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Поштовани, 

Од завршетка Другог светског рата развијала се идеја о кoдификацији имовин-
ског права, што је са једним његовим делом, облигационим правом и учињено. 

Доношењу Закона претходио је велики рад. 1951. године израђен је нацрт Закона о 
накнади штете који никад није био преточен у закон; 1960. године надлежни државни орга-
ни поверили су професору Михајлу Констатиновићу да сачини преднацрт Закона о облига-
цијама. Након вишегодишњег рада, 1969. године објављена је Скица за Законик о облига-
ционим односима и уговорима, након чега је образована комисија која је формирала под-
комисију за израду кодекса о облигационо правним односима.  

Пратећи уставне промене, 30. марта 1978. године Савезно веће Скупштине СФРЈ 
усвојило је предлог Закона о облигационим односима и Закон је ступио на снагу 1. окто-
бра 1978. године. Уз незнатне промене примењујемо га тридесет година. 

Први, општи део, посвећен је основама облигационих односа, док други, посебни 
део регулише поједине уговоре и друге облигационе односе у промету роба и услуга. 

Анализа и оцена донетог Закона сасвим сигурно је поред правне теорије, дата и 
кроз тридесет година праксе, која је показала да је Закон и даље применљив. Мора се 
уочити да се у основи Закон примењује и данас и у свим новонасталим државама из рани-
је Југославије. Извршене промене Закона пратиле су промене развоја друштвено-економ-
ских односа, али основна карактеристика у периоду од тридесет година примене Закона о 
облигационим односима је његова стабилност. 

Ценећи значај тридесет година примене овог закона, Врховни суд Србије је одлу-
чио да Билтеном посебно обележи овај јубилеј и објави збирку ставова које је Врховни 
суд Србије донео, или је учествовао у њиховом доношењу у периоду примене Закона. 

Применом Закона и његовим тумачењем и допуњавањем кроз заузете правне ста-
вове, омогућила се лакша и адекватнија примена усвојених законских норми, попуна 
празнина насталих у њиховом деценијском трајању, при чему су донете норме морале да 
служе као основ решења нових правних проблема. Донети правни ставови омогућавали 
су да Закон одговори проблемима сваког конкретног тренутка у протекле три деценије.  

Већина објављених ставова Врховног суда Србије и данас су актуелни и овако са-
купљени и објављени омогућиће још боље тумачење и примену једног од најстаријих и 
најквалитетнијих закона које имамо.  

Очигледно је да је овај закон успео да правном нормом регулише друштвене одно-
се у периоду од тридесет година који су се одликовали сталним променама и омогућио 
остварење правичности, а да је Врховни суд Србије усвојеним правним ставовима уз За-
кон, регулисао правне проблеме из праксе.  

Теорије усвојене Законом и данас живе свој живот. 

 
За приређивача Врховни суд Србије 
председник Врховног суда Србије 
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САГЛАСНОСТ ВОЉА 
 

Дозвола и одобрење 

Члан 29. 

(1) Кад је за закључење уговора потребна сагласност трећег лица, ова сагласност може бити 
дата пре закључења уговора, као дозвола, или после његовог закључења, као одобрење, ако законом 
није прописано што друго. 

(2) Дозвола, односно одобрење морају бити дати у облику прописаном за уговоре за чи-
је се закључење дају. 
 

Судска пракса 

 

ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ  
ТОГ ПРОМЕТА ДАТО ОД НАДЛЕЖНОГ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Када су испуњени остали услови прописани законом, суд ће признати правно дејство 
односно пуноважност уговора о преносу или закупу непокретности и у случају ако је одо-
брење надлежног републичког органа за закључивање тог уговора прибављено накнадно до 
завршетка поступка пред првостепеним судом. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије  
од 16.12.1991. године) 

НЕВАЖНОСТ УГОВОРА 
 

НИШТАВИ УГОВОРИ 
 

Ништавост 

Члан 103. 

(1) Уговор који је противан принудним прописима, јавном поретку или добрим обичаји-
ма ништав је ако циљ повређеног правила не упућује на неку другу санкцију или ако закон у 
одређеном случају не прописује што друго. 

(2) Ако је закључење одређеног уговора забрањено само једној страни, уговор ће остати 
на снази ако у закону није што друго предвиђено за одређени случај, а страна која је повредила 
законску забрану сносиће одговарајуће последице. 

 

 

Последице ништавости 

Члан 104. 



