
Законом. 

У члану 20. Закона о јавној својини про-
писано је да државни органи и организације, 
органи и организације аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе користе не-
покретне и покретне ствари у јавној својини 
које су намењене извршавању њихових на-
длежности.

Изузетно од става 1. овог члана, непо-
кретностима које користе државни орга-
ни и организације, органи и организације 
аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, у смислу овог закона, сматрају 
се и непокретности у јавној својини које 
непосредно не служе извршавању надле-
жности тих органа и организација, већ за 
остваривање прихода путем давања у за-
куп, односно на коришћење (тзв. комерци-
јалне непокретности – пословни простор, 
станови, гараже, гаражна места и др.).

Република Србија, аутономна покрајина 
и јединица локалне самоуправе могу непо-
средно, преко надлежног органа, давати у 
закуп, односно на коришћење ове непокрет-
ности или за ове намене основати јавно пре-
дузеће или друштво капитала.

Оснивачким актом јавног предузећа, од-
носно друштва капитала, односно угово-
ром о давању на коришћење непокретности 
том предузећу односно друштву, у складу 
са Законом, ближе се одређује надлежност 
и поступак давања у закуп, односно на ко-
ришћење тих непокретности и остваривања 
прихода Републике Србије, аутономне по-
крајине и јединице локалне самоуправе по 
том основу (закупнина, добит и др.). 

Носиоци права коришћења имају право 
да ствар држе и користе у складу са приро-
дом и наменом поменуте ствари, као и да је 
дају на коришћење другом носиоцу права 
коришћења или у закуп и да њоме управљају 
у складу са овим и другим законом.

Давање на коришћење или у закуп ства-
ри у својини Републике Србије, осим ства-
ри које користи Народна банка Србије, 

врши се по претходно прибављеној сагла-
сности Дирекције.

Акт којим Дирекција даје сагласност за 
давање на коришћење мора да садржи услове 
под којима се ствар даје на коришћење дру-
гом носиоцу права коришћења. Тим актом 
опредељује се намена ствари за време траја-
ња закупа, али не и будући закупац и услови 
закупа. За промену намене ствари за време 
трајања закупа неопходна је нова сагласност 
Дирекције.

 Важно је истаћи да су уговор о давању 
на коришћење и уговор о закупу ништавни 
ако су закључени без сагласности Дирек-
ције.

 Законом је прописано да се припад-
ност средстава остварених давањем у за-
куп ствари одређује у складу са законом 
којим се уређује буџетски систем, с тим да 
су, изузетно, средства остварена од давања 
у закуп непокретности које су дате на ко-
ришћење Народној банци Србије, приход 
Народне банке Србије.

Ове одредбе сходно се примењују и 
приликом давања у закуп и на коришћење 
ствари у својини аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе, с тим што о 
давању сагласности одлучује надлежни ор-
ган аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе.

У случају кад се непокретност изда у 
закуп без сагласности надлежног органа, 
сматра се да се користи супротно Закону. 

Ствари у јавној својини могу да се дају на 
коришћење (са накнадом или без накнаде) 
или у закуп другом носиоцу јавне својине. 
Законом је прописано да ствари у јавној сво-
јини могу да се дају у закуп, полазећи од тр-
жишне висине закупнине за одређену врсту 
ствари, у поступку јавног надметања, одно-
сно прикупљањем писмених понуда, као и 
да, изузетно, ствари у јавној својини могу да 
се дају у закуп непосредном погодбом, ако је 
то у конкретном случају једино могуће ре-
шење. 

Битно је истаћи да ствари у јавној својини 
не могу да се дају у подзакуп. Уговор закљу-
чен противно овим одредбама ништаван је.

Како је претходно наведено, припадност 
средстава остварених давањем у закуп ства-
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ри одређује се у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем. 

Законом о буџетском систему („Сл. гла-
сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/2018), у члану 19. утврђено је који прихо-
ди су настали употребом јавних средстава.

Према овом Закону, у приходе настале 
употребом јавних средстава спадају:
1) приходи од камата,
2) приходи од давања у закуп, односно на ко-
ришћење непокретности и покретних ства-
ри у државној својини,
3) приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности и покретних 
ствари у својини аутономне покрајине и је-
динице локалне самоуправе,
4) приходи настали продајом услуга кори-
сника јавних средстава.

Начин измиривања трошкова насталих 
по основу издавања непокретности у закуп 
коју користе корисници буџетских сред-
става, односно корисници који управљају 
јавним средствима, прописан је Законом о 
буџету Републике Србије.

У члану 19. Закона о буџету Републике 
Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, 
број 95/18) прописано је да директни и ин-
директни корисници буџетских средстава 
Републике Србије, буџета локалне власти, 
осим организација за обавезно социјално 
осигурање, који користе пословни простор 
и покретне ствари којима управљају други 
корисници јавних средстава, намирују само 
трошкове по том основу.

Уколико плаћање трошкова није могуће 
извршити на основу раздвојених рачуна, 
корисник који управља јавним средствима 
врши плаћање, а затим директни односно 
индиректни корисник врши одговарајућу 
рефундацију насталих расхода. 

У члану 20. овог закона прописно је да 
други корисници јавних средстава који ко-
ристе пословни простор и покретне ствари 
којима управљају директни или индиректни 
корисници буџетских средстава Републике 
Србије, односно буџета локалне власти, пла-
ћају настале трошкове, трошкове текућег и 
инвестиционог одржавања, односно закупа, 

у складу са критеријумима које прописује 
Влада, односно извршни орган локалне вла-
сти.

Стицање и коришћење прихода од 
закупа

У примерима који следе биће приказан по-
ступак инспекцијске контроле стицања и ко-
ришћења прихода од закупа непокретности.

Издавање у закуп простора којим 
управља корисник јавних средстава

Пример: Школа је у пословним 
књигама евидентирала приход 

од закупа у износу од 400.000,00 
динара.

Овај приход је остварен на основу Уговора 
о закупу који је одређена школа, као закупо-
давац, закључила са закупцем. Наиме, шко-
ла, као закуподавац, и закупац закључили су 
Уговор о закупу простора у згради школе за 
продају пекарских производа. Уговором је 
регулисано да школа уступа, а закупац при-
хвата да организује продају пекарских прои-
звода у наменском простору у згради школе 
за потребе ученика и запослених. 

Предметни простор издаје се у закуп на 
одређено време, на период од годину дана, 
закључно са 9. 9. 2018. године, када је заку-
пац дужан да се из предметног простора исе-
ли са свим лицима и стварима и закупљени 
простор преда на располагање поменутој 
школи у стању у коме га је примио на кори-
шћење, без умањења вредности простора од 
редовне употребе.

Уговорена је месечна закупнина у изно-
су од 43.000,00 динара, без ПДВ-а, за коју се 
закупац обавезује да плаћа до 5. у месецу за 
претходни месец на подрачун школе.

Закупац се обавезује да плаћа и трошко-
ве утрошене електричне енергије, комуналне 
таксе (грејање, вода итд.) и чишћење и од-
ношење смећа у прописаним роковима по 
испостављеној фактури/рачуну школе.

Основ овог уговора је Одлука о додели 
уговора после спроведеног поступка јавног 
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оглашавања и Уговор о пословно-техничкој 
сарадњи и преузимању закључен између за-
купца и трећег лица, тј. привредног друштва.

Уговором о пословно-техничкој сарадњи 
и преузимању уговорне стране су констато-
вале да је одређено привредно друштво иза-
брано као најповољнији понуђач на тендеру 
који је расписала школа, као закупац послов-
ног простора у школи предвиђеног за прода-
ју пецива и сличних производа, као и да је у 
међувремену то привредно друштво постало 
неликвидно и није у могућности да одгово-
ри обавезама које су тендером тражене, а 
закупац има могућности да одговори свим 
условима које је тендером Школа тражила, 
па, сходно томе, уговорне стране закључују 
овај уговор у циљу ефикасности и квалитета 
пружања услуга продаје пецива и пратећих 
производа странкама на продајном месту у 
просторијама наведене школе.

Овај уговор су потписали закупац и наве-
дено привредно друштво, док је за школу то 
учинио директор, као одговорно лице, сагла-
сан са одредбама овог уговора.

Школа није могла да закључи предметни 
уговор о закупу на овај начин.

Наиме, школа је, као закуподавац, у пред-
метном уговору констатовала и сагласила се 
са тим да закупац, који није понуђач у спро-
веденом поступку јавног оглашавања и за 
кога није донета одлука о додели уговора, 
врши набавку и продају пецива на продај-
ном месту у згради школе уместо привред-
ног друштва које је поднело понуду.

Предметни уговор закључен је супротно 
Уредби о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и да-
вања у закуп ствари у јавној својини, одно-
сно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл. гласник РС”, број 16/8), што по-
влачи одговорност директора као одговор-
ног лица из члана 71. ставови 1. и 2. Закона о 
буџетском систему. 

Такође, школа остварени приход од заку-
па није уплаћивала на рачун извршења бу-
џета Републике Србије, већ је користила та 
средства као сопствени приход, чиме је ди-
ректор школе поступио супротно одредбама 

члана 71. ставови 1. и 2. Закона о буџетском 
систему, којим је прописано да је функци-
онер, односно руководилац директног од-
носно индиректног корисника буџетских 
средстава одговоран за издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету, као 
и што је истим регулисана и одговорност ру-
ководиоца директног односно индиректног 
корисника буџетских средстава за закониту, 
наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација.

Одредбама члана 101. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон) 
прописано је да су земљиште, зграде и дру-
гa срeдствa кoja су стeчeнa, oднoснo кoja 
стeкну устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa 
Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa, oднoснo jeди-
ницa лoкaлнe сaмoупрaвe, у jaвнoj свojини и 
кoристe сe зa oбaвљaњe дeлaтнoсти утврђeнe 
oвим зaкoнoм.

Остварена новчана средства од издавања 
у закуп, у смислу члана 19. став 1. тачка 2) 
Закона о буџетском систему, представљају 
приходе настале употребом јавних средста-
ва, па је школа, као индиректни корисник 
буџетских средстава, дужна да уплати оства-
рени приход од закупа на рачун извршења 
буџета Републике Србије.

Сходно наведеним одредбама Закона, 
наведеној школи наложено је да остварени 
приход од закупа у износу од 400.000,00 ди-
нара уплати на рачун извршења буџета РС.

Пример: Факултет је у пословним 
књигама евидентирао приход од 
давања у закуп у корист буџета у 

износу од 500.000,00 динара.

Споразумом о сарадњи који је закључен 
између факултета и спортског клуба дефи-
нисана је сарадња у области реализације на-
ставних програма, стручног усавршавања и 
пројеката. 

Учесници у Споразуму сагласили су се да 
ће се реализација сарадње која је предмет 
овог споразума одвијати у области перма-
нентне едукације стручних кадрова, учешћа 
у заједничким пројектима у области струч-
ног усавршавања и другим активностима од 
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значаја за обе стране, као и да ће се посебним 
актом регулисати висина закупнине и плаћа-
ње трошкова утрошене електричне енергије, 
комуналне таксе (грејање, вода итд.).

Акт којим је утврђена висина закупнине, 
за коју је факултет издао фактуре, није донет, 
већ су се фактуре испостављале на основу 
одлуке декана. Како је цена, односно висина 
закупнине битан елемент, пропуштање ове 
обавезе повлачи одговорност одговорног 
лица – декана, у смислу члана 71. ставови 1. 
и 2. Закона о буџетском систему.

Факултет остварени приход од закупа 
није уплаћивао на рачун извршења буџета 
Републике Србије, већ је користио та сред-
ства као сопствени приход. 

Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 
73/18), чланом 70. прописано је да средства 
која високошколска установа оствари, изу-
зев средстава која обезбеђује Република, 
чине сопствени приход те високошколске 
установе, а то су школарина, пружање услу-
га трећим лицима, поклони, донације, спон-
зорство и други извори стицања средстава. 
Овим средствима високошколска установа 
располаже у складу са Законом и својим оп-
штим актом.

Законом о јавној својини, одредбама чла-
на 18. став 1. прописано је да су носиоци 
права јавне својине Република Србија, ауто-
номна покрајина и општина односно град, 
а ставом 6. истог члана да установе и дру-
ге организације чији је оснивач Република 
Србија, које немају статус државног органа 
и организације, имају право коришћења на 
непокретним и покретним стварима у јавној 
својини које су им пренете на коришћење.

Остварена новчана средства од издавања 
у закуп, у смислу члана 19. став 1. тачка 2) 
Закона о буџетском систему, представљају 
приходе настале употребом јавних средста-
ва, а будући да су јавна средства на распо-
лагању и под контролом Републике Србије, 
локалне власти и организација за обавезно 
социјално осигурање, што је прописано 
одредбама члана 2. став 1. тачка 4) Закона о 
буџетском систему, а имајући у виду и прет-
ходно наведене одредбе, као и чињеницу да 
је факултет индиректни корисник средстава 

буџета Републике Србије, тј. да је корисник 
јавних средстава, из наведеног произлази да 
је факултет дужан да средства остварена од 
закупа уплати на рачун буџета Републике 
Србије. 

У складу са тим поменутом факултету на-
ложено је да средства остварена од прихода 
у закуп у износу од 500.000,00 динара упла-
ти на рачун извршења буџета РС.

Како факултет ова средства није уплаћи-
вао на рачун буџета Републике Србије, тако 
су повређене одредбе члана 71. ставови 1. 
и 2. Закона о буџетском систему, којима је 
прописано да је руководилац индиректног 
корисника буџетских средстава одговоран 
за издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџета, а регулисана је и одговор-
ност руководиоца директног односно инди-
ректног корисника буџетских средстава за 
закониту, наменску, економичну и ефикасну 
употребу буџетских апропријација.

Коришћење пословног простора 
корисника буџетских средстава 
којим управљају други корисници 
јавних средстава

Пример: Факултет је, као закупац, 
закључивао уговоре о коришћењу 

пословног простора и на основу 
испостављених фактура од стране 

закуподавца измиривао трошкове за 
коришћење пословног простора.
 
1. Факултет је закључио Уговор о кори-

шћењу пословног простора у просторијама 
гимназије, која је давалац простора. Предмет 
овог уговора је уступање на коришћење про-
сторије у згради гимназије, даваоца просто-
ра, за потребе извођења наставе, обављања 
административних послова и пружања услу-
га библиотеке, укупне површине 1308,57 m2. 
Уговором је регулисано да корисник просто-
ра на име трошкова уговореног коришћења 
простора (електрична енергија, вода и др.) 
даваоцу простора исплати 50.000,00 динара 
+ ПДВ за један месец у нето износу.

2. Уговор о давању на коришћење школ-
ских просторија закључен је између основне 
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школе и Завода. Предмет овог уговора је изда-
вање на коришћење просторија основне шко-
ле Заводу за спортске активности запослених 
у Заводу. Завод се, као корисник простора, 
обавезује да, на име коришћења простора 
који је предмет овог уговора, уплаћује по-
менутој школи месечну накнаду у износу од 
37.000,00 динара на месечном нивоу у току 12 
месеци годишње, плус трошкове ПДВ-а.

3. Уговор о пословно-техничкој сарадњи 
закључен је између два факултета, од којих је 
један закупац, а други закуподавац. Предмет 
овог уговора је успостављање пословно-тех-
ничке сарадње у областима: истраживачки 
рад, организовање и спровођење стручног 
усавршавања кадрова, укључујући и могућ-
ност усавршавања у иностранству, као и 
други облици сарадње који се буду јавили у 
интересу уговорених страна. У циљу реали-
зације овог уговора факултет – закуподавац 
прихвата да обезбеди и омогући коришћење 
пословног простора који користи: учиони-
ца, канцеларија, ходника, као и да се услови 
коришћења пословног простора регулишу 
Анексом број 1. наведеног уговора. На име 
услуга дефинисаних овим уговором факул-
тет – закупац обавезује се да плати накнаду 
у виду месечног паушала, према Анексу овог 
уговора, до 10. у месецу за претходни месец. 
Анексом бр. 1. Уговора о пословно-техничкој 
сарадњи уговорне стране су се споразумеле 
да ће закуподавац омогућити закупцу кори-
шћење додатног пословног простора, осим 
простора дефинисаног основним уговором, 
који не угрожава наставу. Уговорне стране су 
се сагласиле да месечна накнада у виду пау-
шала по Уговору и у анексима Уговора износи 
нето 28.000,00 динара, без ПДВ-а.

Неправилност се огледа у следећем:
Законом о буџету Републике Србије за 

2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/17), 
у члану 19. прописано је да дирeктни и ин-
дирeктни кoрисници буџeтских срeдстaвa 
Рeпубликe Србиje, буџeтa лoкaлнe влaсти, 

oсим oргaнизaциja зa oбaвeзнo сoциjaлнo 
oсигурaњe, кojи кoристe пoслoвни прoстoр 
и пoкрeтнe ствaри кojимa упрaвљajу други 
кoрисници jaвних срeдстaвa, нaмируjу сaмo 
трoшкoвe пo тoм oснoву, као и да, укoликo 
у овим случajeвимa плaћaњe трoшкoвa ниje 
мoгућe извршити нa oснoву рaздвojeних 
рaчунa, кoрисник кojи упрaвљa jaвним 
срeдствимa врши плaћaњe, a зaтим дирeкт-
ни oднoснo индирeктни кoрисник врши oд-
гoвaрajућу рeфундaциjу нaстaлих рaсхoдa. 

Сходно претходно наведеном, факултет, 
као корисник средстава буџета, односно као 
индиректни корисник буџета Републике, 
није у обавези да плаћа трошкове коришће-
ња пословног простора, односно закуп заку-
подавцу – факултету и основној школи, који 
су индиректни корисници средстава буџета 
Републике, већ само трошкове који су на-
стали коришћењем пословног простора (ел. 
енергија, грејање и др.).

Исплатом ових средстава поступљено је 
супротно одредбама члана 19. Закона о буџе-
ту Републике Србије за 2018. годину и члана 
56. став 4. Закона о буџетском систему, који-
ма је прописано да преузете обавезе које су 
настале у супротности са овим законом или 
другим прописом не могу да се исплаћују на 
терет рачуна трезора, што повлачи одговор-
ност одговорног лица из члана 71. став 1. За-
кона о буџетском систему. 

Непоступањем у складу са чланом 71. За-
кона о буџетском систему одговорно лице 
чини прекршај из члана 103. став 1. тачка 4) 
истог закона.

Такође, непоступањем у складу са чланом 
56. став 4. Закона о буџетском систему одго-
ворно лице чини прекршај из члана 103. став 
1. тачка 4) истог закона.

Непоштовањем одредаба Закона о буџет-
ском систему чини се прекршај из члана 103. 
Закона, за који је прописана новчана казна 
од 10.000 до 2.000.000 динара за одговорно 
лице корисника буџетских средстава.
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Коментар измењеног 
Правилника о начину и 
критеријумима расподеле 
средстава Буџетског фонда за 
програм локалне самоуправе
Измењени Правилник објављен је 28. фебруара у „Службеном 
гласнику РС” бр. 13/2019, а ступио је на снагу 8. марта ове године.

Алжбета Марко,
дипл. екон., с дугогодишњим 
радним искуством на пословима 
буџетског пословања,  
начелник за финансије у 
Општини Ковачица

Законски основ расподеле средстава

Законом о играма на срећу („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/11, 93/12 – др. закон, 30/18 и 95/18) 
уређују се право на приређивање игара на сре-
ћу, врсте игара на срећу и услови приређива-
ња, затим права и обавезе приређивача игара 
на срећу и остваривање и припадност прихода 
остварених приређивањем игара на срећу, као 
и надзор над приређивањем игара на срећу.

Игре на срећу приређују се ради разоно-
де учесника, остваривања добитака у новцу, 
стварима, услугама или правима и остварива-
ња средстава која су приход буџета Републике 
Србије.

Део средстава који је приход буџета Репу-
блике Србије у износу од 40% (даље: наменска 
примања буџета) користи се за финансирање 
Црвеног крста Србије, организација особа са 
инвалидитетом и других удружења чији је циљ 
унапређење социјално-економског и друштве-
ног положаја особа са инвалидитетом и других 
лица у стању социјалне потребе, установа со-
цијалне заштите, спорта и омладине, локалне 
самоуправе и лечења ретких болести.

Наменска примања буџета из члана 5. став 
2. овог закона (износ 40%) у износу од по 19% 
распоређују се за финансирање:
1) Црвеног крста Србије;
2) организација особа са инвалидитетом и 
других удружења чији је циљ унапређење со-
цијално-економског и друштвеног положаја 
особа са инвалидитетом;
3) установа социјалне заштите и других удру-
жења чији је циљ унапређење социјално-еко-
номског и друштвеног положаја лица у стању 
социјалне потребе;
4) спорта и омладине;
5) јединица локалне самоуправе.

Горенаведена законска наменска примања 
буџета распоређују се у износу од 5% за фи-
нансирање лечења ретких болести.

Начин и критеријуме за расподелу сред-
става намењених финансирању субјеката и 
намена из ст. 1. и 2. овог члана утврђују на-
длежни министри.

Осврт на Правилник о начину и 
критеријумима расподеле средстава 
Буџетског фонда за програм локалне 
самоуправе

Министар државне управе и локалне само-
управе донео је, у складу са наведеним одред-
бама, Правилник о начину и критеријумима 
расподеле средстава из Буџетског фонда за 
програм локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/2018 и 13/19), којим се уређују на-
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чин и критеријуми за расподелу средстава 
Буџетског фонда за програм локалне само-
управе, која су обезбеђена у оквиру буџета 
за текућу буџетску годину и распоређена у 
оквиру Министарства државне управе и ло-
калне самоуправе, а користе се за финансира-
ње локалне самоуправе, у складу са Законом 
о играма на срећу. Правилник о изменама и 
допунама Правилника о начину и критерију-
мима расподеле средстава из Буџетског фон-
да за програм локалне самоуправе објављен 
је у „Службеном гласнику РС” 28. фебруара, 
а ступа на снагу 8. марта ове године. 

Наиме, буџетски фондови оснивају се 
одлуком надлежног органа на неодређено 
време, при чему њима управљају, у оквиру 
своје надлежности, министарства надлежна 
за послове социјалне заштите, спорта и омла-
дине, локалне самоуправе и здравља. 

Буџетским фондом за програм локалне са-
моуправе управља министарство надлежно 
за послове локалне самоуправе. Оно управља 
средствима тако што њихову расподелу врши 
на начин, по критеријумима и спроведеном 
поступку утврђеним овим правилником.

1. Расподела средстава локалним 
самоуправама

Расподела средстава може да се врши једи-
ницама локалне самоуправе ради остварива-
ња следећих циљева:
1) учешћа у обезбеђивању недостајућег дела 
средстава у пуном или делимичном износу 
за реализацију нових или завршетак започе-
тих пројеката који се финансирају из буџета 
јединице локалне самоуправе а од посебног 
су значаја за локални економски развој, ин-
вестиције и запошљавање у јединици локалне 
самоуправе; 
2) пружања финансијске, техничке и друге 
помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увође-
ња е-управе и савремених информационих 
технологија, ради унапређења и модерниза-
ције рада органа јединице локалне самоупра-
ве, као и техничких услова за електронско 
повезивање са државним и другим органима 
и организацијама;
3) пружања помоћи јединици локалне само-
управе у организацији културних спортских, 

туристичких и других манифестација које су 
од посебног значаја за грађане на њеној тери-
торији, као и адекватног прилаза установама 
јавних служби лицима са посебним потребама; 
4) пружања финансијске помоћи јединицама 
локалне самоуправе за реализацију пројека-
та који доприносе превентивном деловању 
на смањењу ризика од климатских промена, 
као и елементарних и других непогода, све у 
циљу заштите имовинских интереса јединица 
локалне самоуправе и грађана. 

Посебно ће бити вредновани пројекти који 
су од значаја за више јединица локалне самоу-
праве у смислу успостављања међуопштинске 
сарадње. 

Чланом 4. овог правилника, по јавном 
позиву утврђује се проценат издвајања сред-
става за остваривање циљева за које се врши 
расподела.

Укупан износ средстава који се расподељу-
је по јавном позиву за остваривање горена-
ведених циљева из члана 3. овог правилника, 
опредељује се на следећи начин:
1) 70% за циљ из тачке 1),
2) 10% за циљ из тачке 2),
3) 10% за циљ из тачке 3),
4) 10% за циљ из тачке 4).