(1) У случају ништавости уговора свака уговорна страна дужна је 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, има се дати одговарајућа накнада у новцу, према ценама у 
време доношења судске одлуке, уколико закон што друго не одређује. 

(2) Али, ако је уговор ништав због тога што је по својој садржини или циљу противан 
принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима, суд може одбити, у целини или 
делимично, захтев несавесне стране за враћање оног што је другој страни дала а може и одлу-
чити да друга страна оно што је примила по основу забрањеног уговора преда општини на чијој 
територији она има седиште, односно пребивалиште, или боравиште. 

(3) Приликом одлучивања суд ће водити рачуна о савесности једне, односно обеју стра-
на, о значају угроженог добра или интереса, као и о моралним схватањима. 

Судска пракса 

 

ДОСУДА У КОРИСТ ОПШТИНЕ ПРИМЕНОМ  
(Чл. 104. ст. 2. закона о облигационим односима) 

ЗАКЉУЧАК 

1. У спору поводом ништавог уговора, када је предмет спора захтев за реституцију, 
захтев за извршење уговора или побијање његове пуноважности, суд може применити од-
редбу члана 104. ст. 2. ЗОО о одузимању предмета ништавог уговора у корист општине, 
ако оцени да су за то испуњени законом прописани услови. 

2. Предмет ништавог уговора може се одузети само у делу односно обиму у којем је 
извршен. Ова мера може се одредити како према туженом у парници тако и према тужио-
цу у погледу предмета који је он на име извршења ништавог уговора примио, с тим што 
се услови за одузимање цене за сваку уговорну страну према њеној савесности и другим 
околностима случаја. 

3. Имовинска санкција одузимања предмета ништавог уговора може се одредити 
кад за то постоје законски услови, а нарочито - ако се само на тај начин могу отклонити 
штетне последице уговора којим се нарушава друшвтени интерес; ако је то потребно ради 
сузбијања масовних друштвених негативних појава; ако предмет уговора објективно 
представља предмет кривичног дела, као и у другим сличним случајевима. 

Из образложења: 

Грађанско-правна санкција одузимања предмета ништавог уговора у корист општине из 
чл. 104. став 2. Закона о облигационим односима новина је у нашем законодавству, па као таква 
доноси многа питања њене примене у раду судова. У одсуству богатије судска праксе у приме-
ни ове санкције показује се потребним и кориснијим да се дају ближа мерила за њену закониту 
примену. Следом тога, овај закључак не доводи у питање и чини целину са начелним ставом За-
једничке седнице из 1983. године о могућности одузимања у корист општине по службеној ду-
жности и још један корак даље у тумачењу и примени истог прописа, па се може оправдано 
очекивати његова доследнија примена. 

У тачки 1. закључка одређено је, с обзиром на предмет спора поводом ништавог уговора, да 
се грађанско-правна санкција одузимања може под условима одређеним законом применити по слу-
жбеној дужности у случају: 1. захтева за реституцију, или 2. захтева за извршење (ништавог) уговора, 
или 3. побијања његове пуноважности. То произилази из правне природе санкције одузимања као мо-
гуће грађанско-правне последице ништавости уговора. 

Тачка 2. закључка одређује обим одузимања. При томе се, полазећи изворно од везе између 
обавезе враћања примљеног по основу ништавог уговора као општег правила из члана 104. став 1. 
Закона о облигационим односима и могућности одузимања из става 2. истог члана, посебно нагла-
шава да се предмет ништавог уговора може одузети само у делу односно обиму у коме је извршен. 



С тим у вези није сувишно напоменути да се не може одузети и оно што је уговорна страна требало 
да дŕ по ништавом уговору а није, као и да се санкција одузимања не мора применити према обема 
уговорним странама. Јер, услови за одузимање се цене за сваку уговорну страну посебно према ње-
ној савесности и другим околностима случаја. 

Како није могуће ближе одредити када се све може применити санкција одузимања, у тачки 
2. закључка наведено је само када би то нарочито могао бити случај. То су, примера ради, наведени 
случајеви који оправдавају примену грађанско-правне санкције одузимања, па на судској пракси 
остаје стваралачко остваривање законитости у примени ове грађанске санкције. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Врхов-
ног војног суда од 27. и 28.5.1987. године) 

 

 

ПОСЛЕДИЦЕ НИШТАВНОСТИ УГОВОРА  
(Члан 104. Закона о облигационим односима) 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

1. Полазећи од одредби чл. 104. Закона о облигационим односима, суд у сваком 
конкретном случају одлучује коју ће од прописаних санкција применити. 