2. Захтеви за расподелу средстава 
јединица локалне самоуправе, 
јавни позив и одлука о расподели 
средстава

Чланом 5. Правилника прописан је начин 
расподеле средстава, при чему се наведена 
расподела врши на основу поднетих захтева 
заинтересованих јединица локалне самоу-
праве на објављени јавни позив.

Захтеви се подносе Министарству држав-
не управе и локалне самоуправе – Комисији 
за спровођење поступка и утврђивање пре-
длога за расподелу средстава на основу јавног 
позива.

Расподела средстава врши се у оквиру из-
носа који су утврђени у јавном позиву.

Треба нагласити да, према члану 6. Пра-
вилника, одлуку о расподели средстава до-
носи министар надлежан за послове локалне 
самоуправе на предлог Комисије. Ова одлука 
садржи: 
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● назив јединице локалне самоуправе којој 
су средства додељена,
● циљеве за чије су остварење средства до-
дељена и
● у ком су износу средства додељена.

У току календарске године јединици ло-
калне самоуправе могу да се одобре сред-
ства по једном захтеву. Максималан износ 
средстава који може да се одобри по једном 
захтеву не може да буде већи од 10% укупно 
опредељених средстава за циљ утврђен овим 
правилником, у оквиру ког се додељују сред-
ства. 

Одлука о расподели средстава објављује се 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Када се донесе одлука о расподели средста-
ва, Министарство закључује Уговор о кори-
шћењу бесповратних средстава са јединицама 
локалне самоуправе којима су средства доде-
љена.

Уговор треба да садржи следеће елементе:
● новчани износ који се додељује кориснику 
средстава, 
● намене за које се средства додељују, 
● извештавање о утрошку средстава,
● документацију која се доставља Министар-
ству за праћење реализације средстава и 
● обавезу корисника да, уколико средства не 
користи наменски или не искористи у угово-
реном року, иста врати у складу са Уговором.

Промена уговореног рока за коришћење 
одобрених средстава може да се изврши за-
кључењем анекса уговора на основу образло-
женог предлога јединице локалне самоуправе.

Чланом 10. овог правилника прописано 
је да Министарство објављује јавни позив 
за расподелу средстава у „Службеном гла-
снику Републике Србије” и на сајту Мини-
старства.

У јавном позиву јединицама локалне само-
управе за расподелу средстава треба да буде 
садржано следеће:
1) износ средстава који се расподељује за 
остваривање појединих циљева из овог пра-
вилника; 
2) максимални износ средстава који може да 
се расподели по једном захтеву; 
3) критеријуми за утврђивање предлога за 
расподелу средстава за циљеве из овог пра-
вилника; 

4) потребна документација коју су јединице 
локалне самоуправе дужне да поднесу уз за-
хтеве за доделу средстава;
5) рок за достављање захтева.

Рок за достављање захтева јединица локал-
не самоуправе за расподелу средстава јесте 20 
дана од дана објављивања јавног позива.

Рок за одлучивање по захтевима јединица 
локалне самоуправе за расподелу средстава 
износи 30 дана од дана истека рока за подно-
шење захтева по објављеном јавном позиву.

2.1. Расподела средстава у области 
локалног економског развоја

Приликом спровођења поступка и утврђи-
вања предлога за расподелу средстава, ради 
остваривања циља из овог правилника Коми-
сија обавља следеће послове: 
1) оцењује у којој мери пројекти у вези са ко-
јима је поднет захтев за расподелу средстава 
доприносе остваривању изворних и повере-
них послова и циљева одрживог развоја једи-
нице локалне самоуправе;
2) оцењује спремност пројекта за реализацију 
у смислу претходно обезбеђене и достављене 
пројектне документације: грађевинска дозво-
ла, акт надлежног органа на основу којег за-
почиње извођење радова на пројекту за који 
је поднет захтев, закључен уговор, специфи-
кација радова и документација која се односи 
на спроведене поступке јавне набавке који су 
претходили закључивању уговора;
3) оцењује стање већ започетих пројеката за 
које је поднет захтев за расподелу средстава 
на основу достављених извештаја надзорног 
органа, који садрже податке о укупној фи-
нансијској, односно уговореној вредности 
пројеката, року у ком се предвиђа завршетак 
пројеката, у којој се фази реализације налазе 
пројекти, количину и врсту изведених радо-
ва, неопходна средства за реализацију запо-
четих пројеката, са спецификацијом радова;
4) оцењује спремност јединица локалне само-
управе за суфинансирање пројекта за који је 
поднет захтев за расподелу средстава, увидом у 
одлуку о буџету јединице локалне самоуправе;
5) оцењује оправданост и одрживост пројек-
та са становишта побољшања животног стан-
дарда и услова живота грађана на територији 
јединице локалне самоуправе.
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2.2. Расподела средстава за 
модернизацију рада органа и 
усавршавања запослених

Чланом 13. овог правилника прописа-
но је да приликом спровођења поступка 
и утврђивања предлога за расподелу сред-
става, ради остваривања циља пружање фи-
нансијске, техничке и друге помоћи у циљу 
бржег и квалитетнијег увођења е-управе 
и савремених информационих технологи-
ја, ради унапређења и модернизације рада 
органа јединице локалне самоуправе, као 
и техничких услова за електронско пове-
зивање са државним и другим органима и 
организацијама, Комисија нарочито узима 
у обзир утицај пружања помоћи на пове-
ћање ефикасности пружања услуга гра-
ђанима и привреде, развој електронске 
управе, потребу за подизањем постојећег 
нивоа техничко-информатичке и простор-
не опремљености органа јединице локалне 
самоуправе, као и техничке услове за елек-
тронско повезивање са државним и другим 
органима и организацијама. 

2.3. Расподела средстава за 
организацију културних, спортских и 
других догађаја и манифестација, као 
и адекватан прилаз установама јавних 
служби лицима са посебним потребама

Приликом утврђивања предлога за рас-
поделу средстава ради остваривања циља 
пружање помоћи јединици локалне самоу-
праве у организацији културних спортских, 
туристичких и других манифестација које 
су од посебног значаја за грађане на њеној 
територији, као и адекватан прилаз уста-
новама јавних служби лицима са посебним 
потребама, Комисија оцењује оправданост 
пројекта у циљу организовања и одржавања 
важних догађаја, културних, спортских, ту-
ристичких и других манифестација за саму 
јединицу локалне самоуправе и води рачуна 
о томе да се помоћ пружи јединицама локал-
не самоуправе сразмерно њиховој потреби 
за финансирањем адекватног прилаза уста-
новама јавних служби лицима са посебним 
потребама. 

3. Рад Комисије и утврђивање 
приоритета за расподелу средстава

Полазећи од укупног износа средстава за 
расподелу, пре објављивања јавног позива 
Комисија обрачунава висину износа сред-
става за остваривање појединих циљева. По 
истеку рока за подношење захтева Комисија:
1) разматра све благовремено поднете захтеве;
2) проверава да ли је уз сваки захтев поднета 
тражена документација и уколико је потребно, 
захтева допуну документације;
3) применом критеријума из овог правилника 
утврђује предлог одлуке за расподелу средста-
ва и доставља га министру.

У случају да су укупни захтеви јединица 
локалне самоуправе који испуњавају услове 
за расподелу средстава ради остваривања 
одређеног циља већи од износа средстава на-
мењених за расподелу по том основу, Коми-
сија приликом утврђивања предлога одлуке за 
расподелу средстава, поред оцене критерију-
ма за сваки циљ за чије је остваривање поднет 
захтев, цени:
1) значај пројекта за побољшање услова живо-
та и рада грађана, запосленост, као и евентуал-
ни значај пројекта за грађане више јединица 
локалне самоуправе;
2) степен развијености јединице локалне само-
управе у складу са важећом Уредбом о утврђи-
вању јединствене листе развијености региона 
и јединица локалне самоуправе;
3) да, по претходним одлукама о додели сред-
става јединици локалне самоуправе, није било 
услова за поврат одобрених средстава по осно-
ву ненаменског трошења средстава или због 
непоштовања уговореног рока за реализацију 
средстава.

У случају да утврди да су захтеви више је-
диница локалне самоуправе оправдани, али 
да за расподелу нема довољно средстава како 
би се удовољило свим захтевима, Комисија 
може да предложи да се јединици локалне 
самоуправе додели део захтеваних средстава 
ако би се и на тај начин допринело оствари-
вању циља због ког је захтев поднет.

У случају да су укупни захтеви јединица 
локалне самоуправе који испуњавају услове 
за расподелу средстава ради остваривања 
одређеног циља мањи од износа средстава на-
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мењених за расподелу по том основу, Коми-
сија приликом утврђивања предлога одлуке 
за расподелу средстава по том јавном позиву, 
за нерасподељени износ средстава по одре-
ђеном циљу предлаже расподелу средстава у 
оквиру другог циља.

У случају да су укупни захтеви јединица 
локалне самоуправе који испуњавају услове 
за расподелу средстава ради остваривања 
одређеног циља мањи од износа средстава на-
мењених за расподелу по том основу, Коми-
сија приликом утврђивања предлога одлуке 
за расподелу средстава по том јавном позиву, 
за нерасподељени износ средстава по одре-
ђеном циљу предлаже расподелу средстава у 
оквиру другог циља.

4. Обавеза подношења извештаја

Чланом 21. овог правилника прописано 
је да је јединица локалне самоуправе која је 
остварила право на расподелу средстава ду-
жна да Министарству подноси привремени 
извештај о утрошку средстава за намену за 

коју су средства додељена на свака два месе-
ца од дана извршеног преноса средстава на 
рачун јединице локалне самоуправе, до утро-
шка средстава.

Коначни извештај о начину утрошка сред-
става и реализацији намене за коју су сред-
ства додељена јединица локалне самоуправе 
Министарству доставља у року од седам дана 
од дана утрошка средстава.

Коначни извештај садржи наративни и 
финансијски извештај. Финансијски изве-
штај треба да садржи извештај о структури 
трошкова, са фотокопијом оригиналне фи-
нансијске документације (фотокопије рачуна, 
налога, уговора, фотокопије извода на којима 
се види промена стања по приложеним рачу-
нима и др.), као доказом о наменском утро-
шку средстава.

На крају треба напоменути да Министар-
ство једном годишње Влади доставља, ради 
информисања, извештај о реализацији циље-
ва ради чијих је остваривања вршена расподе-
ла средстава јединицама локалне самоуправе 
у току календарске године.

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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Кривичноправни значај 
важнијих решења из Закона о 
националном ДНК регистру*
У овом тексту анализиране су најважније одредбе Закона о 
националном регистру ДНК, који је усвојила Народна скупштина 
РС у пролеће 2018. године, при чему се посебно указује на 
кривичноправни значај успостављања и употребе ДНК регистра 
и технологије у форензичком поступку откривања извршилаца 
кривичних дела, у циљу њиховог процесуирања и изрицања 
адекватне судске санкције. Смисао ових одредаба је да невине 
особе не буду осуђене, већ да рука правде стигне стварне 
извршиоце кривичних дела. Регистар се користи и за потребе 
утврђивања идентитета несталих и непознатих лица, као и за 
утврђивање идентитета лешева и делова тела. Централно место 
у Регистру има база података ДНК профила неспорних и спорних 
биолошких узорака, као и профила утврђених у кривичним 
поступцима који су достављени централној лабораторији. У раду се 
посебно указује на осетљивост ових података и потребу њиховог 
законитог коришћења и обраде, према сврси која је одређена 
Законом. У закључним разматрањима предлаже се да се у догледно 
време успостави трајна база ДНК података и унапреди поступак 
вештачења у пракси, сагласно нормама националног кривичног 
законодавства и прописима ЕУ.

Dr sc. Ванда Божић,
Правни факултет, Катедра за 
казнено право, Загреб

и употребе научних метода. Водеће службе 
развијених држава. попут америчког ФБИ-а, 
Интерпола и Еуропола, користе резултате тех-
ничко-технолошког напретка у свету у борби 
против злочина, његовој превенцији и проце-
суирању извршилаца кривичних дела. 

У том контексту посебно место данас 
заузима форензика, која је постала веома 
популарна последњих деценија минулог и 

УВОД

Борба против тероризма, организованог 
криминала и других најтежих појавних обли-
ка криминалитета у данашње време није 
могућа без адекватне легислативне основе, 
специјализованих агенција за примену за-
кона, едукованих кадрова, међународне и 
мултиагенцијске сарадње,  савремене опреме 

*Апстракт рада у коауторству Никач Ж., Божић В., 
Кривичноправни значај важнијих решења из Закона 
о националном ДНК регистру, објављен у Зборнику 
резимеа Међународно научно-стручне конференције  
ЗИТЕКС 2018.

Рад је резултат рада на истраживању трговања 
људским органима као најтежег облика кривичног дела 
организованог криминалитета.
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почетком овог века, када је достигнут изу-
зетно висок ниво развоја информационих 
технологија. У питању су велики информаци-
они системи који су омогућили препознавање 
лица, трагова и материјала од интереса за кри-
миналистичке истраге. Савремена форензика 
је специфична мултидисциплинарна област, у 
којој се примењују методи фундаменталних 
и примењених наука у циљу идентификације 
трагова од значаја за процесуирање злочи-
на и злочинаца. Познавање научних метода 
је важан први корак у форензичкој обради 
криминалних догађаја који омогућава по-
требне анализе, поуздане идентификационе 
резултате и њихово тумачење на суду. При-
мена форензичких метода обухвата неколико 
области: криминалистичку, државну и комер-
цијалну (Група аутора, 2011).

На просторима некадашње СФРЈ, њених 
држава наследница и Републике Србије при-
мена форензике и посебно ДНК (дезоксири-
бонуклеинске киселине) вештачења није била 
дуго практикована због недовољног познава-
ња метода, постојања оскудних материјалних 
ресурса сваке од заједница, а коначно и због 
великих трошкова. Шира јавност није била 
упозната с могућностима ДНК вештачења 
док се у стручним круговима појавило не-
колико пионирских радова из ове области 
у којима је указано на примену у судским 
процесима (Обрадовић, 2000, 99–150). С 
друштвеним променама и реформама које 
су покренуте у Србији и осталим државама 
бивше Југославије актуелизовано је и питање 
употребе ове технологије у функцији иден-
тификације извршилаца кривичних дела и 
препознавања лица на основу биометријских 
карактеристика, лешних и коштаних остата-
ка, трагова с места догађаја, као и испитивања 
психолошког, социјалног и правног аспекта 
личности (Миљковић, 2000, 151-171).

Легислативни оквир за ДНК и друга фо-
рензичка вештачења утврђен је по први пут 
одредбама ранијег Законика о кривичном 
поступку (ЗКП) из 2001. године.1 Након пре-
станка постојања Државне заједнице Србије и 
Црне Горе 2006. године, нове независне држа-
ве регулисале су ову материју националним 
прописима. Република Србија је већ у новели-
раном ЗКП-у из 2011. и каснијим изменама и 

допунама усвојила један број решења у који-
ма се предвиђа форензичко вештачење. Тако 
се у чл. 130. предвиђа форензичко-генетичка 
анализа2 материјала и отисака папиларних 
линија при обдукцији леша, затим приликом 
увиђаја (чл. 133) и када се ангажују стручна 
лица форензичке, саобраћајне, медицинске 
или друге струке при узимању биометријских 
узорака (чл. 140. форензичка регистрација 
осумњиченог), као и при узимању узорака 
за форензичко-генетичку анализу (чл. 142).3 
Поред прописа из области правосуђа, питања 
форензичких и других вештачења допунски 
су регулисана одредбама полицијских про-
писа, као што су били раније донети Закон о 
полицији4 и подзаконски акти попут Правил-
ника о полицијским овлашћењима.5 

Велики значај имало је и усвајање Закона 
о посебним мерама за спречавање вршења 
кривичних дела против полних слобода пре-
ма малолетним лицима,6 посебно у делу који 
се односи на посебне евиденције које, поред 
осталог, садрже и ДНК профиле осуђених 
лица. У питању је пропис познат у српској 
јавности под колоквијалним називом Мари-
јин закон, донет по покојној девојчици М. Ј. 
(старој 8 година) из Старих Лединаца код Но-
вог Сада, која је брутално убијена 26. 6. 2010. 
године од стране вишеструког повратника 
осуђиваног за сексуалне деликте према деци 
и малолетницима. 

У минуле две деценије овог века бележи-
мо знатан пораст обављених судских и дру-
гих вештачења за потребе органа правосуђа 
и полиције, међу којима се посебно истичу 
форензичка биолошка вештачења (Обра-
довић, 2004, 138–156). Потреба за ДНК ве-
штачењима постоји због повећања броја 
кривичних дела и њихове природе, као и 
захтева да дела буду откривена и извршио-
ци процесуирани уз ваљане доказе. Крајњи 
циљ је судски епилог и адекватне санкције за 
починиоце, док би жртве требале да добију 
адекватну сатисфакцију. У том смислу група 
наших експерата својевремено је покренула 
питање изградње базе ДНК података на 
основу које би се у току вештачења вршила 
упоређивања материјала, па би могло да се 
дође до везе између лица и предмета (Симо-
новић, 2012).
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ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОМ ДНК 
РЕГИСТРУ – систематика и важнија 
решења

У историјском осврту треба подсетити на 
то да је законодавна активност на изради овог 
прописа почела знатно раније. Тако је још 
2004. године основана Радна група за припре-
му Нацрта закона о Агенцији за вођење ДНК 
регистра. После кратког периода деловања ту 
радну групу заменила је Комисија за реформу 
правосуђа РС, која је даље формирала ad hoc 
радну групу. Радна група је релативно брзо 
завршила рад, припремила и предала Мини-
старству правде 2006. године Нацрт закона о 
Агенцији за вођење ДНК регистра, при чему 
је уважила претходни нацрт који је припре-
мила Комисија и сачинила радни текст који 
је у знатној мери био хармонизован с норма-
ма националног кривичног законодавства – 
КЗ-а, ЗКП-а, Закона о извршењу кривичних 
санкција и Закона о малолетним учиниоцима 
кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица (Обрадовић, 2018, 18–21). 
Након тога, рад на изради финалног текста 
и усвајању овог прописа потпуно је замро из 
непознатих разлога. Претпоставља се да је 
основи разлог чињеница да исти пропис није 
био међу приоритетима у агенди прописа.

У Републици Србији недавно је усвојен За-
кон о националном ДНК регистру7, као lex 
specialis пропис у овој материји. Закон је од 
изузетног значаја за поступање надлежних 
органа у процесуирању кривичних дела и 
осумњичених (оптужених, окривљених) у 
судским поступцима, посебно тамо где је по-
требно софистицирано доказно средство које 
може да пружи база ДНК података.

Са становишта правне технике, нови За-
кон о националном ДНК регистру је кратак и 
релативно језгровит законски текст. У пита-
њу је пропис који има укупно једанаест (11) 
одредаба, које условно могу да се поделе у три 
кратка дела: уводни, централни и закључни.

а) У уводном делу законодавац је указао 
на предмет Закона, значење појединих израза 
и употребу родно осетљивог језика (чл. 1–3). 

Предмет Закона је успостављање и садр-
жина националног регистра, који је резултат 

форензичко-генетичке анализе ДНК за по-
требе кривичног поступка, утврђивања 
идентитета несталих или непознатих лица 
и лешева, делова тела, као и обрада података 
добијених форензичко-генетичком анализом 
и друга питања од значаја за вођење Регистра. 
Поменуто одређење у чл. 1. је екстензивно, а 
сматра се добрим решењем јер се њиме, поред 
норми кривичног права, уређују успоставља-
ње и садржина регистра од значаја за утвр-
ђивање идентитета несталих или непознатих 
лица, лешева или делова тела.8

Поред тога, у чл. 2. подробније се одређују 
стручни изрази, појмови и термини од зна-
чаја за примену Закона, од којих су важније: 
а) ДНК анализа је одређена као форензичко-
-генетичка анализа биолошког материјала, 
извршена за потребе кривичног поступка 
или поступка утврђивања идентитета, којом 
се добијају ДНК профили, који се уносе у Ре-
гистар; б) локус је одређени специфични део 
молекула ДНК; ц) алел је варијанта одређеног 
локуса; д) ДНК профил је податак који пред-
ставља резултат ДНК анализе, при чему је 
јединствени ДНК профил онај ДНК профил 
утврђен анализом неспорног или спорног 
биолошког узорка пореклом од једне особе, 
док је мешани ДНК профил утврђен анали-
зом биолошког узорка пореклом од више 
од једне особе; е) Европски стандардни сет 
(ЕСС) означава међународно усвојени скуп 
локуса; ф) Интерполов стандардни сет ло-
куса (ИССОЛ) јесте међународно усвојени 
скуп локуса који користи Интерпол; г) био-
лошки узорак је, у смислу овог закона, сваки 
биолошки материјал хуманог порекла који се 
може довести у везу са кривичним делом или 
узорак узет у циљу утврђивања идентитета, 
на којем се може извршити одговарајућа ДНК 
анализа; х) неспорни биолошки узорак је био-
лошки материјал узет од лица или леша коме 
је претходно утврђен идентитет; и) спорни 
биолошки узорак је биолошки материјал не-
познатог порекла.9

Мишљења смо да је можда било опортуно 
оптерећивати текст прописа техничким нор-
мативима као што су Европски стандардни 
сет и Интерполов стандардни сет, јер се ради о 
техничким стандардима који су променљивог 
карактера с обзиром на то да је форензичка 
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генетика веома динамична. У сваком случају 
овај номотехнички „вишак” није од посебног 
значаја јер је пропис релативно кратак, док 
у примени преовлађује експертски приступ 
стручњака за ДНК анализе.

б) Централни део Закона обухвата одред-
бе од чл. 4. до чл. 8, које се односе на успо-
стављање, вођење, циљ и сврху успостављања 
Регистра, садржину Регистра, прикупљање 
резултата ДНК анализе, упоређивање ДНК 
профила и чување података у Регистру. 

Предвиђено је да Регистар ДНК води 
МУП РС преко надлежне форензичке слу-
жбе која је одговорна за чување и тачност 
података.10 Форензичка служба је саставни 
део Дирекције полиције МУП РС – Управе 
криминалистичке полиције (УКП), тачније 
дела познатог под називом Национални кри-
миналистичко-технички центар (НКТЦ). 
Посебном одлуком Националног акредита-
ционог тела РС од 28. 8. 2014. године НКТЦ 
је акредитован као национална референтна 
установа.11 Сертификат представља вери-
фикацију о усклађености уведеног система 
квалитета са захтевима међународног стан-
дарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, који је 
идентичан стандарду ИСО/ИЕЦ 17025:2005 
(Nesic L. et all, 2016). 

Поред лабораторије МУП РС, у претход-
ном периоду коришћене су и поједине дру-
ге лабораторије у оквиру БУ (Медицински и 
Биолошки факултет), КЦ Ниш и Нови Сад, 
затим поједине приватне лабораторије и ла-
бораторија БИА. Сада је ДНК лабораторија 
НКТЦ МУП РС успостављена као референт-
на национална установа у овој материји, у 
складу са чл. 140–143. ЗКП-а, у вези са чл. 
279. истог закона, који предвиђа да се актом 
Владе РС уређује вођење евиденција о узетим 
узорцима за форензичко-генетичку анализу, 
њихово чување и уништавање.12

Сврха успостављања Регистра је вођење 
кривичног поступка и утврђивања иденти-
тета несталих или непознатих лица и лешева 
и делова тела.13 Подаци из Регистра могу да 
се обрађују само на начин којим би се пости-
гла сврха обраде за коју су подаци прикупље-
ни, односно није дозвољена обрада података 
на основу које могу да се установе физичке, 
биохемијске, физиолошке или психолошке 

карактеристике, односно специфичне наслед-
не особине.14 

У делу стручне јавности појавиле су се 
сумње у позицију ДНК лабораторије НКТЦ, 
као једине референтне лабораторије по овом 
закону, посебно у смислу потенцијалних зло-
употреба података. Став се даље образлаже 
тиме да експерти МУП РС учествују у фази 
предистражног поступка, као и да Центар 
поседује осетљиве податке, па то даје основа 
за сумњу у непристрасност у раду и могуће 
„цурење” података (Обрадовић, 2018, 20). 
Мишљења смо да ова примедба не стоји јер 
се не може априори, без почетних индиција 
и чињеница, сумњати у статус Центра и рад 
његових експерата који имају релевантне ре-
ференце и акредитацију надлежног тела РС. 