2. У случају реституције продавац враћа купцу износ правичне цене са затезном 
каматом од дана доношења судске одлуке до дана враћања цене. 

3. Ако се странке, а посебно продавац противе враћању оног што су по основу ни-
штавог уговора о продаји примиле, суд може, под условима из чл. 104. став 2. и 3. Закона о 
облигационим односима, одредити да то што су примиле предају општини. 

Из образложења: 

1. У случају ништавости уговора, одредбама чл. 104. ст. 1. и 2. ЗОО предвиђене су три мо-
гуће грађанско-правне санкције. Једна се састоји у томе да је свака уговорна страна дужна врати-
ти другој све што је примила по основу ништавог уговора, а ако то није могуће, или ако се приро-
да оног што је испуњено противи враћању, има се дати одговарајућа накнада у новцу, према це-
нама у време доношења судске одлуке, уколико закон што друго не одређује (реституција). Друга 
санкција се састоји у одбијању у целини или делимично захтева несавесне стране за враћање оног 
што је другој страни дала. Трећа се састоји у одузимању у корист општине оног што су странке 
по основу забрањеног уговора примиле. 

Одредбама чл. 104. ст. 3. ЗОО прописани су критеријуми о којима ће суд водити рачуна 
приликом одлучивања о томе коју ће санкцију применити. То су: савесност једне, односно обеју 
странака, значај друштвених интереса који се угрожавају и морална схватања друштва. 

Из изложеног излази да суд у сваком конкретном случају, с обзиром на одредбе закона и 
околности случаја, одлучује коју ће од прописаних санкција применити. То истовремено значи да 
суд не може у истом случају одредити више санкција, с тим да се следећа примени тек ако се пред-
ходна не изврши. Примера ради, не може се одлучити да странке једна другој врате оно што су по 
основу ништавог уговора примиле, а ако то не учине да су дужне оно што су примиле да предају 
општини. Јер, ради се о различитим санкцијама које се примењују у различитим околностима. Наи-
ме, тамо где постоје услови за примену санкције одузимања у корист општине не може се наредити 
реституција, пошто се на тај начин не би отклониле последице ништавог уговора којим је повређен 
друштвени интерес. 

2. Реституција у овом случају значи успостављање у имовини обе стране стања које је 
било пре закључивања ништаог уговора. То се постиже на тај начин што свака страна враћа оно 
што је по основу ништавог уговора примила. У том случају купац враћа ствар а продавац цену. 
На тај начин се, по правилу, удовољава не само начелу монетарног номинализма, него и начелу 
једнаких вредности давања. 



Међутим, ако се у условима високе инфлације враћа свота новца која је раније примље-
на, стране се могу наћи у крајње неравноправном положају, чиме се озбиљно доводи у питање 
начело једнакости. Стога је суд дужан да, полазећи од наведеног начела и смисла реституције, 
обезбеди да се странке након утврђивања ништавности уговора нађу у материјалној ситуацији у 
којој су биле пре закључивања таквог уговора. Уосталом, то произилази и из дубљег смисла од-
редби чл. 104. ЗОО, по којима се, ако враћање није могуће, или ако се природа оног што је ис-
пуњено противи враћању, има досудити накнада у новцу, према ценама у време доношења су-
дијске одлуке. Иначе, лако је замислити у каквом би се положају нашао купац који би био при-
нуђен да прими цену коју је платио а да продавцу плати услед инфлације вишеструко повећану 
цену ствари коју није у могућности да врати. 

Остварење наведеног циља у условима промењених околности суд може постићи једино 
обавезивањем продавца да купцу врати износ правичне цене. шта је, пак, правична цена оцењује 
суд с обзиром на све околности случаја. При томе се, свакако мора имати у виду колика је била тр-
жишна цена ствари у време продаје, да ли је ствар плаћена по тржишној цени или не, да ли је цена 
плаћена истовремено са пријемом ствари или касније и у ратама, колика је тржишна цена ствари у 
време доношења судске одлуке, као и остале околности од значаја за отклањање последица ништав-
ног уговора и обезбеђења равноправног положаја странака. 

3. Речено је да је закон пружио извесне критеријуме који се морају узети у обзир прили-
ком одлучивања о примени санкције у случају ништавности уговора. Истина, критеријуми нису 
дати чврсто и прецизно, већ је остављено суду да у сваком конкретном случају оцењује које би 
од могућих решења било прикладније. То од суда захтева свестрано испитивање чињеничног 
стања и оцену релевантних чињеница. 