У погледу вођења Регистра предвиђено је 
да се ажурирање и брисање, рокови чувања и 
мере заштите података у Регистру подробније 
регулишу посебним законом, којим се уређују 
евиденције и обрада података у области уну-
трашњих послова. Закон под истим називом 
усвојила је НС РС и исти је објављен у офици-
јелним новинама.15 Тако се у чл. 45. помену-
тог закона предвиђа узимање материјала ради 
утврђивања идентитета, дактилоскопирање, 
фотографисање (форензичка регистрација) и 
узимање других узорака, затим форензичка 
вештачења и анализе, као и вођење Нацио-
налног ДНК регистра. Постоји правна пра-
знина у овом делу Закона јер нису предвиђена 
правна решења за важна отворена питања, 
као што су брисање узетог биолошког мате-
ријала када против осумњиченог лица није 
покренут кривични поступак или је исти 
обустављен због законских разлога и када 
није подигнута оптужница против прија-
вљеног лица. И поред тога, постоји опасност 
од подношења тужби ЕСЉП (Европски суд 
за људска права, Стразбур), потенцијалних 
губитака спорова и накнаде штете.

Подаци из Регистра могу да се размењују 
и преносе међународним организацијама, 
односно државама, у складу с овим и другим 
законом.16 То је посебно важно данас у бор-
би против тероризма, организованог кри-
минала и других најтежих појавних облика 
криминала који има неспорно транснацио-
нални карактер.17 У овој области најдаље је 
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отишла позната Прумска конвенција18 (тзв. 
Шенген 3), која предвиђа побољшање пре-
кограничне сарадње држава у борби против 
тероризма, прекограничног криминала и 
илегалних миграција.19 Конвенција даље омо-
гућава размену података из националних база 
ДНК, размену података који се тичу отисака 
прстију и размену информација о возилима 
(Никач, 2015, 169–171). То је значајно због 
међународне полицијске сарадње генерал-
но (Интерпол, регионално, билатерално) и 
посебно позиције Србије због апликације за 
пријем у ЕУ, сарадње с државама чланицама 
и Еурополом. Даљи допринос сарадњи у овој 
области дала су посебна струковна удруже-
ња форензичара, као што је ENFSI (European 
Network of Forensic Science Institutes),20 који има 
17 експертских радних група и међу њима WG 
за ДНК материјале. На нивоу ЕУ постоји уже 
удружење Еуроексперт (EE – EuroExpert), као 
асоцијација форензичара, форензичких ла-
бораторија и судских вештака (Никач, 2015, 
210–212).

Садржина Регистра обухвата следеће базе 
података ДНК профила: а) утврђених из не-
спорних биолошких узорака, б) утврђених из 
спорних биолошких узорака и ц) утврђених у 
кривичним поступцима достављених из свих 
ДНК лабораторија из РС.21

База ДНК профила утврђених из неспор-
них биолошких узорака садржи збирке ДНК 
профила: лица над којима је извршена форен-
зичка регистрација; лица којима је суд одлу-
ком о изрицању кривичне санкције одредио 
узимање узорка; лица осуђених за кривична 
дела одређена у закону којим се уређују по-
себне мере за спречавање вршења кривичних 
дела против полне слободе према малолет-
ним лицима; који су достављени од стране 
надлежних органа у оквиру међународне по-
лицијске или правосудне сарадње и профила 
утврђених ради елиминације сумње.22

База ДНК профила утврђених из спорних 
биолошких узорака садржи следеће збир-
ке докумената: јединствених ДНК профила 
лица којима се утврђује идентитет и других 
лица достављених у сврху њихове идентифи-
кације; јединствених ДНК профила лешева 
којима се утврђује идентитет; јединствених 
ДНК профила који су добијени из спорних 

биолошких узорака; ДНК профила који су до-
стављени од стране надлежних органа у окви-
ру међународне полицијске или правосудне 
сарадње и збирку мешаних ДНК профила.23

База ДНК профила утврђених у кривичним 
поступцима, достављених из свих ДНК лабо-
раторија из Републике Србије, садржи збирке: 
регистрованих ДНК лабораторија; утврђених 
ДНК профила из неспорних биолошких узо-
рака у тренутку достављања података у Реги-
стар и утврђених јединствених ДНК профила 
из спорних биолошких узорака у тренутку 
достављања података у Регистар.24

Збирке садрже посебне евиденције иден-
тификационих података, као што су: ДНК 
профили, персонални подаци лица, назив 
органа који води поступак са бројем предме-
та, лабораторијски деловодни број, податке 
о пореклу узорка, подаци о техничарима и 
аналитичарима који су обрађивали биолошке 
узорке из којих су добијени ДНК профили, 
назив и седиште поступајуће лабораторије.

Прикупљање резултата ДНК анализа (чл. 
6) обухвата обавезу  поступајуће лаборатори-
је,  која је извршила ДНК анализу по наредби 
органа поступка, да уз записник о вештачењу 
достави утврђене ДНК профиле надлежном 
органу и достави МУП-у расположиве иден-
тификационе податке ради уноса у Регистар.25 
Даље се предвиђа ситуација када се за потре-
бе вршења ДНК анализе у оквиру кривичног 
поступка, као неспорни биолошки узорак, 
букални брис узима посредством неакреди-
товане ДНК лабораторије. Тада се захтева 
да лабораторија обавља анализу у складу са 
стандардом СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или 
одговарајућим стандардом по ком се акреди-
тују форензичке лабораторије, све у функци-
ји тачности података који се уносе у Регистар. 
Ако лабораторија није у могућности да узме 
букални брис, дужна је да достави МУП-у крв 
или други биолошки материјал који је подо-
бан за ДНК анализу.26

Подаци о акредитованим ДНК лаборато-
ријама у Републици Србији доступни су јав-
ности у оквиру регистра који води надлежно 
тело, у складу са законом којим се уређује 
акредитација.27

Упоређивање ДНК профила предвиђено 
је као могућност према чл. 7. истог закона. 
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Надлежни орган може да захтева претражи-
вање Регистра ради упоређивања ДНК про-
фила добијеног анализом с подацима који се 
већ налазе у Регистру и без одлагања. Захтев 
се подноси по правилу у писаној форми, а из-
узетно усмено, уз обавезу накнадног доста-
вљања писаног захтева.28

Постоји правна дилема да ли је у поступа-
њу надлежан орган Јавно тужилаштво (ЈТ) 
или надлежна линија рада полиције која у 
предистражном поступку делује самостал-
но, по захтеву тужиоца или суда. Мишљења 
смо да треба прихватити екстензивно тумаче-
ње, с обзиром на то да полиција по правилу 
поступа по налогу ЈТ. Следећа дилема одно-
си се на правну форму захтева. Наиме, ЗКП 
познаје форму наредбе за вештачење у току 
предистражног поступка полиције или ис-
траге ЈТ.29 Као субјект поступка у овом делу 
може да се појави и суд, али у току главног 
претреса. Мишљења смо да треба прихвати-
ти наредбу као препознатљиву правну форму 
захтева која је утврђена према ЗКП-у, на који 
би се начин избегли потенцијални приговори 
незаконитости.30 

Уз то, постоји дилема и поводом молбе 
стране државе или међународних организа-
ција за доставу поменуте врсте података, као 
вид међународне кривичноправне помоћи. 
Мишљења смо да треба поступати у скла-
ду са Прум конвенцијом и интересима РС 
поводом апликације за пријем у ЕУ, али то 
треба да буде на образложени писани захтев 
страног органа и сходно начелу узајамности 
и потписаним међународним споразумима. 
Постоје и недоумице у погледу рокова за до-
стављање писмених захтева за прибављање 
података, што пак није прецизирано одред-
бама прописа.

Чување података у Регистру врши се у 
електронском облику и то применом инфор-
мационо-комуникационе технологије. Поред 
тога, предвиђена је и примена мера физичке и 
техничке заштите, што је разумљиво јер мере 
Информацијско-техничког система (ИТС) 
нису довољне. 

Приступ подацима из Регистра дозвољен 
је само овлашћеним лицима НКТЦ (форен-
зичке службе) МУП-а, уз примену поменутих 
заштитних мера.  

Обрада података у Регистру евидентира се 
у посебној евиденцији која садржи податке о 
поступајућем овлашћеном службеном лицу, 
датуму и времену обраде, као и врсти и пред-
мету обраде. 

Архивирање података у Регистру врши се 
тако да се обезбеди њихово чување од губитка 
и оштећења.31

ц) Завршни део обухвата одредбе од чл. 9. 
до чл. 11. и односи се на надзор над спровође-
њем Закона и донетих подзаконских прописа 
за његову примену, затим на рокове за успо-
стављање Регистра и усвајање подзаконских 
аката у вези с тим и на крају, на успостављање 
Регистра у наредном року од две (2) године од 
ступања на снагу Закона. 

У завршним одредбама обавезују се све 
ДНК лабораторије на територији РС да до-
ставе МУП-у у електронској форми ДНК 
расположиве профиле и идентификационе 
податке добијене током кривичног поступка, 
поступком утврђивања идентитета несталих 
или непознатих лица, лешева и делова тела, а 
најкасније у истом року као горе (2 године). 
Завршна одредба односи се на датум сту-
пања на правну снагу Закона и рок од осам 
(8) дана од ступања на правну снагу (vacatio 
legis).32

ЗАКЉУЧАК

Усвајање Закона о националном ДНК реги-
стру неспорно је важан корак у хармонизаци-
ји норми националног законодавства Србије 
с правом ЕУ, посебно у контексту апликаци-
је наше земље за пријем у Унију. У питању је 
испуњавање услова из поглавља бр. 23 и 24 
у процесу придруживања ЕУ и с тим у вези 
обавеза које проистичу за нашу земљу, пра-
восуђе и органе унутрашњих послова. 

Нови легислативни оквир у овој области 
у складу је с међународним документима ЕУ, 
пре свих са Прум конвенцијом, на основу које 
је развијена међународна кривичноправна и 
полицијска сарадња у форми размене подата-
ка из националних ДНК база података. То је 
у функцији сарадње у заједничкој борби про-
тив тероризма и организованог криминала, 
спречавању илегалних миграција и прекогра-
ничног криминала.
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У тексту су подробније и критички ана-
лизирана нова законска решења у овој веома 
осетљивој области. Истакнути су позитив-
ни аспекти новог закона, али је и указано на 
одређене недоумице које могу да наступе у 
свакодневној примени и то услед недовољно 
прецизних одредаба. Мишљења смо да поме-
нути закон у примени треба да се у целости 
ослања на ЗКП као најважнији процесни ле-
гислативни оквир у кривичном поступку. У 
складу с тим су и мање могућности за потен-
цијалне повреде људских права и грађанских 
слобода. У примени закона ваља бити веома 
обазрив када су у питању рањиве социјалне 
групе и међу њима малолетници који су у 

сукобу са законом, а исто тако треба и ува-
жити позитивна искуства развијених држа-
ва и праксу Европског суда за људска права 
(ЕСЉП) у овој области.

Да резимирамо, због кратког рока од сту-
пања на снагу новог закона и недостатка кон-
кретнијих почетних резултата за сада није 
могуће дати неку свеобухватнију анализу 
усвојених одредаба. Мишљења смо да ваља 
сачекати протек примереног рока од мини-
мално годину дана, након чега се могу дати 
прелиминарне оцене и предлози за унапређе-
ње нормативног оквира, као и праксе у раду 
органа за примену закона.
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Кривично дело незаконит 
лов из члана 276. Кривичног 
законика – законодавна 
решења, дилеме, судска пракса
Разматрање кривичног дела незаконит лов аутор је базирао на 
случајевима из судске праксе који су карактеристични за ово дело, 
уз излагање решења из Закона, али и уз осврт на одређене дилеме 
које су се појавиле у вези са овим кривичним делом.

Драган У. Калаба,
заменик вишег јавног тужиоца 
у Чачку

К ривично дело незаконит лов предви-
ђено је у чл. 276. Кривичног закони-
ка („Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 

107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 
и 94/16), а припада глави XXIV под називом 
„Кривична дела против животне средине”.

Нужно је указати на то да је човекова жи-
вотна средина уставна категорија предвиђена 
у чл. 74. Устава Србије, у којем је наведено да 
свако има право на здраву животну средину 
и на благовремено и потпуно обавештавање 
о њеном стању. 

Поред уставноправне заштите, животна 
средина ужива и кривичноправну заштиту у 
поменутом делу Кривичног законика, у ком је ка-
рактеристично и кривично дело незаконит лов. 

Зашто је карактеристично ово кривично 
дело?

Пре свега, у питању је кривично дело са 
бланкетном нормом, Међутим, законодавац у 
погледу овог кривичног дела није употребио 
класичне речи „ко противно прописима или…”, 
као када је у питању кривично дело пустошење 
шума из чл. 274. КЗ-а (из исте групе кривичних 
дела). Нема објашњења зашто то овде није ура-
ђено, али из бића овог кривичног дела и преду-
зетих кривичноправних радњи јасно произлази 

да мора да се примени други закон, па се повре-
дом тих других прописа или подзаконских ака-
та чини поменуто кривично дело. 

У питању је првенствено Закон о дивљачи и 
ловству („Сл. гласник РС”, бр. 18/10), при чему 
је у чл. 112. под називом „Прелазне и завршне 
одредбе” наведено следеће: „Прописи за спро-
вођење овог закона биће донети у року од једне 
године од дана ступања на снагу овог закона.” 
Другим речима: повредом одредаба Закона о 
дивљачи и ловству и прописа који су до сада 
донети, који произлазе из основног закона, 
чини се кривично дело незаконит лов из чл. 
276. КЗ-а. 

Друга карактеристика овог кривичног дела 
јесте његова ретка заступљеност у судницама 
основног суда, па је последица тога и мало об-
јављених карактеристичних судских одлука 
поводом истог.

Кривично дело незаконит лов из чл. 276. 
КЗ-а има основни облик (став 1) и три квали-
фикована облика (ставови 2, 3. и 4). 

Основни облик кривичног дела из чл. 276. 
ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко лови дивљач за време ло-
востаја или на подручју где је лов забрањен, 
казниће се…”.

Нужно је указати на то да саставни део 
животне средине коју човек користи чини и 
дивљач, а то су сисари и птице које живе на 
одређеном простору. Дивљач је природно бо-
гатство, па је зато и нужно њено регулисање 
првенствено кроз Закон о дивљачи и ловству, 
а затим и кроз пратеће прописе. 
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Не постоји генерална забрана лова дивља-
чи, али је вршење лова правно регулисано у 
погледу лица која обављају такву делатност, 
врсте дивљачи која се лови и временског и 
просторног оквира лова.

Елементи основног облика кривичног дела 
из чл. 276. ст. 1. КЗ-а јесу:
●  лов, 
●  дивљач,
●  ловостај,
●  подручје где је лов забрањен.

Када је у питању кривично дело за које и у 
оптужном акту и у изреци пресуде којом се 
окривљени оглашава кривим за наведено кри-
вично дело мора да се наведе бланкетни про-
пис, Закон о дивљачи и ловству садржи нужне 
појмове који опредељују радње извршења тог 
кривичног дела. 

Овде је потребно указати на одређене 
одредбе поменутог закона:

У чл. 4. под називом „Значење израза” наве-
дено је следеће:
●  Дозвола за лов крупне дивљачи је исправа 
којом се ловцу дозвољава да лови крупну ди-
вљач.
●  Дивљач је Законом одређена врста дивљих 
сисара и птица. 
●  Заштита дивљачи је предузимање мера које 
обезбеђују услове за опстанак и развој попу-
лације одређене врсте дивљачи, као и за њену 
заштиту од противзаконитог коришћења.
●  Ловац је физичко лице које је стекло лов-
ну карту за текућу ловну годину, а испуњава 
услове из прописа којима се регулише оружје 
и муниција и оспособљено је за лов дивљачи.
●  Лов дивљачи је активност ловца у тражењу, 
посматрању, праћењу, дозивању и чекању ди-
вљачи ради одстрела, одстрел дивљачи, хвата-
ње живе дивљачи, као и сакупљање дивљачи 
или њених делова.
●  Ловиште је заокружена природна целина у 
којој постоје услови за трајну заштиту, упра-
вљање, лов, коришћење и унапређење попула-
ције дивљачи.
●  Ловна година је период од 1. априла текуће 
до 31. марта следеће године. 
●  Ловна карта је исправа којом ловац стиче 
појединачно право на лов на територији Ср-
бије у периоду за који је издата, који није дужи 
од ловне године.

●  Ловно подручје је просторно заокружена 
географска и природна целина која се уста-
новљава ради спровођења јединствене ловне 
политике, дугорочног рационалног газдова-
ња популацијама одређених врста дивљачи и 
ефикасног предузимања одговарајућих мера у 
ловиштима. 
●  Ловостајем заштићене врсте дивљачи су 
заштићене врсте дивљачи. 
●  Трајно заштићене врсте дивљачи су строго 
заштићене врсте дивљачи. 

Интересантан је чл. 76. који носи назив 
„Забране у лову”, а прописује да је забрањено 
ловити ловостајем заштићену дивљач упо-
требом: рефлектора, бакљи, живих мамаца, 
употреба хране са омамљујућим средствима, 
лука и стреле, замкама, клопкама, гађањем из 
моторних возила, гажењем моторним возилом 
и друго.

Осим тога, чл. 77. под називом „Забране у 
коришћењу оружја и муниције” предвиђена је 
забрана лова:
●  јелена и дивљих свиња, осим подмлатка, ло-
вачком муницијом калибра…;
●  дивље свиње муницијом…;
●  јелена, срне и њихов подмладак муницијом…

Суштина основног облика кривичног дела 
из чл. 276. ст. 1. КЗ-а јесте у лову дивљачи за 
време ловостаја или на подручју где је лов за-
брањен. Претходно је наведено шта се подра-
зумева под ловом, а ловостај је забрана лова у 
одређеном периоду. 

На поменути начин ловостајем се у ствари 
штити одређена врста дивљачи, при чему се 
ловостај одређује Наредбом о ловостају ди-
вљачи („Сл. гласник РС”, бр. 55/06).

У остале подзаконске акте, између осталог, 
спадају и:
●  Уредба о установљавању ловних подручја на 
територији Србије, 
●  Правилник о начину обележавања односно 
означавања граница и ловно-техничких обје-
ката у ловишту,
●  Правилник о проглашавању ловостајем за-
штићених врста дивљачи,
● Правилник за обављање послова обележава-
ња и друго. 

На неким местима дивљач ужива посебну 
заштиту или зато што је незаштићена и лако 
је уловити или зато што се ради о местима на 
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којима треба обезбедити њену репродукцију 
и гајење. 

Како је претходно наведено шта се сматра 
ловом, а то су бројне радње извршења, очи-
гледно је да за свршено кривично дело из чл. 
276. ст. 1. КЗ-а није нужно да је дивљач уло-
вљена. 

Из изведених доказа и предузетих радњи 
извршења од стране учиниоца, односно лов-
ца, мора да се утврди да ли се то лице налази у 
лову. Очигледно да лов подразумева и ношење 
и употребу оружја. Када лице само носи оруж-
је, не мора да значи да се налази у лову. Ако 
се оружје користи за време ловостаја у лови-
шту или на подручју где је лов забрањен, чиме 
се очигледно трага за дивљачи, постојаће ово 
кривично дело. 

Посебним прописима, који су донети на 
основу Закона о дивљачи и ловству, регулиса-
но је када постоји ловостај („време ловостаја”) 
на одређену дивљач и која су то подручја на 
којима је лов забрањен. 

За постојање кривичног дела из чл. 276. ст. 
1. КЗ-а није од значаја количина дивљачи која 
је уловљена ни њихов број. 

Први тежи – квалификовани облик пред-
виђен је у чл. 276. ст. 2. КЗ-а и гласи: „Ко нео-
влашћено лови на туђем ловишту и убије или 
рани дивљач или је ухвати живу, казниће се…”.

У елементе овог облика кривичног дела спа-
дају:
●  лов на туђем ловишту,
●  дивљач се убије или рани или ухвати жива,
●  предузимање радњи у виду неовлашћеног 
поступања.

Из законске формулације јасно произлази 
да морају да се остваре два услова и то куму-
лативно, а то је лов на туђем ловишту, као и 
убијање, рањавање дивљачи, односно хватање 
живе дивљачи. 

Претходно је наведено у делу значења изра-
за шта је то ловиште, а јасно је које је ловиште 
туђе. За постојање овог облика кривичног дела 
нужно је да је дивљач уловљена. Другим речи-
ма: ловац је, као учинилац кривичног дела, за-
шао у простор туђег ловишта и тамо је дивљач 
уловио тако што је убио, ранио или ухватио 
живу. 

Трећи елеменат овог облика кривичног дела 
јесте неовлашћено поступање учиниоца, што 

значи без сагласности власника или корисника 
тог простора, односно туђег ловишта. Када је 
у питању овај облик кривичног дела, није ну-
жно постојање ловостаја или подручја на ком 
је лов забрањен, већ да је учинилац једностав-
но ушао на „туђу територију” и том приликом 
лови, односно ловио је дивљач. 

Други квалификовани облик предвиђен је 
у чл. 276. ст. 3. КЗ-а и гласи: „Ако је дело из 
ст. 2. овог члана учињено у односу на крупну 
(раније је употребљен израз високу) дивљач, 
казниће се…”.

У суштини ради се о неовлашћеном лову на 
туђем ловишту, а односи се на крупну дивљач. 
Елементи овог кривичног дела исти су као и 
за кривично дело из чл. 276. ст. 2. КЗ-а, само 
што се овом приликом лови крупна дивљач, 
која се одређује посебним прописима донети 
на основу Закона о дивљачи и ловству. 

За ово кривично дело квалификована окол-
ност управо је врста дивљачи, а уочљива је и 
строжа казна у односу на претходна два обли-
ка овог кривичног дела. Таква крупна дивљач 
је на основу неовлашћеног уласка учиниоца 
у туђе ловиште уловљена, односно убијена, 
рањена или ухваћена жива. У крупну дивљач 
најчешће спадају медвед или јелен. 

Трећи квалификовани облик предвиђен је 
у чл. 276. ст. 4. КЗ-а и гласи: „Ко лови дивљач 
чији је лов забрањен или ко лови без посебне 
дозволе за одређену врсту дивљачи за чији је 
лов потребна таква дозвола или ко лови на на-
чин или средствима којима се дивљач масовно 
уништава, казниће се…”.

Елементи овог облика кривичног дела јесу: 
●  лов дивљачи,
●  забрањен лов дивљачи,
●  лов без посебне дозволе за одређену врсту 
дивљачи, 
●  лов на начин или средствима којима се ди-
вљач масовно уништава. 

У погледу овог облика кривичног дела, за 
све његове елементе нужно је поћи од садржи-
не Закона о дивљачи и ловству, којим се про-
писује: 
●  врста дивљачи чији је лов забрањен,
●  за коју врсту дивљачи ловац мора да поседује 
посебну дозволу да би је ловио и 
●  који су то начини или употребљена средства 
којима се дивљач масовно уништава. 
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Полазећи од поменутог закона, као и њего-
вих подзаконских аката, трајна забрана лова 
постоји за следећу дивљач: рис, видра, роде и 
друге. 

На исти начин одређена је и врста дивљачи 
која може да се лови, али ловац мора да посе-
дује посебну дозволу за њихов лов. 

Приликом цитирања појединих делова За-
кона о дивљачи и ловству наведени су начини 
лова, као и употребљена средства којима се 
дивљач уништава. 

Извршилац свих облика кривичног дела 
може бити свако лице, а то значи и лице које 
није ловац, као и лице које је ловац у смислу 
цитираног закона. С обзиром на то да се у по-
гледу свих облика овог кривичног дела ради 
о лову, подразумева се да се у тим приликама 
носи оружје, што чини лице које лови, а да би 
постојали наведени облици кривичног дела, 
поменуто лице не мора аутоматски да има и 
дозволу за ношење оружја. У том случају ради-
ло би се о стицају једног од облика кривичног 
дела из чл. 276. КЗ-а и кривичног дела недозво-
љено … ношење оружја из чл. 348. ст. 3. КЗ-а. 
За све облике кривичног дела учинилац мора 
да поступа умишљајно. 

У чл. 276. ст. 5. КЗ-а предвиђено је да ће се 
„уловљена дивљач и средства за лов одузети.” 
У питању је изрицање мере безбедности оду-
зимања предмета сходно чл. 87. КЗ-а. Средства 
која се одузимају јесу средства која су употре-
бљена за уништавање дивљачи, а у погледу 
уловљене дивљачи – дивљач може бити мртва, 
жива или рањена. 