Сматра се да се одузимање у корист општине, под условима из чл. 104. ст 2. и 3. ЗОО, 
може извршити ако се само на тај начин могу отклонити штетне последице ништавног уговора 
којим је повређен друштвени интерес, ако је то потребно ради сузбијања масовних негативних 
друштвених појава, ако предмет уговора објективно представља предмет кривичног дела, као и 
у другим случајевима. 

Посебно се у свакој конкретној ситуацији мора ценити да ли ће се обезбедити заштита 
друштвеног интереса изрицањем обавезе на теституцију ако се томе противи продавац ствари. 
У таквој ситуацији суд и по службеној дужности мора оценити да ли су се стекли услови за од-
узимање предмета уговора у корист општине. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије  
од 29.1. 1991. године) 

 
 

РЕСТИТУЦИЈА ЗБОГ НИШТАВОСТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ 

ЗАКЉУЧАК 

У случају реституције због ништавости уговора о продаји продавац је дужан да 
купцу врати износ тржишне цене у време доношења судске одлуке, осим ако разлози пра-
вичности не налажу што друго, са затезном каматом од доношења судске одлуке до испла-
те. 

Противљење странака враћању онога што су по основу ништавог уговора примиле, 
само по себи не може бити разлог да суд одлучи о предаји оног што је примљено општини, ако 
не постоје разлози из члана 104. ст. 2. и 3. Закона о облигационим односима за такву одлуку 
суда. 

Из образложења: 

Ад. 1. У смислу члана 104. Закона о облигационим односима, једна од правних последи-
ца ништавости уговора је успостављање пређашњег стања (реституција). 



Наиме, одредбама члана 104. ст. 1. ЗОО прописано је да је, у случају ништавости угово-
ра, свака уговорна страна дужна да врати другој све оно што је примила по основу таквог уго-
вора, а ако то није могуће или ако се природа овог што је испуњено противи враћању, има се 
дати одговарајућа накнада у новцу према ценама у време доношења судске одлуке, уколико за-
кон не одређује шта друго. 

Реституција, у ствари, значи успостављање у имовини уговорних страна оног стања које 
је било пре закључења ништавог уговора. Када се ради о ништавом уговору о продаји то се, у на-
челу, постиже тако што купац враћа ствар која је предмет уговора, а продавац плаћену цену. Оту-
да и мишљење да се у смислу члана 104. ст. 1. Закона о облигационим односима продавац једино 
може обавезати да купцу врати своту примљене цене са каматом од дана пријема до дана враћања 
плаћене цене. 

Међутим, ако се у условима високе инфлације и промењених околности уопште, враћа сво-
та цене која је раније примљена, купац се може наћи у крајње неповољном положају, што је супрот-
но односима и начелу једнаких вредности давања. Има мишљења да се то може избећи тако што ће 
се продавац обавезати да купцу врати износ правичне цене која се одређује с обзиром на све окол-
ности случаја од значаја за отклањање последица ништавости уговора и обезбеђење равноправног 
положаја уговорних страна. 

Али, појам правичне цене веома је неодређен. Истина, правично је оно што одговара 
правди. Међутим, појам правде се различито схвата. Зато би се и могло десити да се у истим 
случајевима неједнако суди. А неједнако суђење је највећа неправда. Зато се дошло до схватања 
да је, у случају реституције због ништавости уговора о продаји, продавац дужан да купцу врати 
износ тржишне цене у време доношења судске одлука са затезном каматом од доношења судске 
одлуке до исплате. 

Наведено схватање обезбеђује да се уговорне стране након утврђивања ништавости уговора 
о продаји нађу у истој материјалној ситуацији у којој су биле пре закључења уговора. Оно произи-
лази и из дубљег смисла одредби члана 104. ст. 1. Закона о облигационим односима, по којима се, 
ако враћање није могуће, или ако се природа оног што је испуњено противи враћању, има досудити 
накнада у новцу према ценама у време доношења судске одлуке. И према одредбама члана 113. За-
кона о облигационим односима, у случају поништаја рушљивог уговора, ако враћање није могуће 
накнада се даје у новцу према ценама у време враћања, односно доношења судске одлуке. 

На основу изложеног може се закључити да Закон о облигационим односима прихвата 
критеријум тржишне цене као најобјективнији и зато најправичнији. Но, ако би се ипак прин-
цип тржишности у датим околностима показао неприхватљивим, ваљало би га кориговати 
принципом правичности као врховним принципом грађанског права. 