Историјски приказ овог кривичног дела из-
гледа следеће:

У Кривичном законику из 1951. наведено 
кривично дело предвиђено је у чл. 247, при 
чему је интересантно то што је, у поређењу са 
садашњим законодавним решењем, у ставу 1. 
предвиђен лов ретке или проређене врсте ди-
вљачи, чији је лов забрањен. Наравно, и тада 
се радило о бланкетном кривичном делу, а у 
примени је био Закон о лову („Сл. гласник НР 
Србије”, бр. 53/48). 

Постојало је кривично дело само ако се 
лови ретка или проређена врста дивљачи 
за коју је лов забрањен, што се одређива-
ло посебним прописима који су донети на 
основу цитираног закона. У том случају 

ире левантно је поседовање или не дозволе 
за лов. 

Када је у питању овај део, садашње законо-
давно решење боље је и рационалније, а то је 
чл. 276. ст. 4. КЗ-а, који говори о лову дивљачи 
чији је лов забрањен, што значи да то не мора 
да буде само ретка и проређена дивљач. 

У чл. 274. ст. 2, 3. и 4. КЗ-а из 1951. предвиђе-
не су исте радње извршења као и у садашњем 
чл. 276. Кривичног законика. 

Интересантан је чл. 247. ст. 5. КЗ-а, који го-
вори о неовлашћеном вршењу лова на туђем 
ловишту и присвајању уловљене дивљачи. Са-
дашње решење, чл. 276. ст. 2. КЗ-а, говори (о 
чему је претходно дата анализа) о неовлашће-
ном лову на туђем земљишту, али кумулативно 
може да се оствари и радња убијања, рањавања 
дивљачи или хватања живе дивљачи. Мишље-
ње аутора је да је правилан став законодавца 
у садашњем решењу тог кривичног дела јер је 
у судским поступцима који су се водили због 
кривичног дела из чл. 247. ст. 5. КЗ-а из 1951. 
године, морало да се доказује, да би постојало 
кривично дело, да је учинилац истовремено и 
присвојио уловљену дивљач, што је било за-
иста тешко и спорно. Чини се да је лакше за 
доказивање да учинилац у лову на туђем лови-
шту дивљач убије, рани или ухвати живу. 

У Кривичном закону Републике Србије (у 
важности до 1. јануара 2006. године) поменуто 
кривично дело наведено је у чл. 162. 

Ставови 1. и 2. члана 162. КЗ-а РС истовет-
ни су садашњем бићу кривичног дела у Кри-
вичном законику. 

У ставу 3. члана 162. КЗ-а РС предвиђена 
је радња извршења из ст. 2. овог члана, али у 
односу на високу дивљач, а у садашњем чл. 276. 
ст. 3. КЗ-а … лов се односи на крупну дивљач. 
У питању је редакцијско-језичко исправљање 
јер Закон о лову, па потом и Закон о дивљачи и 
ловству, говорио је о „крупној”, а не о „високој” 
дивљачи. 

Претходно је већ указано на то да изврши-
лац овог кривичног дела може бити свако лице. 
Код учиниоца је потребан умишљај, при чему 
учинилац мора бити свестан и свих околности 
које одређују биће одређеног облика овог кри-
вичног дела. 

У делу који се односи на битне карактери-
стике овог кривичног дела наведено је да је у 
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питању кривично дело које се ретко процесу-
ира, тако да је последица тога мали број об-
јављених карактеристичних судских одлука у 
вези са наведеним делом. 

Пронађене судске одлуке груписане су на 
следећи начин: 
I. кривично дело незаконит лов из чл. 276. ст. 
1. КЗ-а;
II. кривично дело незаконит лов из чл. 276. ст. 
2. КЗ-а;
III. кривично дело незаконит лов из чл. 276. ст. 
4. КЗ-а;
IV. не постојање кривичног дела незаконит лов 
из чл. 276. КЗ-а и примена мере безбедности 
одузимања предмета из чл. 276. ст. 5. КЗ-а;
V. кривично дело незаконит лов из чл. 276. 
КЗ-а и кривичнопроцесно право.

I 
Кривично дело незаконит лов  

из чл. 276. ст. 1. КЗ-а

Случај 1.
Кривично дело незаконит лов има бланкет-

ну диспозицију, па је нужно ценити да ли су 
испуњени услови из одредбе чл. 4. т. 14) Закона 
о дивљачи и ловству да би се радње окривље-
ног могле квалификовати као лов дивљачи. 

Из образложења:
Супротно закључку првостепеног суда, 

овај суд налази да ниједан од доказа изведених 
пред првостепеним судом и овим судом није 
потврдио наводе из оптужбе да је окривљени 
у време, на месту и на начин ближе описан у 
изреци првостепене пресуде учинио кривично 
дело које му се ставља на терет. 

На основу чињенице да је окривљени зајед-
но са својим дедом и другим ловцима физички 
био на подручју ловишта атара села … , где су 
његов деда и други ловци вршили лов дивља-
чи и то дивљих свиња, при чему нема доказа 
да је и сам предузео било коју од активности 
набројаних у одредби чл. 4. ст. 1. т. 14) Закона 
о дивљачи и ловству, будући да је у тој одредби 
дефинисано значење појма „лов дивљачи”, под 
којим се подразумева активност ловца у тра-
жењу, посматрању, праћењу, дозивању и чека-
њу дивљачи ради одстрела, одстрел дивљачи, 
хватање живе дивљачи, као и сакупљање ди-
вљачи и њених делова, то је овај суд, услед 

недостатка доказа да је окривљени предузимао 
било коју од наведених активности, нашао да 
није доказано да је извршио кривично дело 
незаконит лов, па га је ослободио од оптужбе 
применом чл. 423. ст. 1. т. 2) ЗКП-а. 
(Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, Кж 500/14 од 24. 
априла 2014) 

Случај 2.
Битан елемент кривичног дела незаконит 

лов из чл. 276. ст. 1. КЗ-а јесте лов дивљачи за 
време ловостаја, а не и количина уловљене ди-
вљачи, нити уопште да ли је дивљач одстрељена. 

Из образложења:
Пресудом другостепеног суда одбијена је, 

као неоснована, жалба браниоца окривљеног, а 
потврђује се пресуда првостепеног суда којом 
је окривљени оглашен кривим због кривичног 
дела незаконит лов из чл. 276. ст. 1. у вези са чл. 
33. КЗ-а. 

Првостепени суд је доказима са сигурношћу 
утврдио да су окривљени у време и на месту 
означеном у изреци пресуде ловили дивљач за 
време ловостаја у неловном дану, без претход-
не најаве и дозволе Ловачког удружења, па су 
на тај начин, поступајући супротно прописи-
ма из Закона о ловству, извршили кривично 
дело, тако да се жалбеним наводима правил-
ност утврђеног чињеничног стања не доводи 
у питање, већ се изведени докази само анали-
зирају у смислу тезе одбране окривљеног, при 
чему очигледно погрешке у погледу навођења 
калибра оружја којим је вршен лов чињенично 
стање не чине погрешно утврђеним и пресуду 
не чине неразумљивом. 

При томе се жалбом неосновано указује на 
то да у конкретном случају може да се говори о 
постојању прекршаја у радњи окривљеног, али 
и да нема елемената кривичног дела. Међутим, 
такав жалбени навод неоснован је из простог 
разлога што су окривљени, па и окривљени 
који је изјавио жалбу, у лову поступали су-
протно Закону о ловству тако што су вршили 
лов у време ловостаја и без дозволе и претход-
не најаве Ловачком удружењу, а при томе није 
од значаја количина уловљене дивљачи, нити 
је за постојање дела неопходно да је дивљач од-
стрељена или ухваћена. 
(Пресуда Општинског суда у Г. Милановцу, К 402/07 од 4. 
марта 2008, и Пресуда Окружног суда у Чачку, Кж 348/08 
од 4. јуна 2008) 
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Случај 3.
Не може да се прихвати одбрана окривље-

ног, који тврди да није знао да је одређеног дана 
лов недозвољен, будући да му је, као члану Ло-
вачког друштва, морало бити познато када и 
под којим условима може да се изађе у лов. 
(Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, Кж 3176/10 од 8. 
априла 2011)

Случај 4.
Основни облик кривичног дела незаконит 

лов не може да остане у покушају будући да 
код овог облика дела није нужно да дивљач 
буде убијена или рањена, већ се самим ловом, 
без обзира на то да ли је дошло до одстрела ди-
вљачи, остварују сви елементи свршеног кри-
вичног дела, с тим да је за кривицу неопходан 
умишљај. 

Из образложења: 
Не могу да се прихвате жалбени наводи који 

се тичу примене Кривичног закона будући да 
основни облик кривичног дела не може да 
остане у покушају јер није нужно, као код дела 
из става 2. истог члана, да дивљач буде убијена 
или рањена, већ се самим ловом, без обзира на 
то да ли је дошло до одстрела дивљачи, оства-
рују сви елементи свршеног кривичног дела, с 
тим што је за кривицу неопходан умишљај, о 
чему су дати потпуни разлози у образложењу 
пресуде. 
(Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, Кж 3176/10 од 8. 
априла 2011) 

Случај 5.
Нема услова за доношење пресуде којом се 

окривљени ослобађа од оптужбе, применом 
чл. 423. т. 2) ЗКП-а, да је извршио кривично 
дело незаконит лов из чл. 276. ст. 1. КЗ-а услед 
постојања заблуде, предвиђен у чл. 28. ст. 3. 
КЗ-а. 

Из образложења:
Жалба ОЈТ је основана. 
Из списа се утврђује да је критичног дана 

окривљени, који је у то време био председник 
Ловачке секције и имао уредну пријаву за од-
стрел срндаћа, за време ловостаја извршио 
одстрел срне, након чега је одстрељену срну 
сакрио у шибље, а потом је у току ноћи однео 
кући. При таквом чињеничном стању суд је 
окривљеног ослободио од оптужбе, налазећи 

да је у критичној прилици био у отклоњивој 
правној заблуди.

Имајући у виду одредбу чл. 26. КЗ-а, нејасни 
су разлози првостепеног суда у образложењу 
пресуде у погледу утврђеног нехата. Наиме, 
суд наводи да је, према околностима извр-
шења дела и личним својствима, окривљени 
био дужан да има тачну представу у погледу 
околности да устрељује срну, али не образлаже 
постојање односно непостојање свести окри-
вљеног да својом радњом може да изврши кри-
вично дело, што је битно обележје кривичног 
дела. 
(Пресуда Основног суда у Ужицу, К 602/12 од 19. октобра 
2015, и Решење Вишег суда у Ужицу, Кж 365/15 од 18. 
децембра 2015) 

Случај 6.
Када је учинилац за време ловостаја у току 

обављања једног истог лова, у временском раз-
маку од неколико секунди устрелио два или 
више комада дивљачи, по правилној примени 
Закона треба узети у обзир то да је таквом де-
латношћу извршио само једно, а не два кри-
вична дела, као што је то погрешно утврдио 
првостепени суд. 
(Пресуда Врховног суда Југославије Кзз 1/66)

Случај 7.
Када окривљени за време ловостаја улови 

зеца, чини кривично дело из чл. 162. ст. 1. КЗ-а 
РС.
(Пресуда Окружног суда у Београду, Кж 680/98 од 1. 
априла 1998)

II 
Кривично дело незаконит лов  

из чл. 276. ст. 2. КЗ-а
Случај 1.
Да би постојало кривично дело незаконит 

лов из чл. 276. ст. 2. у вези са ст. 1. КЗ-а, учини-
лац треба да лови, односно да предузима рад-
ње извршења у ловишту сходно чл. 4. ст. 1. т. 
14) Закона о дивљачи и ловству. 

Из образложења:
Не могу да се прихвате закључци првосте-

пеног суда да су окривљени затечени у лови-
шту с обзиром на то да их је ловочувар – сведок 
… зауставио на сеоском путу у непосредној 
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близини магистрале, тако да би осуда окри-
вљених на основу исказа тог сведока да је у 
ловишту видео два лица са батеријским лам-
пама била произвољна и не би била заснована 
на реалној процени, већ на претпоставци по-
менутог сведока, јер је таква чињеница лишена 
поузданих материјалних и других доказа који-
ма би се поткрепили наводи оптужбе. 

На основу наведеног, након одржаног глав-
ног претреса другостепени суд је окривљеног 
ослободио од оптужбе да је извршио кривично 
дело описано у изреци првостепене пресуде. 
(Пресуда Основног суда у Г. Милановцу, К 82/17 од 3. маја 2017, 
и Пресуда Вишег суда у Чачку, Кж 149/17 од 28. јуна 2017) 

Случај 2.
Ловци могу да лове у ловној сезони када је 

лов дозвољен на ситну дивљач, уз важећу лов-
ну карту издату од Ловачког савеза Србије, у 
ловишту Друштва чији су чланови, па ако по-
ступе супротно, чине кривично дело из чл. 162. 
ст. 2. КЗ-а РС. 
(Пресуда Врховног суда Србије, Кзз 48/98 од 9. јануара 1998)

III 
Кривично дело незаконит лов  

из чл. 276. ст. 4. КЗ-а

Случај 1.
За постојање кривичног дела незаконит лов 

из чл. 276. ст. 4. у вези са ст. 1. КЗ-а није нужна 
околност да ли је пушка окривљених била на-
пуњена приликом заустављања окривљених 
од стране полиције.

Из образложења:
У поновном поступку, након отварања 

главног претреса, у својству сведока саслуша-
на су лица … на околност да ли су пушке окри-
вљених биле напуњене или не, што је по оцени 
другостепеног суда ирелевантан доказ за одлу-
ку у овој кривичноправној ствари, с обзиром 
на то да су ови сведоци о томе могли имати 
само посредна сазнања или уочити да ли су пу-
шке напуњене приликом заустављања, када су 
се пушке налазиле у возилу окривљених, што 
је небитно за одлуку у овој правној ствари јер 
је у том тренутку лов завршен, посебно када 
се има у виду садржина одредбе чл. 4. ст. 1. т. 
14) Закона о дивљачи и ловству, у коме је јасно 

наведено које су то активности ловца у проце-
су вршења лова. 
(Пресуда Основног суда у Г. Милановцу, К 144/15 од 7. 
марта 2016, и Решење Вишег суда у Чачку, К 35/17 од 24. 
фебруара 2017)

Случај 2.
Пресудом првостепеног суда окривљени су 

оглашени кривим због кривичног дела неза-
конит лов из чл. 276. ст. 4. у вези са ст. 1. КЗ-а. 

Жалбе бранилаца окривљених су неосно-
ване. 

Из списа се утврђује, што се неосновано 
жалбом истиче, да је првостепени суд погре-
шно утврдио како су окривљени извршили 
предметно кривично дело, имајући у виду да 
су имали дозволу за лов ситне дивљачи и да су 
у том смислу поступали у складу са праксом 
Ловачког удружења „која им је омогућавала да 
приликом лова на ситну дивљач одстреле и ди-
вљу свињу уколико на њу наиђу, а да дозволу за 
лов на дивљу свињу прибаве накнадно.”

Првостепени суд је на основу свих изве-
дених доказа утврдио да су окривљени извр-
шили предметно кривично дело с обзиром на 
то да нико од њих није имао дозволу за лов на 
дивљу свињу, а исказима сведока … утврђено 
је да Ловачко удружење никада није донело 
одлуку да се дозвољава лов на дивљу свињу, 
али тако да се дозвола накнадно прибави.

Такође се неосновано у жалби истиче да се 
у конкретном случају ради о делу малог зна-
чаја, имајући у виду закључак првостепеног 
суда да су окривљени предузели радње и били 
свесни да представљају кривично дело, на шта 
су и пристали, што указује на то да њихов сте-
пен кривице у конкретној ситуацији није био 
низак, нити су штетне последице одсутне или 
незнатне у смислу чл. 18. ст. 2. КЗ-а, с обзиром 
на то да је у конкретној ситуацији без дозволе 
извршен лов једне дивље свиње и на тај начин 
угрожена је животна средина. 
(Пресуда Апелационог суда у Београду, Кж 6371/11 од 31. 
јануара 2012)

Случај 3.
Дивљач се лови на начин/средством којим се 

масовно уништава ако се лови ноћу употребом 
рефлектора и гађањем из моторног возила. 
(Пресуда Окружног суда у Београду, Кж 1774/92 од 13. 
новембра 1992) 
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Случај 4.
Када учинилац лови дивље свиње без по-

себне дозволе, чини кривично дело из чл. 162. 
ст. 4. КЗ-а РС.
(Пресуда Окружног суда у Београду, Кж 1287/96 од 25. 
децембра 1996) 

IV 
Не постојање кривичног дела неза-

конит лов из чл. 276. КЗ-а и примена 
мере безбедности одузимања  
предмета из чл. 276. ст. 5. КЗ-а

Случај 1.
Ловачка пушка, као средство извршења 

кривичног дела незаконитог лова, може да се 
одузме само у случају ако је својина окривље-
ног. 
(Пресуда Окружног суда у Крагујевцу Кж 32/79)

Случај 2.
Срна одстрељена у одређеном пределу на 

подручју одређеног Ловачког друштва, ако на 
том подручју не спада у ретку или проређену 
врсту дивљачи нити је за њен одстрел потреб-
на посебна дозвола, не може да буде предмет 
кривичног дела незаконитог лова из чл. 127. 
ст. 4. КЗ-а Републике Хрватске.
(Пресуда Врховног суда Хрватске, Кзз 7/84 од 26. априла 
1984) 

Случај 3.
Ако окривљени – ловац не зна да, убијајући 

дивљач, то чини у туђем ловишту, чије границе 
не зна, није извршио кривично дело незаконит 
лов из чл. 276. ст. 2. КЗ-а јер се налазио у неот-
клоњивој стварној заблуди. 
(Пресуда Основног суда у Ужицу, К 656/12 од 7. децембра 
2012, и Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, Кж 297/13 
од 28. фебруара 2013) 

V 
Кривично дело незаконит лов из чл. 
276. КЗ-а и кривичнопроцесно право

Случај 1.
Пресудом првостепеног суда окривљени 

су оглашени кривим због кривичног дела не-
законит лов из чл. 276. ст. 4. у вези са чл. 33. 
КЗ-а. 

Пресудом другостепеног суда према окри-
вљенима одбијена је оптужба да су извршили 
предметно кривично дело … .

Републички јавни тужилац подигао је за-
хтев за заштиту законитости.

Према наводима захтева другостепени суд 
је учинио битне повреде одредаба кривичног 
поступка и повреду Кривичног закона тако 
што је донео одбијајућу пресуду без ваљаних 
и јасних разлога, заузимајући погрешно стано-
виште да се у конкретном случају ради о пре-
суђеној ствари, с обзиром на то да је одлуку 
о прекршајном поступку донео орган управе 
у управном поступку, који не могу да се упо-
добе судској одлуци и судском поступку, као 
и да прекршајни поступак није третирао исти 
кривичноправни догађај пошто се у опису 
кривичног дела и прекршаја не поклапају у 
потпуности. 

По оцени Врховног касационог суда изло-
жени наводи захтева нису основани.

У прекршајном поступку, Решењем судије 
за прекршаје … окривљени је оглашен одго-
ворним јер је критичног дана на територији 
… , без одобрења, једним метком из карабина 
одстрелио једног срндаћа.

Према наведеном, чињенични опис прекр-
шаја односи се на исте окривљене и исти жи-
вотни догађај, са истим чињеницама у погледу 
времена и места дешавања и радњи окривље-
них, које су садржане и у опису кривичног дела 
које им је стављено на терет оптужним пре-
длогом, а према том опису окривљени су истог 
дана и на истом месту, без потребне посебне и 
појединачне дозволе, ловили срнећу дивљач, 
када је окривљени одстрелио једног срндаћа.

Имајући у виду одредбе чл. 4. Протокола 
бр. 7 Европске конвенције о заштити људских 
права и основних слобода, чл. 34. ст. 4. Устава 
Републике Србије и чл. 6. ст. 1. ЗКП-а, искљу-
чено је вођење поступка за кажњиво дело уко-
лико оно произлази из истих чињеница или 
чињеница које су у битном исте, које су пред-
мет дела које је већ правоснажно пресуђено. 

На основу наведеног одбија се захтев за за-
штиту законитости као неоснован. 
(Пресуда Основног суда у Неготину, К 293/10 од 8. но-
вембра 2010, Пресуда Апелационог суда у Београду, Кж 
4011/11 од 19. марта 2012, и Пресуда Врховног касацио-
ног суда, Кзз 106/12 од 13. децембра 2012) 
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Примена посебних мера 
и овлашћења у поступку 
остваривања надзора и 
контроле паркирања од стране 
Комуналне полиције
Анализиране су измене и допуне ЗОБС-а којима се поверавају 
овлашћења Комуналној полицији за примену посебних мера и 
овлашћења за уклањање, односно премештање возила, као и 
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2018 од 26. 3. 2018, који је ступио на снагу 3. 4. 
2018. године), а извршен је и осврт на измене и допуне одлука Града 
Београда којима је извршено усклађивање за ЗОБС-ом у делу који 
се односи на овлашћења Комуналне полиције – Одлука о измeнама 
и допунама Одлуке о Комуналној полицији, Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о комуналном реду („Сл. лист Града Београда”, бр. 
118/2018 од 21. 12. 2018), које су ступиле на снагу 29. 12. 2018. године.

Законом о изменама и допунама Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2018 од 26. 3. 

2018, ступио на снагу 3. 4. 2018. године) из-
мењене су и допуњене одредбе чланова 278. и 
296. Закона о безбедности саобраћаја на путе-
вима („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 (чл. 163. и 164. нису у пречишће-
ном тексту, 41/2018, 41/2018 – други закон и 
87/2018 – даље: ЗОБС), којима су Комунал-
ној полицији поверена овлашћења која нису 
изворно прописана Законом о Комуналној 
полицији („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009).

Ради се о примени посебних мера и овла-
шћења из члана 278. став 2. тачка 12. ЗОБС-а, 
у поступку остваривања надзора и контроле 
паркирања од стране Комуналне полиције, а 
односи се на налагање и предузимање мера и 
овлашћења за уклањање односно премешта-
ње возила, као и постављање уређаја којима 
се спречава одвожење возила, у случају када 
комунални полицајац затекне возило зауста-
вљено односно паркирано супротно забрана-
ма из члана 66. ЗОБС-а и супрoтно забранама 
прописаним у одлукама јединице локалне са-
моуправе. На територији Града Београда ко-
мунални полицајац утврђује да ли је возило 
паркирано супротно забранама из члана 19. 
Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист 
Града Београда”, бр. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 
11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 
36/2017 и 118/2018), односно супротно за-
бранама из члана 23. Одлуке о комуналном 
реду („Сл. лист Града Београда”, бр. 10/2011, 

Јасмина Вранић, дипл. правник,
координатор за прописе и 
нормативне послове ЈКП „Паркинг 
сервис” Београд
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60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 
61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018 и 
118/2018). 

Комунални полицајац посебне мере и 
овлашћења налаже и предузима у складу са 
одредбама чл. 278. и 296. ЗОБС-а и члана 
54. Правилника о начину вршења контро-
ле и непосредног регулисања саобраћаја на 
путевима и вођењу обавезних евиденција о 
примени посебних мера и овлашћења („Сл. 
гласник РС”, бр. 69/10, 78/11, 31/13, 37/13, 
85/14 и 98/16), као и у складу са прописима 
јединице локалне самоуправе. Наиме, одред-
бом члана 278. став 6. прописано је да једи-
ница локалне самоуправе прописује услове и 
начин обављања послова надзора и контро-
ле паркирања, услове за обављање послова 
уклањања односно премештања возила, као 
и постављања уређаја којима се спречава од-
вожење возила, када те послове предузима 
Комунална полиција, у складу са прописима 
који уређују питања поступања полицијског 
службеника. На основу наведеног, Одлуком о 
измени и допуни Одлуке о Комуналној поли-
цији, Одлуком о изменама и допунама Одлу-
ке о јавним паркиралиштима и Одлуком о 
изменама и допунама Одлуке о комуналном 
реду („Сл. лист Града Београда”, бр. 118/18 од 
21. 12. 2018, ступиле на снагу 29. 12. 2018. го-
дине), Скупштина Града Београда створила 
је правни основ за примену посебних мера и 
овлашћења од стране Комуналне полиције на 
територији Града Београда, чиме је извршено 
усклађивање наведених градских одлука са 
ЗОБС-ом. 

Правни основ за примену посебних 
мера и овлашћења од стране 
Комуналне полиције, утврђен 
Законом и подзаконским актом

Одредбом члана 119. Закона изменама и 
допунама Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима извршене су измене и допуне члана 
278. ЗОБС-а, тако да пречишћени текст наве-
дене одредбе гласи: 

„Посебне мере и овлашћења предузимају 
се ради спречавања угрожавања безбедности 
учесника у саобраћају, односно омогућавања 
одвијања саобраћаја. 

Посебне мере, односно овлашћења из ста-
ва 1. овог члана су:
1) искључење возача из саобраћаја,
2) задржавање возача,
3) упућивање возача на контролни лекарски 
преглед,
4) утврђивање присуства алкохола и/или 
психоактивних супстанци код учесника у са-
обраћају,
5) заустављање, односно упућивање ради за-
устављања возила на безбедном месту или 
укључивања на пут за ту врсту или катего-
рију возила, 
6) искључење возила из саобраћаја,
7) налагање мера ради отклањања, односно 
спречавања настанка опасности на путу,
8) снимање саобраћаја и учесника у саобраћа-
ју коришћењем одговарајућих средстава, као 
и документовање прекршаја и других делика-
та у саобраћају,
9) привремено одузимање предмета прекр-
шаја,
10) одузимање обрасца стране возачке дозво-
ле када возач поседује више од једне возачке 
дозволе,
11) упућивање на контролни технички пре-
глед возила,
12) уклањање односно премештање возила, 
као и постављање уређаја којима се спречава 
одвожење возила,
13) мерење осовинског оптерећења возила и 
укупне масе возила.

Мере и овлашћења из става 2. т. 1), 4), 5), 6), 
9), 10), 11) и 12) овог члана налаже и предузи-
ма полицијски службеник приликом контро-
ле саобраћаја, док мере и овлашћења из става 
2. т. 2), 3), 7) и 8) овог члана налаже и преду-
зима територијално надлежна организациона 
јединица Министарства унутрашњих посло-
ва или други орган овлашћен овим законом. 
Мере из става 2. т. 13) овог члана налаже и 
предузима полицијски службеник приликом 
контроле саобраћаја, односно овлашћено 
лице министарства надлежног за саобраћај. 
Мере и овлашћења из става 2. т. 12) овог члана 
налаже и предузима и комунални полицајац 
приликом остваривања надзора и контроле 
паркирања, у складу са Законом, подзакон-
ским прописима и прописима јединице ло-
калне самоуправе.
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У случају из става 4. овог члана једини-
ца локалне самоуправе обављање послова 
уклањања односно премештања возила, као 
и постављања уређаја којима се спречава од-
вожење возила, може да повери овлашћеном 
правном лицу које је актом јединице локалне 
самоуправе основано за делатност организа-
ције функционисања, управљања и одржава-
ња јавних паркиралишта, односно правном 
лицу или предузетнику којем је поверена ова 
делатност.

Јединица локалне самоуправе прописује 
услове и начин обављања послова надзора и 
контроле паркирања, услове за обављање по-
слова уклањања односно премештања возила, 
као и постављања уређаја којима се спречава 
одвожење возила, када те послове предузима 
комунална полиција, у складу са прописима 
који уређују ова питања за поступање поли-
цијског службеника.

Посебне мере и овлашћења из ове главе, 
које се односе на возача, сходно се примењују 
на инструктора вожње, на лице које надзире 
возача са пробном возачком дозволом, кан-
дидата за возача и испитивача на практичном 
испиту.

Министар унутрашњих послова прописа-
ће начин, поступак и средства спровођења, 
као и вођење обавезних евиденција о приме-
ни посебних мера и овлашћења.

Ближе прописе о посебним мерама безбед-
ности војних учесника у саобраћају доноси 
министар надлежан за послове одбране.”

Одредбом члана 129. Закона изменама и 
допунама Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима извршене су измене и допуна члана 
296, тако да пречишћени текст одредбе члана 
296. ЗОБС-а гласи:

„Уколико овлашћено лице из члана 278. 
ст. 3. и 4. овог закона у контроли саобраћаја 
затекне возило паркирано или заустављено 
супротно одредбама овог закона, наредиће 
возачу, уколико је присутан, да одмах уклони 
возило, под претњом принудног извршења.

Уколико возач није присутан у случају из 
става 1. овог члана, овлашћено лице из члана 
278. ст. 3. и 4. овог закона донеће решење у 
писаној форми којим ће наложити уклања-
ње возила у року који не може бити краћи од 
једног минута. Примерак решења о налагању 

уклањања возила поставља се на видно место 
возила и тиме се сматра да је исто уручено во-
зачу. Накнадно уклањање или уништење овог 
решења не утиче на ваљаност његове доставе.

Уколико полицијски службеник или на-
длежни инспекцијски орган у контроли 
саобраћаја путем видео-надзора или фото-за-
писа утврди да је возило паркирано или за-
устављено супротно одредбама овог закона, 
донеће решење у електронској форми којим 
ће наложити уклањање возила у року који не 
може бити краћи од једног минута. Решење 
у електронској форми којим се налаже укла-
њање возила доставља се електронским пу-
тем лицу које врши уклањање возила и које 
поставља обавештење о донетом решењу у 
електронској форми на видно место возила, 
којим обавештава возача да ће возило бити 
уклоњено на основу тог решења.

Уколико возач у року одређеном решењем 
из става 2. овог члана не уклони возило, овла-
шћено лице из члана 278. ст. 3. и 4. овог закона 
уклониће возило на за то одређено место о 
трошку возача или власника, односно кори-
сника возила.

Овлашћено лице из члана 278. ст. 3. и 4. 
овог закона, односно запослени у органу је-
динице локалне самоуправе надлежан за 
послове саобраћаја, на начин предвиђен у 
претходним ставовима овог члана поступиће 
и када у контроли саобраћаја на путу, одно-
сно месту на коме је дозвољено заустављање 
и паркирање возила затекне одбачено возило.

Обављање послова уклањања возила из 
става 1. овог члана орган јединице локалне 
самоуправе може да повери правном лицу 
или предузетнику који испуњава прописане 
услове за то.

Правно лице, односно предузетник из ста-
ва 6. овог члана одговорни су за све настале 
штете од започињања уклањања до преузи-
мања возила од стране возача или власника, 
односно корисника возила.

Уклањање возила ће бити прекинуто ако 
се возач појави на лицу места и прихвати да 
уклони возило.

У случају из става 8. овог члана возач сно-
си трошкове претходно предузетих радњи.

Ближе прописе о условима које мора да ис-
пуњава правно лице које врши уклањање во-
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зила из овог члана, као и о начину уклањања 
и чувања возила, прописаним евиденцијама о 
уклоњеним возилима и предузетим радњама 
на уклањању, доноси министар надлежан за 
послове саобраћаја, уз сагласност Министар-
ства унутрашњих послова.

Влада одређује највишу цену за уклањање 
возила на предлог министарства надлежног 
за унутрашње послове, а по прибављеном 
мишљењу министарства надлежног за трго-
вину.

Локална самоуправа не може својом одлу-
ком да одреди већу висину цене за уклања-
ње возила него што је то прописано одлуком 
Владе.

Лице које врши уклањање, односно преме-
штање возила не сме да одреди већу висину 
цене за уклањање возила него што је то про-
писано одлуком Владе.”

Подзаконским актом, Правилником о 
начину вршења контроле и непосредног 
регулисања саобраћаја на путевима и во-
ђењу обавезних евиденција о примени по-
себних мера и овлашћења („Сл. гласник РС”, 
бр. 69/10, 78/11, 31/13, 37/13, 85/14 и 98/16), 
одредбом члана 54. ближе је уређен начин 
поступања полицијског службеника, који се 
сходно примењује и на комуналног полицај-
ца, тако што наведена одредба гласи: 

„Уклањање, односно премештање вози-
ла која су непрописно заустављена, односно 
паркирана и постављање уређаја којима се 
спречава одвожење возила (даље: блокирање 
возила) врши се на основу налога издатог од 
стране полицијског службеника који у кон-
троли саобраћаја затекне возило паркирано 
или заустављено супротно одредбама закона. 
Уколико возач није на лицу места, доноси ре-
шење у писаној форми, којим налаже укла-
њање возила.

Решење којим се возачу налаже уклањање 
непрописно заустављеног односно паркира-
ног возила, односно блокирање возила, оба-
везно садржи: број под којим је донето, датум 
доношења, прецизну локацију на којој је во-
зило затечено, правну квалификацију пре-
кршаја, тачно време у које је возило уочено 
и време када је примерак решења постављен 
на возило (уручено возачу), да ли је решењем 
наложено уклањање возила или постављање 

уређаја, поуку о правном средству, име и пре-
зиме полицијског службеника.

Ради утврђивања прецизне локације во-
зила из става 1. овог члана полицијски слу-
жбеник врши одговарајућа мерења, сачињава 
скицу лица места и фотографише возило у 
прекршају у моменту уочавања и издавања 
налога за уклањање возила и др.

Уколико путем видео-надзора или фото-
-записа утврди да је возило паркирано или 
заустављено супротно одредбама закона, до-
носи решење у електронској форми којим се 
налаже уклањање возила, односно блокирање 
возила и доставља се лицу које обавља укла-
њање.

Решење из става 4. овог члана којим се 
налаже уклањање возила односно блокира-
ње возила састоји се од штампаног обрасца 
решења који има свој серијски број, чији је 
саставни део исечак који се издаје електрон-
ским путем, са назнаком да је решење пуно-
важно без потписа и печата. Исечак који се 
издаје електронским путем садржи податке 
о налогодавцу, регистарској ознаци возила, 
марки возила, месту извршења прекршаја, 
подацима о овлашћеном службеном лицу и 
броју службене легитимације, датуму и вре-
мену када је возило затечено у прекршају, 
ознаци места где је затечено, ознаци члана 
закона по ком је почињен прекршај и ознаци 
тачног датума и времена када је решење уру-
чено постављањем на возило.

Поступак уклањања возила сматра се за-
почетим када специјално возило стигне на 
место рада по позиву налогодавца или када су 
започете радње за припрему уклањања, или 
када је добијен налог за премештање.

Поступак блокирања сматра се започе-
тим када на точак почне да се ставља уређај 
за спречавање одвожења возила, а сматра се 
завршеним када се на једном точку постави 
тај уређај.

Уклањање односно блокирање возила пре-
кинуће се ако се возач појави на лицу места и 
прихвати да уклони возило.

Уклањање возила ће бити прекинуто и у 
случају када се утврди постојање немогућ-
ности сигурног подизања возила или транс-
порта возила (аутобуса, теретних возила, 
прикључних возила, радних машина, видно 
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оштећених возила, возила на неприступач-
ном месту).

Изузетно, на непрописно паркирана во-
зила која се из техничких разлога не могу 
уклонити, а угрожавају безбедност учесника 
у саобраћају, односно онемогућавају безбедно 
одвијање саобраћаја, по налогу полицијског 
службеника поставиће се уређаји којима се 
спречава одвожење возила.

Изузетно, полицијски службеник издаће 
налог за премештање возила у случајевима 
када возило није непрописно заустављено 
или паркирано, али то налаже потреба:
1) одржавања јавних манифестација (литије, 
митинзи, разне поворке), спортских манифе-
стација (маратон и др.);
2) обезбеђења трасе кретања дипломатских 
представника или високих званичника стра-
них држава;
3) извођења радова на путу, услед елементар-
них непогода, више силе и др.

У случајевима из става 11. овог члана пре-
мештање возила врши се о трошку органи-
затора.

Штету насталу на возилу за време укла-
њања, блокирања, деблокирања или чувања 
на ограђеном, уређеном и чуваном парки-
ралишту на подручју града или општине на 
коме обавља послове премештања возила, 
сноси овлашћено правно лице или преду-
зетник.

Полицијски службеник који у контроли 
саобраћаја затекне непрописно заустављено 
или паркирано возило, које се непосредно 
користи за превоз опасних материја, оружја, 
новца, хартија од вредности, племенитих ме-
тала и других драгоцености, културних доба-
ра, као и возила хитне медицинске помоћи, 
ватрогасних и других спасилачких служби, 
допустиће да возило остане на том месту, а 
по потреби ће, у циљу нормалног одвијања 
саобраћаја, извршити непосредно регулиса-
ње саобраћаја.

Допуштање возилу да остане на том месту, 
односно непосредно регулисање саобраћаја, 
траје за време док траје активност из прет-
ходног става овог члана, којом се задовоља-
вају јавне потребе, а најдуже 15 минута, при 
чему возач за то време не сме да напушта во-
зило.”

Правни основ за примену посебних 
мера и овлашћења од стране 
Комуналне полиције, утврђен 
одлукама јединице локалне 
самоуправе које су важеће на 
територији Града Београда

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
Комуналној полицији („Сл. лист Града Бео-
града”, бр. 118/18), одредбом члана 3. пропи-
сано је следеће:

После члана 11. додаје се нови члан 11а 
који гласи:

„Ради спречавања угрожавања безбед-
ности учесника у саобраћају, односно омо-
гућавања одвијања саобраћаја, комунални 
полицајац је овлашћен на предузимање мера 
уклањања, односно премештања возила, као 
и постављања уређаја којима се спречава од-
вожење возила.

Мере и овлашћење из става 1. овог члана 
комунални полицајац предузима приликом 
остваривања надзора и контроле паркирања, 
када затекне возило паркирано или зауста-
вљено супротно одредбама Закона о безбед-
ности саобраћаја на путевима, односно када 
на путу, односно месту на коме је дозвољено 
заустављање и паркирање возила, затекне од-
бачено возило.

Комунални полицајац, када уочи непропи-
сно паркирано или заустављено возило, изда-
ће возачу усмено наређење да одмах уклони 
возило под претњом принудног извршења, а 
када возач није присутан на лицу места, до-
носи решење у писаној форми, којим налаже 
уклањање возила у року који не може бити 
краћи од једног минута.

Решење из става 3. овог члана комунални 
полицајац поставља на ветробранском ста-
клу возила или другом видном месту и тиме 
се сматра да је исто уручено возачу.

У случају када комунални полицајац 
уочи одбачено возило, поступиће у складу 
са одредбама ст. 3. и 4. овог члана, које се 
односе на непрописно паркирано или зау-
стављено возило, када возач није затечен на 
лицу места.

Уколико возач, односно власник одбаченог 
возила у остављеном року прописаном Зако-
ном не уклони, односно не премести возило, 
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комунални полицајац издаће налог о уклања-
њу возила.

Уклањање возила на територији града оба-
вља вршилац комуналне делатности овлашћен 
за организацију функционисања, управљања 
и одржавања јавних паркиралишта.

Комунални полицајац издаје вршиоцу 
комуналне делатности налог за постављање 
уређаја којима се спречава одвожење вози-
ла (блокирање возила) у случају када уочи 
непрописно паркирано возило које се из 
техничких разлога не може уклонити, а које 
угрожава безбедност учесника у саобраћају, 
односно онемогућава безбедно одвијање са-
обраћаја.

Уколико комунални полицајац открије 
прекршај путем видео-надзора или фото-
-записа, може, када за то постоје услови, да у 
електронској форми донесе решење, односно 
изда налог, у складу са Законом.

На садржину решења, односно налога, на 
утврђивање места непрописног паркирања, 
односно заустављања возила, на поступак 
уклањања, премештања и блокирања вози-
ла, као и на штету насталу на возилу за вре-
ме уклањања возила сходно се примењују 
одредбе акта којим се ближе уређује начин 
вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима, као и вођење обаве-
зних евиденција о примени посебних мера и 
овлашћења.

Против решења комуналног полицајца 
може да се изјави жалба Градском већу Града 
Београда у року од 15 дана од дана доставља-
ња решења.

Комунална полиција води евиденције о 
примени мера и овлашћења уклањања, одно-
сно премештања возила, као и постављања 
уређаја којима се спречава одвожење возила 
приликом остваривања надзора и контро-
ле паркирања на територији града сходно 
одредбама акта којим се ближе уређује начин 
вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима, као и вођење обаве-
зних евиденција о примени посебних мера и 
овлашћења.”

Смисао одредбе члана 11а Одлуке о Ко-
муналној полицији („Сл. лист Града Београ-
да”, бр. 6/2010, 23/2013 и 118/2018) огледа се 
у томе да се њоме пропише и правно уреди 

обављање послова надзора и контроле пар-
кирања, као и мере и овлашћења уклањања 
односно премештања возила, као и поста-
вљања уређаја којима се спречава одвожење 
возила, прописивањем овлашћења комунал-
ног полицајца која су поверена ЗОБСО-ом. 
Ближе је разрађено поступање комуналног 
полицајца када на лицу места уочи непро-
писно паркирано или заустављено возило, 
као и одбачено возило затечено на путу, 
односно месту на коме није дозвољено зау-
стављање и паркирање возила, прецизира-
њем примене овлашћења усменог наређења, 
односно регулисано је поступање у случају 
када се возач не затекне на лицу места, када 
комунални полицајац доноси решење којим 
налаже уклањање возила у законском року, а 
решење поставља на ветробранском стаклу 
возила или другом видном месту, чиме се 
сматра да је исто уручено возачу. Наведено 
је, такође, да вршилац комуналне делатности 
овлашћен за организацију функционисања, 
управљања и одржавања јавних паркирали-
шта, врши уклањање возила по налогу кому-
налног полицајца уколико возач не поступи 
по постављеном решењу, односно уколико у 
остављеном року не уклони возило. Пропи-
сана је и обавеза трошкова уклањања возила 
у складу са одредбом члана 296. став 4. За-
кона о безбедности саобраћаја на путевима, 
којом је предвиђено да трошкове уклањања 
возила сносе возач или власник, односно ко-
рисник возила. Истим чланом предвиђено је 
да комунални полицајац издаје налог врши-
оцу комуналне делатности овлашћеном за 
организацију функционисања, управљања 
и одржавања јавних паркиралишта за по-
стављање уређаја за спречавање одвожења 
возила у случају када из техничких разло-
га исто не може бити уклоњено. Уређује се 
могућност да када су испуњени услови за 
откривање прекршаја путем видео-надзо-
ра или фото-записа, комунални полицајац 
може да донесе решење, односно изда налог у 
електронској форми. Предвиђена је и сходна 
примена акта којим се ближе уређује начин 
вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима, као и вођење обаве-
зних евиденција о примени посебних мера и 
овлашћења, с обзиром на став 4. члана 278. 
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Закона о безбедности саобраћаја на путеви-
ма, којим је прописано да комунални поли-
цајац, када налаже и предузима посебне мере 
и овлашћења уклањања приликом оствари-
вања надзора и контроле паркирања, посту-
па и у складу са подзаконским прописима. 
С обзиром на измене Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, којима се комунал-
ном полицајцу прописује предузимање и на-
лагање посебних мера и овлашћења у вршењу 
надзора и контроле паркирања, може да се 
очекује да министар унутрашњих послова, у 
складу са овлашћењима из става 8. члана 278. 
Закона, додатно пропише начин, поступак и 
средства спровођења, као и вођење обаве-
зних евиденција о примени посебних мера и 
овлашћења, и то посебно у погледу вођења 
обавезних евиденција о примени посебних 
мера и овлашћења, које су прописане Пра-
вилником о начину вршења контроле и непо-
средног регулисања саобраћаја на путевима 
и вођењу обавезних евиденција о примени 
посебних мера и овлашћења, што може да 
доведе до скоре измене важећег правилника. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
јавним паркиралиштима („Сл. лист Града Бео-
града”, бр. 118/18), одредбом члана 6. извршене 
су допуне одредбе члана 21б, тако што су после 
става 2. додата три нова става, која гласе: 

„У вршењу надзора и контроле паркира-
ња на јавном паркиралишту комунални по-
лицајац је овлашћен за предузимање мера 
уклањања, односно премештања возила, као 
и постављања уређаја којима се спречава од-
вожење возила, ради спречавања угрожавања 
безбедности учесника у саобраћају, односно 
омогућавања одвијања саобраћаја.

Мере и овлашћење из става 3. овог члана 
комунални полицајац предузима када затекне 
возило паркирано или заустављено супротно 
одредбама закона којим се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима, односно када на ме-
сту на коме је дозвољено заустављање и пар-
кирање возила затекне одбачено возило.

Мере и овлашћења из става 3. овог члана 
комунални полицајац предузима у складу са 
одредбама закона којима се уређује безбед-
ност саобраћаја на путевима и одлуком која 
уређује послове и овлашћења Комуналне по-
лиције.”

Након измена и допуна, одредба члана 21б 
Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист 
Града Београда”, бр. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 
11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 
36/2017 и 118/2018) гласи: 

„У вршењу комунално-полицијских по-
слова, комунални полицајац присуством на 
месту одржавања реда:
● спречава паркирање возила супротно 
саобраћајном знаку, хоризонталној и вер-
тикалној сигнализацији (паркирање на резер-
висаном паркинг месту, ометање коришћења 
паркиралишта и др.); паркирање возила без 
таблица или без важећих регистарских табли-
ца, односно возила чијој је регистрационој 
налепници истекао рок важења и паркира-
ње возила на којима регистарске таблице, 
односно регистрационе налепнице нису по-
стављене на прописани начин; остављање не-
исправног или хаварисаног возила, односно 
прикључног возила без сопственог погона; 
заузимање паркинг места путем ограђива-
ња или на други начин ометање паркирања 
других возила, односно коришћења паркинг 
места.

Комунална полиција у оквиру послова из 
свог делокруга пружа помоћ овлашћеним 
контролорима предузећа у вршењу контроле 
паркирања, исправности коришћења јавних 
паркиралишта и контроле наплате комунал-
них услуга на јавним паркиралиштима.

Када комунални полицајац установи по-
вреду одредаба ове одлуке, поред овлашћења 
која су утврђена Законом, овлашћен је и да:
● изриче и наплаћује новчану казну на лицу 
места у складу са одредбама ове одлуке;
● подноси пријаву надлежном органу за учи-
њено кривично дело и
● обавести други надлежни орган да преду-
зме мере из своје надлежности.

У вршењу надзора и контроле паркира-
ња на јавном паркиралишту комунални по-
лицајац је овлашћен на предузимање мера 
уклањања односно премештања возила, као 
и постављања уређаја којима се спречава од-
вожење возила, ради спречавања угрожавања 
безбедности учесника у саобраћају, односно 
омогућавања одвијања саобраћаја.

Мере и овлашћење из става 3. овог члана 
комунални полицајац предузима када затекне 
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возило паркирано или заустављено супротно 
одредбама закона којим се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима, односно када на ме-
сту на коме је дозвољено заустављање и пар-
кирање возила затекне одбачено возило.

Мере и овлашћења из става 3. овог члана 
комунални полицајац предузима у складу са 
одредбама закона којим се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима и одлуком која уређу-
је послове и овлашћења комуналне полиције.”

У вези са наведеним, пре примене посеб-
них мера и овлашћења комунални полицајац 
утврђује да ли је возило паркирано супротно 
забранама из члана 19. Одлуке о јавним пар-
киралиштима. Наиме, на јавним паркирали-
штима забрањено је: 
а) паркирање возила супротно саобраћајном 
знаку, хоризонталној и вертикалној сигнали-
зацији;
б) паркирање возила које није регистровано, 
односно чијој је регистрационој налепници 
истекао рок важења, као и паркирање возила 
на којима регистарске таблице, односно ре-
гистрационе налепнице нису постављене на 
прописани 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.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
комуналном реду („Сл. лист Града Београда”, 
бр. 118/18), одредбом члана 2. прописано је да 
се после члана 62. додаје нови члан 62а, који 
гласи: 

„Ради спречавања угрожавања безбед-
ности учесника у саобраћају, односно омо-
гућавања одвијања саобраћаја, комунални 
полицајац је овлашћен на предузимање мера 
уклањања односно премештања возила, као 
и постављања уређаја којим се спречава од-
вожење возила.

Мере и овлашћења из става 1. овог члана 
комунални полицајац предузима приликом 
остваривања надзора и контроле паркирања, 
када затекне возило паркирано или зауста-
вљено супротно одредбама закона којим се 
уређује безбедност саобраћаја на путевима, 
односно када на путу, односно на месту на 

коме је дозвољено заустављање и паркирање 
возила затекне одбачено возило.