Ад. 2. Према одредбама члана 104. ст. 2. Закона о облигационим односима, ако је уго-
вор ништаван због тога што је по својој садржини или циљу противан Уставом утврђеним наче-
лима друштвеног уређења, принудним прописима или моралу друштва, суд може одбити, у це-
лини или делимично захтев несавесне стране за враћање оног што је другој страни дала, а може 
и одлучити да друга страна оно што је примила по основу забрањеног уговора преда општини 
на чијој територији она има седиште, односно пребивалиште или боравиште. 

Иначе, у смислу члана 104. ст. 3. Закона о облигационим односима, приликом одлучива-
ња о последицама ништавости суд ће водити рачуна о савесности једне стране, односно обеју 
страна, о значају друштвених интереса који се угрожавају, као и о моралним схватањима дру-
штва. 

Нема сумње да се предаја општини онога што су уговорне стране на основу ништавог уго-
вора примиле може наредити, једино ако су уговорне стране несавесне. Јер, ако су уговорне стране 
несавесне, недопустиво је како тражити повраћај онога што је по основу ништавог уговора дато, та-
ко и задржати оно што је по основу таквог уговора примљено. С друге стране, потребно је да се ра-
ди о тежем угрожавању значајних друштвених интереса или о тежој повреди моралних схватања 
друштва. У тим случајевима одузимање у корист општине показује се као једино правилно и оправ-
дано решење, поготову ако се ради о масовним негативним друштвеним појавама или ако предмет 
уговора објективно представља предмет кривичног дела. 



Има и случајева да утврђивање ништавости уговора захтева јавни тужилац, предлажући 
да се уговорне стране обавежу да оно што су примиле предају општини. Уговорне стране се, 
међутим, не само противе таквом предлогу јавног тужиоца него се противе и да једна другој 
врате оно што су по основу ништавог уговора примиле. Поставља се питање од каквог је знача-
ја за одлуку суда такво понашање уговорних страна. 

Разуме се, одбијање уговорних страна да једна другој врате оно што су по основу ништавог 
уговора примиле може представљати њихово несавесно понашање. Међутим, то не мора увек бити 
случај. Но, и кад одбијање реституције представља несавесно понашање странака, то је само један 
од критеријума који су, у смислу члана 104. ст. 3. Закона о облигационим односима, од значаја за 
опредељење суда. Отуда је преовладало схватање да противљење странака враћању оног што су по 
основу ништавог уговора примиле само по себи не може бити разлог да суд одлучи о продаји оп-
штини оног што је по основу таквог уговора примљено, ако не постоје и сви остали разлози из чла-
на 104. ст. 2. и 3. Закона о облигационим односима за такву одлуку суда. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења  
Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 26.121991. године) 

 

 

ПРИГОВОР НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРА 
 

Правило истовременог испуњења 

Члан 122. 

(1) У двостраним уговорима ниједна страна није дужна испунити своју обавезу ако друга 
страна не испуни или није спремна да истовремено испуни своју обавезу, изузев ако је што друго 
уговорено или законом одређено, или ако што друго проистиче из природе посла. 

(2) Али, ако на суду једна страна истакне да није дужна испунити своју обавезу док и 
друга страна не испуни своју, суд ће јој наложити да испуни своју обавезу кад и друга страна 
испуни своју. 

 

Судска пракса 

 

ПРАВИЛО ИСТОВРЕМЕНОГ ИСПУЊЕЊА – ЧЛАН 122 ЗОО 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Правило из члана 122. Закона о облигационим односима примењује се у свим слу-
чајевима кад постоје истовремене узајамне обавезе по истом основу, укључујући и узајам-
ну реституцију из члана 104. став 1. наведеног закона, као и одредбе о стицању без основа 
(члан 210-219 ЗОО). 

Међутим, одредба члана 122. ЗОО не искључује примену одредбе члана 2. ЗПП, тј. не 
може се одлучивати о праву противне стране, ако она није истакла противтужбени захтев 
или приговор пребијања. 

Уколико је она истакла само приговор да није дужна да испуни своју обавезу, док дру-
га страна не испуни према њој своју обавезу, та околност узима се у обзир при утврђивању 
рока за испуњење обавезе по тужбеном захтеву у смислу члана 122. став 2. ЗОО. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије  
од 12.10. 1981. године) 

 



 

РАСКИДАЊЕ УГОВОРА ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА 
 

Права једне стране кад друга страна не испуни своју обавезу 

Члан 124. 