Мере и овлашћења из става 1. овог члана 
комунални полицајац предузима у складу са 
одредбама закона којим се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима и одлуком која уређује 
послове и овлашћења Комуналне полиције.”

У вези са наведеним, пре примене посеб-
них мера и овлашћења комунални полицајац 
утврђује да ли је возило паркирано супротно 
забранама из члана 23. Одлуке о комуналном 
реду. Наиме, у циљу заштите површина јавне 
намене и површина у јавном коришћењу за-
брањено 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 гра-
нице обележених паркинг места; у пешачкој 
зони; тргу и пјацети; зони успореног саобра-
ћаја, осим на обележеним местима за пар-
кирање; пешачком прелазу; бициклистичкој 
стази; месту на коме би се онемогућио или 
отежао приступ другом возилу ради парки-
рања или излазак возила са паркиралишта; 
колском улазу, односно излазу из зграде или 
дворишта и сл.,
● стајалишту јавног превоза или на другом 
делу пута на начин којим се омета коришћење 
стајалишта; саобраћајној траци или трамвај-
ској баштици намењеној искључиво за кре-
тање возила јавног превоза путника; такси 
стајалишту; делу јавне саобраћајне површине 
резервисане за постављање судова за одлага-
ње смећа и сл.
● и у другим случајевима када се зауставље-
ним, паркираним и остављеним возилом 
омета коришћење улице и другог општин-
ског 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-
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и слично;
4. остављање нерегистрованих возила, одно-
сно возила чијој је регистрационој налепни-
ци истекао рок важења или возила на којима 
регистарске таблице, односно регистрационе 
налепнице нису постављене на прописани 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.

Из претходно наведеног проистиче да је 
Комуналној полицији по први пут повере-
но овлашћење које подразумева претходно 
доношење првостепеног решења на основу 
одредби чл. 39. и чл. 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 
18/2016). Жалба изјављена на ово решење 
не одлаже његово извршење сходно члану 
296. став 14. ЗОБС-а, а по жалби у другом 
степену одлучује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе (за Град Београд то је 
Градско веће Града Београда). 

КАКО СЕ УСКЛАДИТИ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
у амфитеатру А6 Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија,  

Улица краљице Марије 73, Београд

Термин: 18. 4. 2019, од 10.00 до 14.00 ч.

Предавач:  адвокат Петар Мијатовић из адвокатске канцеларије Цветковић, Скоко и Јовичић

Циљ семинара: Детаљно упознавање учесника са новим Законом о заштити података о личности (почиње да се примењује 
од 21. 8. 2019), односно са свим новинама и институтима које овај закон доноси у склопу хармонизације правне регулативе која 
регулише заштиту података о личности са прописима Европске Уније, и то са:

● Уредбом 2016/679 Европског парламента и Савета о заштити појединца у вези са обрадом података о личности и сло-
бодном кретању таквих података од 27. 4. 2016. године (ГДПР);

● Директивом 2016/680 о заштити појединца у вези са обрадом података о личности од стране надлежних тела у сврхе 
спречавања, истраге, откривања или гоњења кривичних дела или извршења кривичних санкција и слободном кретању 
таквих података од 27. 4. 2016. године.

Програм:

Цена: Котизација износи 4.500 динара (+ 20% ПДВ-а) 

Корисници Инг-Про издања остварују попуст од 10%.
Претплатници на штампано издање часописа „Прописи у пракси – Леге Артис”  

имају право да, уз ваучер, бесплатно присуствују семинару. 

Напомена: Један ваучер важи за једног учесника.

организује  САВЕТОВАЊЕ   на тему:

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, путем факса: 011/2836-474  
или нам пишите на имејл: savetovanje@ingpro.rs.

● разлози за доношење новог Закона о заштити података 
о личности и циљеви новог закона;

● примена закона и начела обраде података о личности;
● основи за обраду података о личности прописани 

новим законом;
● обрада посебних врста података о личности;
● обрада података о личности коју врше у посебне сврхе 

органи власти и имаоци јавних овлашћења;
- права лица чији се подаци обрађују;
● обавезе руковаоца и обрађивача;
● евиденције радњи обраде;

● безбедност података о личности и законска процедура у 
случају повреде података о личности;

● процена утицаја на заштиту података о личности;
● лице за заштиту података о личности;
● кодекс поступања и израда сертификата;
● пренос података о личности у друге државе и међународ-

не организације;
● надлежности Повереника за информације од јавног зна-

чаја и заштиту података о личности;
● правна средства у вези са заштитом података о личности;
● питања и одговори.
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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.

ПРАВНИ СТАВ ВРХОВНОГ 
КАСАЦИОНОГ СУДА KОЈИ СЕ 

ОДНОСИ НА САДРЖИНУ ПРЕДЛОГА 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ – ДИРЕКТНИ И 

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК БУЏЕТА 
(Закључак усвојен на седници Грађанског оде-
љења Врховног касационог суда, одржаној 21. 
2. 2019)

Суд је везан извршном исправом, па пре-
длог за извршење поднет против Републике 
Србије, као извршног дужника, није неуредан 
ако је у потпуности сагласан са изреком из-
вршне исправе. Када, због неуредности, НБС 
врати решење о извршењу, извршни суд ће по 
службеној дужности отклонити недостатке 
у вези са правилима из члана 300. ст. 2. и 3. 
ЗИО-а, а затим ће допуњено решење достави-
ти НБС ради спровођења извршења. 

СТАТУС ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ЗАКОНА О 

ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА

(Мишљење Министарства просвете, нау ке и 
технолошког развоја бр. 119-01-00189/2019-04 
од 8. 3. 2019)

Одредбама члана 124. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник PC”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), који 
je ступио на снагу 7. 10. 2017. године, било 
je прописано, између осталог, и да се права, 
обавезе и одговорности директора установе 
уређују посебним уговором о међусобним 
правима и обавезама, и то без заснивања рад-
ног односа.

Законом о изменама и допунама Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник PC”, број 10/19), који je сту-
пио на снагу 23. 2. 2019. године, измењене су 
одредбе члана 124. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
PC”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), при чему је 
прописано да орган управљања:
1) уколико je директор запослен у тој устано-
ви – доноси решење о премештају именова-
ног лица на радно место директора, као и да 
то решење пo сили закона замењује одговара-
јуће одредбе Уговора о раду;
2) уколико je директор запослен код другог
послодавца код којег остварује право на ми-
ровање радног односа на основу решења о 
именовању – закључује са именованим ди-
ректором Уговор о раду на одређено време.

У вези са наведеном изменом, чланом 29. 
Закона о изменама и допунама Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник PC”, број 10/19) прописано је да je 
орган управљања установе дужан да радно-
правни статус директора усклади са одред-
бама овог закона у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог закона.

Имајући у виду наведене одредбе, као и 
чињеницу да je одређени број директора 
именован на ту дужност у периоду од 7. 10. 
2017. до 23. 2. 2019. године и да је са њима 
закључен посебан уговор о међусобним пра-
вима и обавезама, мишљење овог министар-
ства је да усклађивање радноправног статуса 
директора, сходно измењеним одредбама 
члана 124. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, може да се уради на сле-
дећи начин:
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Уколико je директор установе запослен у 

тој установи. a именован je након ступања 
на снагу Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник PC”, 
број 88/17), односно почев од 7. 10. 2017. 
године:

Директор и орган управљања по сили за-
кона врше раскид Уговора о међусобним пра-
вима и обавезама и истовремено се прекида 
постојеће мировање права и обавеза на раду 
и доноси решење о премештају лица именова-
ног за директора са радног места наставника, 
васпитача или стручног сарадника на радно 
место директора.

Решење о премештају по сили закона за-
мењује одговарајуће одредбе Уговора о раду 
и обавезно садржи одредбу којом се утврђује 
статус запосленог за време обављања дужно-
сти директора, у складу са чланом 124. ст. 4. 
и 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник PC”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон и 10/19).

II
Уколико je директор установе запослен v 

другој установи/послодавца, a именован je 
након ступања на снагу Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник PC”, број 88/17), односно почев од 7. 10. 
2017. године:

Директор и орган управљања по сили за-
кона врше раскид Уговора о међусобним пра-
вима и обавезама и истовремено закључују 
Уговор о раду на одређено време.

Решење о мировању права и обавеза лица 
по основу рада сачињава установа у којој je 
именовано лице било запослено на неодре-
ђено време у моменту именовања на дужност 
директора и има право да се након првог од-
носно другог мандата врати на радно место 
на којем je било запослено пре именовања за 
директора друге установе.

III
Уколико je директор изабран пo закону 

који je важио пре ступања на снагу Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник PC”, број 88/17), односно до 6. 
10. 2017. године:

1. Ако je директор из установе у којој je запо-
слен на неодређено време изабран у други или 
било који наредни мандат након ступања на 
снагу Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник PC”, број 88/17), тај 
мандат сматраће се првим мандатом у смислу 
овог закона, па орган управљања доноси ре-
шење о премештају лица именованог за ди-
ректора са радног места које je упражњено на 
радно место директора. Након првог односно 
другог мандата то лице има право да се вра-
ти на радно место са којег je премештано пo 
основу решења о премештају.
2. Aкo je директор установе, који je запослен 
на неодређено време, изабран у други или 
било који наредни мандат након ступања на 
снагу Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник PC”, број 88/17), a у 
установи нема упражњених радних места, од-
носно послова који одговарају степену и вр-
сти образовања директора, орган управљања 
доноси решење о премештају лица именова-
ног за директора на радно место директора 
са правом да пo истеку мандата буде распо-
ређен на послове који одговарају степену и 
врсти његовог образовања, a уколико таквих 
послова нема, остварује права као запослени 
за чијим je радом престала потреба, у складу 
са Законом.

Нарочито напомињемо да установа тре-
ба да води рачуна да се, у случају усклађива-
ња радноправног статуса директора сходно 
одредбама Закона о изменама и допунама За-
кона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник PC”, број 10/19), не ради о 
новом периоду мандата директора, већ да се 
започети мандат наставља и да се у тај мандат 
директору урачунава време проведено на ме-
сту директора пo основу посебног уговора о 
међусобним правима и обавезама.

ИСПЛАТА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

(Мишљење Министарства финансија бр. 
011-00-12/2019-04 од 1. 2. 2019)

Садржина веродостојне рачуноводствене 
исправе на основу које послодавац књижи 
обавезу и врши исплату накнаде трошкова 
за долазак и одлазак са рада запосленима, 
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признавања расхода по том основу у поре-
ском билансу, као и порески третман испла-
те предметне накнаде запосленима

Одредбама члана 7. став 1. Закона о ра-
чуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/13 и 
30/18 – даље: Закон) прописано је да правна 
лица, односно предузетници општим актом, 
у складу са овим законом, уређују организа-
цију рачуноводства на начин који омогућава 
свеобухватно евидентирање, као и спреча-
вање и откривање погрешно евидентираних 
пословних промена, уређују интерне рачуно-
водствене контролне поступке, утврђују ра-
чуноводствене политике, одређују лица која 
су одговорна за законитост и исправност на-
станка пословне промене и састављање и кон-
тролу рачуноводствених исправа о пословној 
промени, уређују кретање рачуноводствених 
исправа и утврђују рокове за њихово доста-
вљање на даљу обраду и књижење у послов-
ним књигама.

Сагласно члану 8. ст. 1. и 2. Закона, књиже-
ње пословних промена на рачунима имовине, 
обавеза и капитала, приходима и расходима 
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.

Одредбом члана 7а тачка 1) Закона о поре-
зу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, 
бр. 25/01, 80/02, 80/02 − др. закон, 43/03, 84/04, 
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − др. 
закон, 142/14, 91/15 − аутентично тумачење, 
112/15, 113/17 и 95/18) прописано је да се на 
терет расхода не признају трошкови који се 
не могу документовати.

Одредбом члана 18. став 1. тачка 1) Зако-
на о порезу на доходак грађана („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 − др. закон, 135/04, 
62/06, 65/06 − исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 
50/11, 91/11 − УС, 93/12, 114/12 − УС, 47/13, 
48/13 − исправка, 108/13, 57/14, 68/14 − др. 
закон, 112/15, 113/17 и 95/18) прописано је 
да се не плаћа порез на зараде на примања 
запосленог од послодавца по основу накна-
де трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада – до висине цене месечне превозне карте 
у јавном саобраћају, односно до висине ствар-
них трошкова превоза, а највише до 3.914 ди-
нара месечно.

Имајући у виду наведено, указујемо на то 
да је у складу са претходно наведеним одред-
бама закона правно лице (послодавац) у оба-
вези да уреди организацију рачуноводства на 
начин који омогућава свеобухватно евиден-
тирање, као и спречавање и откривање по-
грешно евидентираних пословних промена, 
уреди интерне рачуноводствене контролне 
поступке, утврди рачуноводствене политике, 
одреди лица која су одговорна за законитост 
и исправност настанка пословне промене и 
састављање и контролу рачуноводствених 
исправа о пословној промени, уреди крета-
ње рачуноводствених исправа и утврди ро-
кове за њихово достављање на даљу обраду 
и књижење у пословним књигама, јер уколи-
ко послодавац нема веродостојне исправе 
на основу којих доказује да је на адеква-
тан начин надокнадио трошак запосленог 
за одлазак и долазак са рада (нпр. рачун за 
куповину месечне претплатне карте, дневне 
карте или карте за једну вожњу у јавном пре-
возу, рачун за гориво у случају коришћења 
сопственог возила и сл.), ти трошкови му се 
не могу признати као расход.

У случају да се накнада за долазак и 
одлазак са рада не документује веродостој-
ном рачуноводственом исправом, исплате 
запосленима на име накнаде трошкова за 
долазак и одлазак са рада сматрају се недо-
кументованим трошковима у смислу члана 
7а тачка 1) Закона о порезу на добит прав-
них лица. Такође, на исплате запосленима 
може се применити члан 18. став 1. тачка 1) 
Закона о порезу на доходак грађана само у 
случају када се такве исплате могу докумен-
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товати одговарајућом веродостојном рачу-
новодственом исправом.

Одредбама члана 3. Закона о порезу на 
додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 
и 30/18 – даље: Закон о ПДВ) прописано је да 
су предмет опорезивања ПДВ испорука до-
бара и пружање услуга (даље: промет доба-
ра и услуга) које порески обвезник изврши 
у Републици уз накнаду, у оквиру обављања 
делатности, као и увоз добара у Републику. 
Промет добара, у смислу овог закона, а у скла-
ду са одредбом члана 4. став 1. Закона о ПДВ, 
јесте пренос права располагања на телесним 
стварима (даље: добра) лицу које тим добри-
ма може располагати као власник, ако овим 
законом није друкчије одређено. Промет 
услуга, у смислу овог закона, су сви послови 
и радње у оквиру обављања делатности који 
нису промет добара из члана 4. овог закона 
(члан 5. став 1. Закона о ПДВ).

Према одредби члана 5. став 3. тачка 2) За-
кона о ПДВ, прометом услуга, у смислу овог 
закона, сматра се и пружање услуга уз накна-
ду на основу прописа или другог акта држав-
них органа, органа територијалне аутономије 
или локалне самоуправе.

У складу са наведеним законским одред-
бама, исплата накнаде трошкова за долазак 
и одлазак са рада, од стране послодавца за-
посленом, није предмет опорезивања ПДВ, 
независно од тога да ли послодавац поседује 
доказ да је запослени искористио примљена 
новчана средства у сврху плаћања накнаде за 
превоз.

УСВОЈЕН ЗАКОН О УГОСТИТЕЉСТВУ
Закон је објављен у „Службеном гласнику 

РС” бр. 17/2019 од 14. 3. 2019. године, а сту-
пио је на снагу 22. 3. 2019, осим одредаба чл. 
30–36. и члана 72. став 1. овог закона, које се 
примењују од 1. јула 2019. године.

Основни циљ доношења овог закона је-
сте потпуно усклађивање са законодавством 
Европске уније, Директивом о услугама 
(2006/123/EC), а уједно је извршено и усагла-
шавање са одредбама других прописа, пре 
свега Закона о заштити потрошача, са пре-

цизнијим дефинисањем одредаба којима се 
обезбеђује већа заштите корисника услуга.

Законом су дата шира овлашћења, али и 
одговорност и обавезе јединици локалне са-
моуправе, посебно у делу вођења евиденције 
свих оних субјеката који пружају услуге сме-
штаја на њиховој територији.

Уводи се централни информациони си-
стем у области угоститељства и туризма 
(е-туриста), као јединствен и централизован 
електронски информациони систем, који са-
држи све релевантне податке о пружаоцима 
услуге смештаја и објектима за смештај, пре-
ко кога се врши њихова евиденција и уносе 
други подаци проистекли из обављања уго-
ститељске, наутичке и ловнотуристичке, од-
носно туристичке делатности. 

Одредбама Закона уведена је обавеза да се 
две године чува сва документација у вези са 
евиденцијом корисника услуга смештаја, као 
и за угоститеље који повремено обављају уго-
ститељску делатност. 

Прописано је да угоститељска делатност 
може да се обавља повремено на сајмовима, 
вашарима, пригодним прославама и на дру-
гим јавним манифестацијама, а најдуже 30 
дана под условима и на начин прописан овим 
законом и прописима донетим на основу овог 
закона.

Дефинисано је да угоститељи могу да пру-
жају додатне услуге као што су трансфер, 
куповина карата или улазница, резервација 
ресторана и сл. 

Угоститељи могу да понуде кориснику 
услуге смештаја и осигурање од последица 
незгоде за време боравка у угоститељском 
објекту за смештај, уз напомену да исто није 
обавезујуће. 

Угоститељ који пружа услуге смештаја у 
некатегорисаном угоститељском објекту за 
смештај, дужан је да пре отпочињања оба-
вљања делатности своје пословање пријави 
јединици локалне самоуправе на чијој се те-
риторији објекат налази.

Прописано је да министарство води еви-
денцију угоститеља и угоститељских објеката 
које министарство категорише (поред хотела, 
мотела, кампова и др., ту су и ловачке виле и 
марине), као и евиденцију здравствених уста-
нова које угоститељску делатност обављају на 
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основу претходног решења министра. Про-
писује се да јединица локалне самоуправе 
води евиденцију угоститеља и угоститељских 
објеката које она категорише, као и евиден-
цију угоститеља и угоститељских објеката за 
смештај који немају законску обавезу катего-
ризације. 

Надаље, ближе су уређени услови за ка-
тегоризацију и пословање објеката чији се 
делови налазе у власништву других правних 
и физичких лица. Уводи се могућност елек-
тронског подношења захтева за категориза-
цију у циљу олакшања пословања и убрзања 
поступка категоризације.

Ради провере квалитета пружања услуга у 
објектима из члана 18. ст. 1. и 2. овог зако-
на, пословно удружење угоститеља може да 
одреди тајног госта. 

У погледу услова који се прописују за ру-
ководиоце угоститељских објеката извршена 
је усклађеност термина у циљу прецизирања 
стручне спреме лица за рад на руководећим 
местима у категорисаним угоститељским 
објектима.

Новина се огледа у томе што се давање у 
закуп куће, стана, апартмана, собе, лежаја или 
другог простора од стране правног лица, пре-
дузетника или физичког лица у периоду до 30 
дана сматра пружањем угоститељске услуге 
смештаја. 

Физичким лицима је по први пут омо-
гућено да раде самостално и директно, без 
посредника. Осим тога, остављена им је мо-
гућност да, уколико желе, раде преко посред-
ника, али у том случају прописана је обавеза 
да је обавезни елемент Уговора о посредова-
њу број и датум издавања решења о катего-
ризацији, као и расположиви капацитети. 
Физичким лицима пружаоцима услуга сме-
штаја у домаћој радиности (апартман, кућа, 
соба) забрањује се услуживање хране и пића. 
Изузетно, у сеоским туристичким домаћин-
ствима дозвољено је и то услуживање про-
извода из властите производње. Такође, за 
исту категорију лица прописује се могућност 
паушалног плаћања боравишне таксе у утвр-
ђеном годишњем износу у складу са располо-
живим капацитетима таксе, што ће у великој 
мери даље поједноставити услове њиховог 
пословања, али и унапредити наплату бора-

вишне таксе као изворног прихода јединице 
локалне самоуправе.

Наутичкотуристичка и ловнотуристичка 
делатност обрађене су само у сегменту који 
се односи на пружање угоститељских услуга 
смештаја. Новина је да ловнотуристичку де-
латност може да обавља привредно друштво, 
друго правно лице или предузетник, ако као 
корисник ловишта испуњава услове пропи-
сане законом којим се уређује област ловства.

У циљу ефикаснијег остваривања примар-
ног задатка овог закона извршено је преци-
зирање и појашњење прерасподела права, 
обавеза и овлашћења инспекцијских служби. 
Наиме, локалној самоуправи, односно овла-
шћеним инспекцијским органима локалне 
самоуправе поверен је знатни део надзора 
над применом овог закона. Јединица локалне 
самоуправе доноси посебан акт о претходно 
наведеном ако је организовала обављање по-
слова инспекцијског надзора на својој тери-
торији преко овлашћених инспектора.

У погледу права и дужности овлашћеног 
туристичког инспектора извршено је усагла-
шавање са Законом о инспекцијском надзору. 
Права инспектора јединице локалне самоу-
праве изједначена су са правима прописаним 
за туристичког инспектора у циљу ефикасни-
јег рада инспекцијских служби. Осим тога, 
инспектор јединице локалне самоуправе 
врши надзор у делу испуњености прописаних 
услова, који су ближе уређени актом јединице 
локалне самоуправе.

У погледу висине казни није дошло до 
значајних промена, осим висине казни за 
физичка лица. Изузетно, у категорију запре-
ћених већих казни сврстана су она лица или 
субјекти који раде бесправно, наступају об-
мањујуће и сл. Такође, прописане су казнене 
одредбе, односно прекршајна одговорност за 
одговорна лица у државном органу и једини-
ци локалне самоуправе.

УСВОЈЕН ЈЕ ЗАКОН О ТУРИЗМУ
Закон је објављен у „Службеном гласнику 

РС” бр. 17/2019 од 14. 3. 2019. године, а ступио 
је на снагу 22. 3. 2019.

Законом је извршена прерасподела права, 
посебно у делу права, обавеза и одговорно-
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сти туристичких организација, а извршено 
је и усаглашавање са Законом о инспекциј-
ском надзору („Сл. гласник РС”, број 36/15), 
Законом о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС”, број 18/16) и Законом о заштити 
потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/14 и 6/16 
– др. закон).

Туристичка организација на прописани 
начин може да, са другом туристичком орга-
низацијом, привредним друштвом, другим 
правним лицем и предузетником који оба-
вља делатност из одређене области, оснује 
организацију за оперативне, маркетиншке и 
промотивне послове.

Прописани су услови које у реализацији 
туристичких путовања треба да испуне ор-
ганизације у реализацији путовања за соп-
ствене потребе (синдикалне организације, 
организације пензионера, различита удруже-
ња и др.), чиме ће доћи до транспарентнијег 
пружања ових услуга, смањења злоупотреба 
од пружања туристичких услуга од стране 
наведених организација, као и унапређења 
безбедности и квалитета у реализацији пу-
товања, односно смањења сиве економије у 
овој области, али и повећања квалитета и си-
гурности за кориснике услуга.

У погледу туристичких професија први 
пут се уводи могућност полагања испита за 
туристичке водиче на знаковном језику, који 
ће се сматрати страним језиком, чиме се по-
спешује инклузивност туризма у Републици 
Србији. Прописује се рок важења легити-
мација за туристичке водиче и туристичке 
пратиоце на 10 година. Прецизирано је и да 
прописани услов „знање страног језика” не 
може бити знање српског језика. Такође, дата 
је пуна дефиниција активног знања страног 
језика.

Приликом изнајмљивања моторног во-
зила (рентакар услуга), осим услова који су 
прописани за пословање и евиденцију вози-
ла из возног парка, посебно је прописано да 
возило не може да буде старије од пет година, 
рачунајући време од дана прве регистрације, 
а пружалац услуга мора да има најмање пет 
регистрованих моторних возила за пружање 
услуге рентакар.

У погледу казнених одредби није дошло 
до већих одступања, осим што су, изузетно, у 

категорију запрећених већих казни сврстана 
и она лица или субјекти који раде бесправно, 
наступају „преварно”, односно обмањујуће и 
сл. Такође, прописане су казнене одредбе, од-
носно прекршајна одговорност за одговорна 
лица у државном органу и јединици локалне 
самоуправе, као и за правна лица која оба-
вљају послове туристичких организација.

ИЗМЕЊЕН ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ 
ХРАНЕ

Закон је објављен у „Службеном гласнику 
РС” бр. 17/2019 од 14. 3. 2019. године, ступио је 
на снагу 22. 3. 2019, а примењује се од 1. 4. 2019.

Изменама се обухватају сви аспекти лан-
ца хране, завршно са службеном контролом 
у промету на мало (малопродаја, печењаре, 
ресторани), која по Закону није била у надле-
жности ниједне од инспекција Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
ни Министарства здравља.

Потреба за унапређењем ефикасности и 
ефективности рада инспекције за службену 
контролу хране овим изменама обухваћена 
је поделом надлежности које прецизније уре-
ђују, отклањају техничке недостатке и некон-
зистентности у вођењу стручних поступака 
у области контроле производње и промета 
хране на мало.

Намера је да се предложеним изменама и 
допунама осигура квалитет у обављању посло-
ва инспекцијских служби, тако што је област 
малопродаје делегирана Министарству здра-
вља, које ће на основу епидемиолошких по-
датака о здрављу становништва, броја јавних 
кухиња, ресторана, броја објеката за продају 
брзе хране и броја покретних објеката за про-
дају хране бити у могућности да припреми 
план службених контрола који ће ефикасно 
надзирати овај део система безбедности хране, 
у циљу заштите здравља људи. 

С обзиром на чињеницу да Дирекција за 
националне референтне лабораторије, осно-
вана Законом о безбедности хране („Сл. 
гласник РС”, број 41/09), још увек није у функ-
ционалном и оперативном стању, неопходно 
је да се до њене потпуне оперативности ко-
ристе постојеће лабораторије које испуњавају 
услове да могу да буду овлашћене као службе-
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не, односно референтне лабораторије, које ће 
радити испитивање службених узорака хране 
и хране за животиње.

Такође, с обзиром на то да је предвиђено 
да у оквиру Дирекције за националне ре-
ферентне лабораторије буде опремљена и 
оперативна лабораторија за испитивање ква-
литета сировог млека, овим законом ствара-
ју се правни предуслови за оснивање и рад 
лабораторије према највишим стандардима и 
захтевима како домаћег законодавства тако 
и најбољих пракси и стандарда ЕУ. Сврха ове 
лабораторије је да се обезбеди систем незави-
сне контроле сировог млека, на основу које 
се категорише сирово млеко и формира цена 
сходно оствареном квалитету.

Циљ овог закона јесте и олакшање посло-
вања субјеката у производњи малих количи-
на, произвођача традиционалних производа 
или производа старих заната. Потребно је 
донети националне мере и прописати услове 
за спровођење одступања, прилагођавања и 
искључивања од примене хигијенских прави-
ла, као и примену принципа флексибилности 
у успостављању система самоконтроле, под 
условом да се осигура основни циљ овог за-
кона, а то је заштита здравља људи и интереса 
потрошача.

Истовремено се овим изменама Закона 
решава и проблем накнаде трошкова за оба-
вљене службене контроле, узорковање и ла-
бораторијска испитивања.

Циљ измена и допуна Закона о безбедности 
хране јесте и изузимање генетички модифи-
коване хране и хране за животиње, имајући 
у виду да је ова област уређена Законом о ге-
нетички модификованим организмима („Сл. 
гласник РС”, број 41/09).

Циљ измена и допуна Закона о безбедно-
сти хране у делу који се односи на храну за 
животиње јесте и стварање правних основа 
за доношење сета прописа из области хране 
за животиње који се односе на утврђивање 
услова за производњу адитива и додатака (су-
племената) намењених за исхрану животиња, 
услова под којима производи и адитиви на-
мењени за храну за животиње могу да садрже 
непожељне супстанце, услова за производњу, 
одобравање, употребу, декларисање, означа-
вање, паковање и промет адитива намењених 
за храну за животиње, услова за декларисање, 
означавање, представљање, паковање, про-
мет, употребу и оглашавање хране за живо-
тиње, као и за употребу додатака у храни за 
животиње.

И на крају, ради успостављања свеобу-
хватне контроле у интегрисаном ланцу хране 
потребно је донети све прописе за спровође-
ње овог закона, с обзиром на то да одређени 
правни основи нису постојали или постоје-
ћи нису били потпуни, па је било неопходно 
решити проблем немогућности доношења 
одговарајућих подзаконских прописа за спро-
вођење Закона.

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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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: Код запослене је након санитарног прегле-
да уочено постојање бактерија. Да ли запо-
слена има право на 65% или 100% накнаде 
зараде док је на боловању? Према нашем ко-
лективном уговору послодавац је дужан да 
запосленом обезбеди накнаду зараде за време 
одсуствовања са рада због привремене спрече-
ности за рад у висини од 100% просечне зараде 
у претходних 12 месеци, ако је спреченост за 
рад проузрокована повредом на раду, професи-
оналном болешћу, ако законом није другачије 
одређено. Да ли се ово њено стање подводи под 
професионалном болешћу?

О: Сматрамо да се овде не ради о професио-
налној болести за коју би се плаћала накна-
да од 100% просечне плате у претходних 12 
месеци. У сваком случају, по овом питању 
треба да имате у виду новоусвојени Правил-
ник о утврђивању професионалних болести, 
који је објављен у „Службеном гласнику РС” 
бр. 14/2019 од 6. 3. 2019. године, а ступио је 
на снагу 14. 3. 2019. године. Њим се утврђују 
професионалне болести, радна места, одно-
сно послови на којима се те болести појављују 
и услови под којима се сматрају професио-
налним болестима.

Можете да тражите да се запослена јави 
свом лекару и донесе дознаку из које ћете ви-
дети какав је извештај лекара и да ли се ради 
о неком обољењу које може или не може да 
се подведе под одредбе поменутог правил-
ника. 

П: Какав је положај намештеника запосле-
ног на неодређено време у државном органу у 

случају организационих промена (нови пра-
вилник о организацији и систематизацији 
радних места), при чему се уместо радног 
места секретара предлаже радно место по-
словног секретара, такође намештеника, али 
за које намештеник који је до сада био распо-
ређен на радно место секретара не испуњава 
услове – школска спрема? Да ли постаје не-
распоређен јер не постоји одговарајуће радно 
место на које би се распоредио и да ли има 
право на отпремнину као вишак запослених? 
И има ли препрека (временских или др.) да се 
заснује радни однос са новим извршиоцем који 
испуњава услове?

О: Како за службенике тако и за намеште-
нике у локалним самоуправама Законом о 
запосленима у АП и ЈЛС (даље: Закон) није 
предвиђена могућност да се Правилником о 
систематизацији утврђују алтернативни сте-
пени стручне спреме. То такође произлази и 
из одредби Уредбе о критеријумима за раз-
врставање радних места и мерилима за опис 
радних места намештеника у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2016). Према томе, 
намештеник који не испуњава услове из но-
вог правилника о систематизацији не може да 
обавља досадашње послове ако су промењени 
услови у погледу школске спреме.

Овај намештеник остаје нераспоређен, 
али, уважавајући одредбу члана 187. став 1 – 
да се одредбе Закона о премештају и распоре-
ђивању службеника сходно примењују и на 
намештенике, дотичном намештенику може-
те да понудите друго радно место у складу са 
Законом, а ако одбије премештај, отказује му 
се Уговор о раду.
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Међутим, сходно члану 187. став 4. Зако-
на, намештенику се отказује Уговор о раду 
када услед промене унутрашњег уређења код 
послодавца више не постоји ниједно радно 
место на које може бити премештен, одно-
сно распоређен у складу са његовом струч-
ном спремом. Сматрамо да се у том случају 
примењује члан 43. Анекса ПКУ-а за државне 
органе, према којем овај намештеник који је 
остао нераспоређен има право на отпрем-
нину по критеријумима из тог члана Анек-
са. Ово мишљење базирамо на ставу да се на 
права и дужности из радног односа наме-
штеника примењују општи прописи о раду и 
колективни уговори, ако овим или посебним 
законом није другачије одређено. 

Да би засновали радни однос са новим 
намештеником, то радно место мора да буде 
(осим у систематизацији) и у кадровском 
плану, па ако ту и јесте, можете да покрене-
те поступак његовог попуњавања у складу са 
Законом.

П: С обзиром на то да је на снази забрана за-
пошљавања у јавном сектору, интересује ме 
да ли постоји могућност преласка из једне 
јавне установе у другу, а да се притом не про-
мени статус запосленог (на тај начин не упо-
шљавају се нови људи, већ се само мења јавна 
установа). Конкретно, да ли радник који је 
запослен на неодређено време и ради као про-
фесор у школи може да пређе у ЕПС на неодре-
ђено, где постоји потреба за таквим кадром?

О: Последњим изменама и допунама Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 
95/2018) настављено је ограничавање но-
вог – додатног запошљавања код корисника 
јавних средстава. Наиме, према иновираним 
одредбама члана 27е став 34. Закона о буџет-
ском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 
95/2018 – даље: Закон), корисници јавних 
средстава не могу да заснују радни однос са 
новим лицима ради попуњавања слободних 
односно упражњених радних места до 31. де-
цембра 2019. године. То такође значи да се и 
у 2019. години примењује Уредба о поступку 

за прибављање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код кори-
сника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 
113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 
59/2015), којом се ближе уређује спровођење 
одредби ст. 34–37. Закона. 

Према томе, сходно члану 27е став 34. За-
кона, корисници јавних средстава не могу да 
заснују радни однос са новим лицима ради 
попуњавања слободних односно упражњених 
радних места до 31. децембра 2019. године. 
Изузетно од овог законског ограничења, пре-
ма ставу 35. истог члана радни однос са новим 
лицима може да се заснује уз сагласност тела 
Владе, на предлог надлежног министарства, 
односно другог надлежног органа, уз прет-
ходно прибављено мишљење Министарства 
финансија.

Дакле, и у 2019. години биће у примени 
Уредба о поступку за прибављање сагласно-
сти за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних сред-
става (даље: Уредба), а сагласности за ново 
запошљавање даје комисија образована 
Одлуком о образовању Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних 
средстава („Сл. гласник РС”, бр. 113/2013, 
23/2017 и 25/2018 – даље: Комисија). Молбу 
за попуњавање слободног односно упражње-
ног радног места корисник јавних средстава 
(у овом случају ЕПС) подноси надлежном 
министарству ради заснивања радног одно-
са са новим лицима због попуњавања сло-
бодних односно упражњених радних места 
код корисника јавних средстава, у смислу 
члана 27е став 35. Закона. Молба се подно-
си на обрасцу ПРМ – Ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава, који може да се преузме са 
сајта Министарства финансија www.mfin.
gov.rs. 

Оно што можете да покушате да бисте из-
бегли предају поменуте молбе јесте да приме-
ните одредбе чл. 4. и 4а Уредбе, у којима стоји 
да се молба за ново запошљавање не подноси, 
између осталог, и у случају попуњавања сло-
бодних односно упражњених радних места, 
заснивањем радног односа са лицем коме је 
радни однос на неодређено време код кори-
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сника јавних средстава престао на основу 
споразума ради заснивања радног односа код 
другог корисника јавних средстава. 

Ова одредба Уредбе одговара вашем при-
меру, па покушајте прво њу да спроведете, а 
ако не, морате применити наведене одредбе 
Уредбе.

П: Да ли послодавац приликом утврђива-
ња репрезентативности синдиката треба 
да води рачуна о чињеници да је део члано-
ва синдиката после подношења захтева за 
утврђивање репрезентативности иступио 
из синдиката? Да ли послодавац утврђује 
број чланова синдиката и самим тим њего-
ву репрезентативност на дан подношења 
захтева или на дан доношења решења о ре-
презентативности? Ово управо из разлога 
иступања дела чланова синдиката из синди-
калне организације.

О: Према члану 219. Закона о раду, репрезен-
тативним синдикатом код послодавца сматра 
се синдикат у који је учлањено најмање 15% 
запослених од укупног броја запослених код 
тог послодавца. 

Према члану 223. став 1. Закона о раду, ре-
презентативност синдиката код послодавца 
утврђује послодавац у присуству представ-
ника заинтересованих синдиката. Ради утвр-
ђивања репрезентативности код послодавца 
синдикат подноси послодавцу (директору 
или посебно формираној групи):
1) захтев за утврђивање репрезентативности 
и уз њега
2) доказе о испуњености услова репрезента-
тивности из члана 218. став 1. т. 4) и 5) и члана 
219. Закона, односно:
●  да има потребан број чланова на основу 
приступница у складу са чл. 219. Закона,
●  да је уписан у регистар у складу са Законом 
и другим прописом.

Ради доказивања потребног броја чланова 
за репрезентативност синдикат подноси по-
слодавцу списак запослених – чланова синди-
ката, са фотокопијама њихових приступница, 
па на основу тог броја и броја укупно запосле-
них код послодавца изводи проценат учешћа 
чланова синдиката у укупном броју запосле-
них, који мора бити 15 или више. 

Према члану 228. Закона, у поступку утвр-
ђивања репрезентативности синдиката код 
послодавца учествују и представници синди-
ката основаних код послодавца. Ова законска 
одредба може да се тумачи тако да поступак 
утврђивања репрезентативности синдиката 
код послодавца спроводи посебно формира-
на група, у којој нису чланови тог синдика-
та. На седници на којој се разматрају захтев 
и поднети докази учествују и представни-
ци синдиката основаних код послодавца. О 
захтеву синдиката за репрезентативношћу 
послодавац одлучује решењем, на основу 
поднетих доказа о испуњењу услова репре-
зентативности, у року од 15 дана од дана под-
ношења захтева. 

Приликом утврђивања репрезентатив-
ности на основу броја чланова приоритет 
има последња потписана приступница (члан 
218. став 2. Закона). Другим речима: ако је 
запослени потписао приступнице код више 
синдиката, у поступку утврђивања репре-
зентативности приоритет има последња при-
ступница коју је потписао.

Према томе, послодавац утврђује број 
чланова синдиката и самим тим његову ре-
презентативност на дан подношења захтева, 
односно на дан састанка групе која одлучује 
о репрезентативности, при чему сматрамо да 
у року за доношење решења, који износи 15 
дана, послодавцу може да се укаже на измене 
броја чланова у међувремену. Такође сматра-
мо да против решења послодавца, ако је у ме-
ђувремену дошло до осипања чланства, може 
да се покрене управни спор.

Подсећамо да синдикат може да поднесе 
захтев за преиспитивање утврђене репрезен-
тативности по истеку рока од три године од 
дана доношења решења послодавца. 

ОБРАЗОВАЊЕ:

П: Директор школе је у четвртом мандату, а 
у јуну треба да се започне поступак за избор 
директора. Ако буде поново изабран, то би 
био 5. мандат. Решење о сагласности од ми-
нистра добијено је 2015. године. Да ли морамо 
да ускладимо статус са новим Законом до 25. 
марта, како је прописано, или треба да чека-
мо избор новог директора? 
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О: У овом случају реч је о директору из уста-
нове у којој је запослен на неодређено време 
и изабран за директора (четврти мандат) пре 
ступања на снагу Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/17). Овај мандат сматра се првим 
мандатом у смислу овог закона, па Школски 
одбор треба да донесе решење о премештају 
лица именованог за директора са радног ме-
ста које је упражњено на радно место дирек-
тора.

П: Директор у нашој школи изабран је пре 
скоро четири године и мандат му траје до 2. 
2. 2020. г – у питању је трећи мандат и има 
Уговор о раду на одређено време за директора, 
а иначе је запослен на неодређено још од 2006. 
године, при чему од 2008. на месту директо-
ра. Да ли по упутству Министарства треба 
нешто да се мења по питању статуса дирек-
тора или не?

О: Директор ове школе, запослен на нео-
дређено време, изабран је за директора пре 
ступања на снагу Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17) и тај мандат сматра се пр-
вим мандатом по тумачењу Министарства 
просвете.

Овом директору Школски одбор доноси 
решење о премештају директора са радног 
места које је упражњено на радно место ди-
ректора. Након првог односно другог ман-
дата то лице има право да се врати на радно 
место са којег је премештено по основу реше-
ња о премештају.

П: У школи је расписан конкурс за директора. 
На конкурс је пристигла пријава у којој кан-
дидат наводи да лиценцу за рад и лекарско 
уверење није доставио јер се иста докумен-
тација налази у досијеу радника у школи. На 
конкурсу је назначено која документа треба 
да се приложе уз пријаву, као и да се неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће узимати 
у разматрање. Како да поступи Конкурсна 
комисија у датој ситуацији – да ли да одбије 
пријаву као непотпуну или да прихвати да 
се документација налази у досијеу радника 
(кандидат је радник школе)?

О: У складу са чланом 123. став 7. ЗОСОВ-а, 
пријава на конкурс, заједно са потребном до-
кументацијом, доставља се установи.

У складу са Статутом поменуте школе, 
члан 52. став 3, потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи све прилоге који се захте-
вају у конкурсу.

У складу са чланом 121. став 5. Закона о оп-
штем управном поступку („Сл. гласник РС”, 
бр. 18/2016) сматра се да је странка поднела 
исправу и кад обавести орган о томе у којој 
се службеној евиденцији налази одговарајући 
запис који је доступан органу.

У конкретном случају, одредба члана 121. 
став 5. Закона о општем управном поступку 
може да се примени на следећи начин: Коми-
сија констатује постојање спорне документа-
ције у досијеу кандидата за директора (број 
лиценце, датум издавања…, а када је реч о 
лекарском уверењу, назив здравствене уста-
нове која је издала лекарско уверење, број и 
датум издавања, у које сврхе је издато и др., 
при чему треба водити рачуна о томе да ли је 
уверење старије од 6 месеци). Ако је лекарско 
уверење старије од 6 месеци, Комисија ће кон-
статовати да је кандидат доставио непотпуну 
документацију. 

П: Да ли се по важећим прописима пријава/
приговор/жалба упућен/а органу електрон-
ским путем, било само текстом у мејлу било у 
прилогу документа, сматра прихватљивим/
ом и да ли обавезује орган да га/је узме у раз-
матрање и званично на основу тога спроведе 
одређени поступак, а затим и одлучује о пра-
вима, обавезама и одговорности?

О: Све врсте поднесака (захтеви, предлози, 
обрасци, пријаве, молбе, жалбе, представке, 
приговори, обавештења, саопштења и дру-
ге врсте писаног обраћања странке органу) 
предају се органу коме су насловљени, и то: 
непосредно, преко поште, електронским пу-
тем, у складу са законом, или се саопштавају 
усмено на записник, у складу са чл. 60. Закона 
о општем управном поступку („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2016). Пријем поднеска послатог 
електронским путем потврђује се одмах, на 
исти начин на који је поднесак послат (чл. 61. 
ст. 2. наведеног закона).
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Сваки поднесак који је уредан и достављен 
електронским путем у складу са Законом, на-
длежни орган у установи дужан је да уважи 
као документ који може да се користи у по-
ступку на коме се одлучује о правима, обаве-
зама и одговорности.

П: Има ли право директор школе да гласа на 
седници Наставничког већа у проширеном са-
ставу за избор директора ако је конкурисао за 
директора? 

О: Чланом 126. ст. 4. т. 14) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/2019) регу-
лисано је да, осим послова утврђених Зако-
ном и статутом установе, директор сазива и 
руководи седницама Васпитно-образовног, 
Наставничког, односно Педагошког већа, без 
права одлучивања.

Према томе, када се на седници Настав-
ничког већа у проширеном саставу гласа за 
избор директора, директор, као кандидат за 
директора, нема право одлучивања, тј. да гла-
са са осталим запосленима.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

П: Да ли постоји законска препрека да се 
покрене нови поступак јавне набавке ако је 
претходни обустављан јер су све понуде биле 
одбијене као неприхватљиве (већи износ од 
процењене вредности), при чему знамо да смо 
у обавези да сачекамо да протекне рок од 5 
дана за покретање поступка за заштиту за-
конитости?

О: Не постоји препрека да се по истеку жал-
беног рока покрене нови поступак јавне на-
бавке.

П: Наручилац је објавио позив за доставу по-
нуда и КД дана 7. 3. 2019. године, при чему је 
рок за доставу понуда 8 дана, односно до 15. 
3. 2019. године. Дана 8. 3. 2019. године, али на-
кон 15 ч., упућено је питање од потенцијалног 
понуђача на мејл-адресу. Да ли је наручилац 
дужан да одговори на ово питање с обзиром 
на то да је у конкурсној документацији јасно 
наведено да је рок за доставу питања сваког 

радног дана 8–15 часова, као и да су субота и 
недеља нерадни дани?

О: Ако је наручилац у конкурсној документа-
цији дао информацију о радном времену, није 
дужан да одговори.

П: Наручилац у поступку јавне набавке у кон-
курсној документацији није прописао да сер-
тификати и атести морају да буду важећи. 
Понуђач је доставио сертификате који нису 
били важећи у тренутку подношење понуда. 
Да ли наручилац може да одбије такву понуду 
као неприхватљиву или је дужан да позове по-
нуђача да појасни понуду, односно да достави 
важећи сертификат јер наручилац није про-
писао у конкурсној документацији да серти-
фикат мора да буде важећи?

О: Ако су тражени сертификати и атести, 
онда се подразумева да морају бити важећи. 
Нема појашњења, већ се понуда одбија као 
неприхватљива.

П: ЈП А планирало је у свом плану јавних на-
бавки услугу израде пројеката за аутобуска 
стајалишта. ЈП Б обавештава ЈП А да му, 
као донацију, без надокнаде, нуди услугу из-
раде пројеката аутобуских стајалишта на 
територији локалне управе. Та локална упра-
ва је оснивач оба ЈП, и ЈП А и ЈП Б. Да ли ЈП А 
може да прими без последица, по Уговору о до-
нацији без надокнаде, понуђену услугу, као и да 
из Плана ЈН за 2019. годину обрише планирану 
ЈН, са образложењем да је престала потреба 
за предметом набавке?

О: ЈП може да прими услугу по основу дона-
ције. У том случају неће имати потребу за јав-
ном набавком, па неће ни доносити одлуку о 
покретању поступка. По чл. 51. ЗЈН-а, у овом 
случају не треба да се врши измена Плана ЈН 
нити треба да се брише набавка из поменутог 
плана.

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ДОБАРА

П: Како се, на основу Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара, обрачунава накна-



99

П
О

РТА
Л

 Ч
И

ТА
Л

А
Ц

А
LEG

E A
R

TIS  ●
 А

П
РИ

Л
 2019.

да за промену намене земљишта које се нала-
зи у грађевинском подручју, а пре 15. 7. 1992. 
год. није било у грађевинском подручју?

Основица за порез на имовину за ту парце-
лу обрачуната је за грађевинско земљиште. 
Шта ми узимамо као основицу за обрачун 
накнаде – да ли ту основицу или просечну 
цену по m2 за пољопривредно земљиште?

О: Прво, чињеница да ли се конкретно зе-
мљиште налазило у подручју за које је актом 
надлежног органа локалне самоуправе пла-
нирана друга намена до 15. 7. 1992. године, од 
значаја је за ослобођење од плаћања, али не и 
за начин обрачуна. Промена намене се не пла-
ћа ако је извршена на основу Закона, планског 
документа или одлуке надлежног органа до 15. 
7. 1992. године. Друго, што се самог обрачуна 
тиче, он се врши тако што се на основицу (а 
она је једнака основици за порез на имови-
ну пољопривредног земљишта у години која 
претходи години у којој је поднет захтев за 
промену намене земљишта) примени стопа од 
50%. Основица преко просечне цене пољопри-
вредног земљишта у одговарајућој односно 
граничној зони долази у обзир само уколико 
није утврђен порез на имовину у години која 
претходи години у којој се мења намена.

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

П: Почетком фебруара обратио смо се јавном 
бележнику ради оверавања Уговора о поклону 
1/2 идеалног дела предметне парцеле. Прили-
ком контроле документације јавни бележник 
је утврдио да је поклонодавцу уписано право 
коришћења на предметној парцели, па ме је 
упутио на катастар ради вршења конвер-
зије права коришћења у право својине. После 
поднетог захтева обавештен сам незванично 
да већ постоји захтев за другу идеалну поло-
вину из 2017. и да по мом захтеву не могу да 
поступе док се прво тај захтев не реши или 
не повуче. Интересује ме која су моја права и 
обавезе у овом случају и како на правни начин 
да убрзам поступак.

О: Сматрамо да је јавни бележник правилно 
поступио када Вас је упутио на Службу за 
катастар непокретности ради подношења за-

хтева за конверзију права коришћења у пра-
во својине на земљишту, с обзиром на то да 
право коришћења неизграђеног земљишта не 
може да се прометује.

Када је у питању поступање Службе за ка-
тастар непокретности, тачно је да она одлучу-
је у складу са начелом првенства подношења 
захтева, па ће се о Вашем захтеву одлучити 
тек када буде решен претходни захтев који се 
односи на исту непокретност. Међутим, та-
чно је и да је одлучивање о претходном захте-
ву из 2017. године предуго, али, нажалост, не 
и неуобичајено. Како је јасно да имате прав-
ни интерес да се о претходном захтеву реши 
што раније, предлажемо да упутите поднесак 
поступајућој Служби за катастар непокрет-
ности са молбом да се убрза одлучивање по 
претходном захтеву. Тај захтев можете да 
поднесете и преко интернет странице Репу-
бличког геодетског завода, бирањем карти-
це „Услуге”, а затим картице „Примедбе на 
рад катастра”. Преко исте интернет страни-
це можете да закажете и разгледање списа 
предмета, односно састанак са службеником 
задуженим за одређени предмет.

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

П: У складу са чланом 37. Закона о здравстве-
ној документацији и евиденцијама у области 
здравства прописано је да вођење здравствене 
документације и евиденције може да се врши у 
писменом или електронском облику, у складу 
са Законом. Осим тога, прописано је да је, ако 
се основна медицинска документација (здрав-
ствени картон, историја болести, протоко-
ли и књиге евиденције) води у електронском 
облику, а нису испуњени сви прописани услови 
за вођење основне медицинске документације 
у електронском облику, надлежни здравстве-
ни радник дужан да одштампан и потписан 
примерак ове документације чува у папирном 
облику. С обзиром на то да домови здравља 
планирају рад само електронске основне доку-
ментације, без папирних картона, интересује 
нас који су то прописани услови који морају да 
буду испуњени за вођење ове документације у 
електронском облику, односно којим је актом 
то прописано, с обзиром на то да сами нисмо 
успели да пронађемо одговор на ово питање.
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О: Сматрамо да би требало обратити пажњу 
на члан 45. Закона о здравственој докумен-
тацији и евиденцијама у области здравства, 
који гласи:

„Здравствена установа, приватна пракса 
и друго правно лице дужни су да успоставе 
информациони систем који представља све-
обухватни скуп технолошке инфраструктуре 
(мрежних, софтверских и хардверских ком-
понената), организације, људи и поступака 
за прикупљање, смештање, обраду, чување, 
пренос, приказивање и коришћење података 
и информација.

У складу са природом, обимом и сложе-
ношћу делатности адекватан информациони 
систем мора да:
1) поседује функционалност, капацитете и 
перформансе који омогућавају пружање од-
говарајуће подршке пословним процесима;
2) обезбеђује благовремене и тачне информа-
ције од значаја за доношење одлука и ефика-
сно обављање активности;
3) буде пројектован тако да са одговарајућим 
контролама за валидацију података на ула-
зу, у току процеса обраде и на излазу из тог 
система, може да уочи појаве нетачности и 
неконзистентности у подацима и информа-
цијама, при чему је ради успостављања и очу-
вања интегралности информационог система 
потребно обезбедити да постојећи и други 
системи за обраду података, као и систем из-
вештавања, буду уподобљени;

4) обезбеди одговарајућу организациону 
структуру, са јасно утврђеном поделом посло-
ва и дужности запослених, како би се омогу-
ћило адекватно функционисање и управљање 
информационим системом;
5) усвоји и документује одговарајућу методо-
логију којом се утврђују сва правила везана за 
информациони систем;
6) успостави процес управљања ризиком и 
безбедношћу информационог система;
7) политиком безбедности информационог 
система уреди принципе, начине и процеду-
ре постизања и одржавања адекватног нивоа 
безбедности система и података, као и овла-
шћења и одговорности везаних за коришће-
ње ресурса информационог система.”

У ставу 3. наведеног члана наведено је да 
ближе услове за функционисање, управљање 
ризиком и безбедношћу информационог си-
стема, јединствене методолошке принципе и 
стандарде и друге услове од значаја за функ-
ционисање овог система прописује министар, 
уз прибављено мишљење Завода за јавно 
здравље основаног за територију Републике 
Србије и организације обавезног здравстве-
ног осигурања. Тек доношењем подзаконског 
акта биће ближе регулисани услови, између 
осталог, и за вођење документације у елек-
тронском облику.

3
DECENIJE
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организује        САВЕТОВАЊЕ        на тему: 

БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА – НАДЛЕЖНОСТ И ПРИМЕРИ НЕПРАВИЛНОСТИ  
ИЗ ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

– посебан осврт на грешке у поступцима јавних набавки –

БЕОГРАД, хотел „Палас”, Топличин венац 23, 18. мај 2019. године

Циљна група: јавна предузећа, јединице локалне самоуправе, школе за основно и средње образовање, 
предшколске установе, факултети, установе културе, здравствене установе, државни и правосудни 
органи и сви остали корисници јавних средстава.

Програм:

Агенда:
09.30–10.00:  Долазак и регистрација учесника
10.00–11.30:  Концепт Буџетске инспекције
11.30–12.00:  Пауза за кафу
12.00–13.30:  Најчешће грешке у спровођењу поступка јавне набавке – примери  
 неправилности из праксе
13.30–14.00:  Пауза за кафу и лаки оброк
14.00–15.30:  Примери из праксе инспекцијске контроле

Предавачи:
дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија
дипл. екон. Маја Јовановић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Претплатници часописа „Пословни саветник” имају право да бесплатно присуствују семинару  
(1 учесник).

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822,  
путем факса: 011/2836-474 или нам пишите на мејл: savetovanje@ingpro.rs. 

На семинар можете да се пријавите преко формулара на https://www.propisi.net/savetovanje-budzetska-
-inspekcija-nadleznost-i-primeri-nepravilnosti-iz-prakse-inspekcijske-kontrole/

1. ДЕО: Концепт Буџетске инспекције:
●  функција и надлежност Буџетске инспек-
ције,
●  програм рада Буџетске инспекције,
●  поступак инспекцијске контроле – приме-
ри из праксе (контрола примене Закона о 
буџетском систему, Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава, 
Закона о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору, Закона о начину одређива-
ња максималног броја запослених у јавном 
сектору).

2. ДЕО: Најчешће грешке у спровођењу поступка јавне  
                 набавке – примери неправилности из праксе:

●  планирање (план јавних набавки – финансијски план),
●  услови за покретање поступка,
●  врсте поступака,
●  конкурсна документација,
●  закључивање и реализација уговора.

3. ДЕО: Примери из праксе:
●  преузимање обавеза,
●  обрачун плата код буџетских корисника и јавних пре-
дузећа,
●  контрола финансијских извештаја и финансијских 
планова,
●  плаћање без правног основа.
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РАДНИ ОДНОСИ

● Анекс I Посебног колективног уговора за 
предшколске установе чији је оснивач град 
Београд („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 
2019)
● Правилник о утврђивању професионалних 
болести („Сл. гласник РС”, бр. 14/2019 од 6. 3. 
2019)
● Правилник о измени Правилника о садржају 
и начину издавања обрасца извештаја о повре-
ди на раду и професионалном обољењу („Сл. 
гласник РС”, бр. 14/2019 од 6. 3. 2019)
● Податак о висини просечне месечне зараде 
по запосленом за четврти квартал 2018. године 
(„Сл. гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)

ДРЖАВНА УПРАВА

● Уредба о стручном усавршавању путем ста-
жирања („Сл. гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 
2019)
● Правилник о измени Правилника о платама 
и другим примањима запослених у Министар-
ству финансија – Пореска управа („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 2019)
● Уредба о спровођењу јавног конкурса за по-
пуњавање радних места полицијских службе-
ника у Министарству унутрашњих послова 
(„Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 2019)
● Правилник о посебним функционалним 
компетенцијама за запослене у судовима, јав-
ним тужилаштвима и Државном правобрани-
лаштву („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 
2019)
● Одлука о измени Одлуке о броју посебних 
саветника министара и мерилима за накнаду 
за њихов рад („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 
15. 3. 2019)
● Правилник о измени Правилника о висини 
стипендије професионалном припаднику Вој-
ске Србије за време школовања у иностранству 
(„Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

● Решење о одређивању износа месечне новча-
не накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано 
лице („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)

● Правилник о расподели средстава за финан-
сирање установа социјалне заштите („Сл. гла-
сник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о расподели средстава за про-
граме заштите и унапређења положаја лица у 
стању социјалне потребе („Сл. гласник РС”, бр. 
15/2019 од 8. 3. 2019)

ОБРАЗОВАЊЕ

● Правилник о стандардима за почетну акре-
дитацију високошколских установа и студиј-
ских програма („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 
од 28. 2. 2019)
● Правилник о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа („Сл. 
гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Правилник о стандардима и поступку за 
спољашњу проверу квалитета високошколских 
установа („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 
2. 2019)
● Правилник о стандардима за самовредно-
вање и оцењивање квалитета високошколских 
установа и студијских програма („Сл. гласник 
РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Правилник о стандардима и поступку за 
акредитацију студијских програма („Сл. гла-
сник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Правилник о садржају јавних исправа које 
издаје високошколска установа („Сл. гласник 
РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Одлука о финансирању набавке уџбеника 
средствима буџета Републике Србије за школ-
ску 2019/2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 
20/2019 од 22. 3. 2019)

ЗДРАВСТВО, ЛЕКОВИ, ХЕМИКАЛИЈА

● Правилник о допуни Правилника о Листи 
лекова који се прописују и издају на терет сред-
става обавезног здравственог осигурања („Сл. 
гласник РС”, бр. 14/2019 од 6. 3. 2019)
● Правилник о изменама Правилника о утвр-
ђивању цена здравствених услуга на примар-
ном нивоу здравствене заштите („Сл. гласник 
РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о допуни Правилника о утвр-
ђивању цена за лабораторијске здравствене 

ИЗДВАЈАМО ЗНАЧАЈНЕ ПРОПИСЕ КОЈИ СУ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА…
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услуге на примарном, секундарном и терцијар-
ном нивоу здравствене заштите („Сл. гласник 
РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о изменама Правилника о 
нормативима и стандардима рада и ценама 
здравствених услуга за превенцију, прегледе и 
лечење болести уста и зуба које се обезбеђују 
из средстава обавезног здравственог осигура-
ња („Сл. гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о допуни Правилника о номен-
клатури здравствених услуга на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите („Сл. 
гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о допуни Правилника о номен-
клатури здравствених услуга на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите („Сл. 
гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника o медицинско-техничким помагали-
ма која се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 
16/2019 од 13. 3. 2019)
● Уредба о изменама Уредбе о критеријуми-
ма за формирање цена лекова за употребу у 
хуманој медицини чији је режим издавања на 
рецепт („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 
2019)
● Уредба о допунама Уредбе о планирању и 
врсти роба и услуга за које се спроводе центра-
лизоване јавне набавке („Сл. гласник РС”, бр. 
18/2019 од 15. 3. 2019)
● Одлука о највишим ценама лекова за употре-
бу у хуманој медицини чији је режим издавања 
на рецепт („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 
3. 2019)
● Правилник о утврђивању цена за обраду 
крви и компонената крви намењених за транс-
фузију („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 
2019)
● Правилник о Списку класификованих суп-
станци („Сл. гласник РС”, бр. 19/2019 од 20. 3. 
2019)
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о обрасцима и садржају образаца за во-
ђење здравствене документације, евиденција, 
извештаја, регистара и електронског медицин-
ског досијеа („Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 од 
22. 3. 2019)

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

● Правилник о изменама и допуни Правилни-
ка о стандардном класификационом оквиру и 
Контном плану за буџетски систем („Сл. гла-
сник РС”, бр. 14/2019 од 6. 3. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника o условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са 
тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 14/2019 од 6. 
3. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о начину и критеријумима расподеле 
средстава из Буџетског фонда за програм ло-
калне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 
од 28. 2. 2019)
● Правилник о стручном усавршавању овла-
шћених интерних ревизора у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Уредба о изменама Уредбе о критеријумима 
за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључива-
ње одређених уговора који, због природе рас-
хода, захтевају плаћање у више година („Сл. 
гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 2019)

ПОРЕЗИ, ТАКСЕ, НАКНАДЕ, АКЦИЗЕ, 
ЦАРИНЕ

● Одлука о износима просечних пондерисаних 
малопродајних цена и минималних акциза на 
дуванске прерађевине („Сл. гласник РС”, бр. 
12/2019 од 22. 2. 2019)
● Одлука о измени Одлуке о условима и начи-
ну за смањење царинских дажбина на одређе-
ну робу, односно за изузимање одређене робе 
од плаћања царинских дажбина у 2019. години 
(„Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Правилник о каматним стопама за које се 
сматра да су у складу са принципом „ван до-
хвата руке” за 2019. годину („Сл. гласник РС”, 
бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Правилник о допуни Правилника о начину 
и поступку остваривања пореских ослобође-
ња код ПДВ са правом на одбитак претходног 
пореза („Сл. гласник РС”, бр. 16/2019 од 13. 3. 
2019)
● Одлука о оснивању, почетку и престанку 
рада царинарница, царинских испостава, од-
сека и царинских реферата („Сл. гласник РС”, 
бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
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● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о обрасцима пореских пријава за утврђи-
вање пореза на доходак грађана који се плаћа 
по решењу („Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 
3. 2019)

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ДОБАРА

● Правилник о садржини обрасца за накна-
ду за задржавање права на истражни простор 
(„Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
● Правилник о садржини обрасца за накнаду 
за примењена геолошка истраживања („Сл. 
гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
● Уредба о престанку важења дела Уредбе о 
начину и року плаћања накнаде за примењена 
геолошка истраживања минералних и других 
геолошких ресурса и накнаде за задржавање 
истражног простора („Сл. гласник РС”, бр. 
20/2019 од 22. 3. 2019)
● Правилник о садржини и начину доставља-
ња образаца за накнаду за коришћење ресурса 
и резерви минералних сировина („Сл. гласник 
РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
● Правилник о садржини обрасца за обрачун 
накнаде за коришћење дрвета и обрасца за 
вођење евиденције о коришћењу шумског зе-
мљишта у државној својини у нешумске наме-
не и утврђеној накнади („Сл. гласник РС”, бр. 
18/2019 од 15. 3. 2019)
● Правилник о обрасцу за обрачун накнаде за 
коришћење ловостајем заштићених врста ди-
вљачи за наредну ловну годину („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 2019)

ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

● Одлука о изменама Одлуке о Контном окви-
ру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
банке („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 
2019)
● Одлука о измени Одлуке о прикупљању, об-
ради и достављању података о стању и струк-
тури рачуна из Контног оквира („Сл. гласник 
РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Одлука о условима и начину утврђивања и 
провере идентитета физичког лица коришће-
њем средстава електронске комуникације („Сл. 
гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)

● Одлука о ближим условима оглашавања 
финансијских услуга („Сл. гласник РС”, бр. 
15/2019 од 8. 3. 2019)
● Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
спровођењу одредаба Закона о платним услу-
гама које се односе на давање дозвола и сагла-
сности Народне банке Србије („Сл. гласник 
РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Одлука о изменама и допунама Одлуке о са-
држини регистара платних институција и ин-
ституција електронског новца, као и о ближим 
условима и начину вођења тих регистара („Сл. 
гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању критеријума за избор банака које 
ће вршити услуге продаје и друге финансијске 
услуге у вези са емитовањем дугорочних др-
жавних хартија од вредности на међународном 
финансијском тржишту („Сл. гласник РС”, бр. 
20/2019 од 22. 3. 2019)
● Одлука о допуни Одлуке о емисији дугороч-
них државних хартија од вредности на међуна-
родном финансијском тржишту („Сл. гласник 
РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
● Одлука о изменама и допунама Одлуке о оп-
штим правилима за извршавање инстант тран-
сфера одобрења („Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 
од 22. 3. 2019)

САОБРАЋАЈ

● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о условима за обављање ваздушног сао-
браћаја („Сл. гласник РС”, бр. 12/2019 од 22. 2. 
2019)
● Правилник о изменама и допуни Правилни-
ка о условима, начину и поступку издавања и 
замене, садржини и обрасцу бродарске књижи-
це и дозволе за укрцавање, лицима и органима 
надлежним за уношење и оверу података, као и 
садржини, обрасцу и начину вођења регистра 
издатих бродарских књижица и дозвола за укр-
цавање („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 
2019)
● Правилник о измени Правилника о обрасцу 
службене легитимације проверивача Директо-
рата цивилног ваздухопловства Републике Ср-
бије („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Правилник о измени и допунама Правил-
ника о обрасцу службене легитимације вазду-
хопловног инспектора Директората цивилног 
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ваздухопловства Републике Србије („Сл. гла-
сник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Правилник о унутрашњем реду у железни-
чком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 14/2019 
од 6. 3. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о условима и поступку за издавање 
сертификата аеродрома („Сл. гласник РС”, бр. 
16/2019 од 13. 3. 2019)
● Правилник о изменама Правилника о брод-
ским исправама и књигама („Сл. гласник РС”, 
бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о возачким дозволама („Сл. гласник РС”, 
бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)

ЕНЕРГЕТИКА

● Правилник о условима за расподелу и кори-
шћење средстава Буџетског фонда за унапређе-
ње енергетске ефикасности Републике Србије и 
критеријумима за изузимање од обавезе врше-
ња енергетског прегледа („Сл. гласник РС”, бр. 
12/2019 од 22. 2. 2019)
● Правилник о престанку важења Правилника 
о означавању енергетске ефикасности усисива-
ча („Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)

ТУРИЗАМ

● Закон о угоститељству („Сл. гласник РС”, бр. 
17/2019 од 14. 3. 2019)
● Закон о туризму („Сл. гласник РС”, бр. 
17/2019 од 14. 3. 2019)

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА 
ОД ПОЖАРА, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

● Правилник о критеријумима за избор кан-
дидата за полазнике курса за Основну обуку 
припадника ватрогасно-спасилачких једини-
ца („Сл. гласник РС”, бр. 12/2019 од 22. 2. 2019)
● Правилник о условима које морају испуња-
вати правна лица за издавање овлашћења за 
организовање и спровођење обуке за полагање 
посебног стручног испита за израду процене 
ризика од катастрофа и плана заштите и спа-
савања, начину израде и садржају плана и про-
грама обуке („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 
28. 2. 2019)

● Наредба о утврђивању Оперативног плана за 
одбрану од поплава за 2019. годину („Сл. гла-
сник РС”, бр. 14/2019 од 6. 3. 2019)
● Уредба о утврђивању Општег плана за од-
брану од поплава („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 
од 15. 3. 2019)
● Правилник о стручном испиту за израду 
процене ризика од катастрофа и плана зашти-
те и спасавања („Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 
од 22. 3. 2019)
● Правилник о техничким нормативима за за-
штиту угоститељских објеката од пожара („Сл. 
гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
● Правилник o усклађеним износима подсти-
цајних средстава за поновну употребу, реци-
клажу и коришћење одређених врста отпада 
(„Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)

ПОЉОПРИВРЕДА, БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

● Уредба о утврђивању Годишњег програма ра-
звоја саветодавних послова у пољопривреди за 
2019. годину („Сл. гласник РС”, бр. 12/2019 од 
22. 2. 2019)
● Уредба о изменама Уредбе о расподели под-
стицаја у пољопривреди и руралном развоју у 
2019. години („Сл. гласник РС”, бр. 12/2019 од 
22. 2. 2019)
● Уредба о утврђивању Годишњег програма ко-
ришћења средстава Буџетског фонда за шуме 
Републике Србије у 2019. години („Сл. гласник 
РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 2019)
● Закон о изменама и допунама Закона о бе-
збедности хране („Сл. гласник РС”, бр. 17/2019 
од 14. 3. 2019)
● Закон о изменама и допунама Закона о сред-
ствима за заштиту биља („Сл. гласник РС”, бр. 
17/2019 од 14. 3. 2019)
● Закон o изменама и допунама Закона о здра-
вљу биља („Сл. гласник РС”, бр. 17/2019 од 14. 
3. 2019)
● Закон о изменама и допунама Закона о сред-
ствима за исхрану биља и оплемењивачима зе-
мљишта („Сл. гласник РС”, бр. 17/2019 од 14. 
3. 2019)
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о условима и поступку давања у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 
од 15. 3. 2019)
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Преглед прописа...

● Уредба о утврђивању Програма извођења 
радова на заштити, уређењу и коришћењу по-
љопривредног земљишта за 2019. годину („Сл. 
гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 2019)

СТОЧАРСТВО, ВЕТЕРИНАРСТВО

● Правилник о утврђивању Програма мера 
здравствене заштите животиња за 2019. годину 
(„Сл. гласник РС”, бр. 12/2019 од 22. 2. 2019)
● Правилник о регистрацији, односно одобра-
вању објеката за сакупљање, прераду и уни-
штавање споредних производа животињског 
порекла („Сл. гласник РС”, бр. 12/2019 од 22. 2. 
2019)
● Наредба о забрани сакупљања појединих за-
штићених врста дивље флоре и фауне у 2019. 
години („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019 од 28. 2. 
2019)
● Правилник о Листи забрањених допинг сред-
става за коње („Сл. гласник РС”, бр. 17/2019 од 
14. 3. 2019)
● Правилник о условима за некомерцијално 
кретање кућних љубимаца за које није потреб-
но Решење за увоз и транзит, као и о изгледу и 
садржини обрасца уверења (сертификата) за те 
пошиљке („Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 од 22. 
3. 2019)

ДУВАН

● Правилник о садржини и начину вођења еви-
денције произвођача, обрађивача и прерађивача 
дувана („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 
2019)
● Правилник о условима за стручно руковође-
ње процесом прераде дувана („Сл. гласник РС”, 
бр. 18/2019 од 15. 3. 2019)

ПРОЦЕНИТЕЉИ

● Правилник о стручној обуци за лиценциране 
проценитеље („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 
15. 3. 2019)
● Правилник о континуираном професионал-
ном усавршавању лиценцираних проценитеља 
(„Сл. гласник РС”, бр. 18/2019 од 15. 3. 2019)

СТРАНЦИ

● Уредба о ближим условима за одбијање уласка 
странца у Републику Србију („Сл. гласник РС”, 
бр. 20/2019 од 22. 3. 2019)
● Правилник о изгледу обрасца и поступку из-
давања личне карте за странца и привремене 
личне карте за странца („Сл. гласник РС”, бр. 
20/2019 од 22. 3. 2019)

ДРУГЕ ОБЛАСТИ

● Правилник о ближим условима за издавање 
овлашћења за спровођење обуке за вршење по-
слова приватног обезбеђења и редарске службе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о програмима и начину обавља-
ња стручне обуке за вршење послова приватног 
обезбеђења и редарске службе („Сл. гласник 
РС”, бр. 15/2019 од 8. 3. 2019)
● Правилник о престанку важења Правилника 
о обавезама пружалаца медијских услуга током 
предизборне кампање („Сл. гласник РС”, бр. 
15/2019 од 8. 3. 2019)
● Закон о Централном регистру становништва 
(„Сл. гласник РС”, бр. 17/2019 од 14. 3. 2019)
● Правилник о измени Правилника о додели 
средстава прикупљених по основу одлагања 
кривичног гоњења („Сл. гласник РС”, бр. 20/2019 
од 22. 3. 2019)
● Правилник o листи стандарда које мора да 
испуни тело за оцењивање усаглашености, оба-
везној садржини извештаја о оцењивању усагла-
шености и поступку оцењивања испуњености 
услова односно оцењивања усаглашености ква-
лификованих услуга од поверења („Сл. гласник 
РС”, бр. 12/2019 од 22. 2. 2019)
● Допуна Јавнобележничке тарифе („Сл. гла-
сник РС”, бр. 14/2019 од 6. 3. 2019)
● Уредба о утврђивању Програма управљања 
водама у 2019. години („Сл. гласник РС”, бр. 
12/2019 од 22. 2. 2019)

 ... донетих између два броја
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Унакрсни поглед

Радно право

Грађанско право

Привредно право

Кривично право

Јавне набавке и буџети

Управно право