У двостраним уговорима, кад једна страна не испуни своју обавезу, друга страна може, 
ако није што друго одређено, захтевати испуњење обавеза или, под условима предвиђеним у 
идућим члановима, раскинути уговор простом изјавом, ако раскид уговора не наступа по самом 
закону, а у сваком случају има право на накнаду штете. 

 

Дужност обавештавања 

Члан 130. 

Поверилац који због неиспуњења дужникове обавезе раскида уговор, дужан је то саоп-
штити дужнику без одлагања. 

 

Кад се уговор не може раскинути 

Члан 131. 

Уговор се не може раскинути због неиспуњења незнатног дела обавезе. 

Дејство раскида 

Члан 132. 

(1) Раскидом уговора обе стране су ослобођене својих обавеза, изузев обавезе на накна-
ду евентуалне штете. 

(2) Ако је једна страна извршила уговор потпуно или делимично, има право да јој се 
врати оно што је дала. 

(3) Ако обе стране имају право захтевати враћање датог, узајамна враћања врше се по 
правилима за извршење двостраних уговора. 

(4) Свака страна дугује другој накнаду за користи које је у међувремену имала од онога 
што је дужна вратити, односно накнадити. 

(5) Страна која враћа новац дужна је платити затезну камату од дана кад је исплату при-
мила. 

 

Судска пракса 
 

НАКНАДА ШТЕТЕ И ЗАТЕЗНА КАМАТА 

ЗАКЉУЧАК 

У накнаду штете проузроковане неиспуњењем уговора урачунава се затезна кама-
та на износ новца враћен оштећеном (чланови 124. и 132. став 1. и 5. ЗОО). 

Из образложења: 

Раскид уговора делује тако да се обе стране ослобађају својих обавеза изузев обавезе на 
накнаду штете (став 1. члана 132. Закона о облигационим односима: страна која је извршила 
уговор потпуно или делимично има право да захтева да јој се врати оно што је дала (став 2. чла-
на 132. ЗОО); а страна која враћа новац дужна је да плати затезну камату од дана кад је исплату 
примила (став 5. члана 132. ЗОО). 



Питање је да ли се затезна камата коју је дужна да плати страна која враћа новац - став 5. 
члана 132. ЗОО, урачунава или не урачунава у износ накнаде штете настале повредом (неиспуње-
њем) уговорне обавезе. 

Одговор на ово питање супроставио је мишљења на Саветовању. 

Преовладало је мишљење да се у накнаду штете проузроковане неиспуњењем уговора 
урачунава затезна камата на износ новца враћен оштећеном, док је мањина прихватила алтерна-
тивно решење - да се у накнаду штете проузроковане неиспуњењем уговора не урачунава зате-
зна камата на враћен износ новца оштећеном. 

Мишљење које је преовладало истиче следеће аргументе: 

Ако се износи камата не би урачунали у накнаду штете било би нарушено основно наче-
ло института накнаде штете - да се накнада досуђује у износу који је потребан да се оштећени-
кова материјална ситуација доведе у оно стање у којем би се налазила да није било штетне рад-
ње или пропуштања (члан 190. ЗОО) 

Урачунавање износа доспеле затезне камате у накнаду штете је у складу са једним од 
основних начела облигационих права - начелом једнаке вредности давања (став 1. члана 15. ЗОО) 
које би, у супротном, било озбиљно нарушено иако закон изричито није одредио такве последи-
це. 

Реституција има за циљ да успостави пређашње стање. Том циљу служила је и одредба 
става 5. члана 132. ЗОО, која обавезује страну која враћа новац да плати затезне камате за упо-
требу новца. У време доношења ЗОО камата није имала ревалоризациону функцију тако да су 
одредбе члана 132. ЗОО и одредбе које регулишу затезну камату биле усклађене. Онда када је 
стопа затезне камате постала ревалоризациона, одредбе о затезној камати дошле су у сукоб са 
одредбама о реституцији и накнади штете. Пошто камата има ревалоризациону функцију, ку-
пац којем се, осим враћене цене плаћа и камата, доводи се у повољнији положај, а не у пређа-
шње стање када би, осим тога, имао право и на пуну накнаду штете. 

Поверилац има право на затезну камату без обзира на то да ли је претрпео какву штету 
због дужникове доцње (ослобођен је доказивања) - ст. 1. чл. 278. ЗОО. 

Ако је штета коју је поверилац претрпео због дужниковог задоцњења већа од износа ко-
ји би добио на име затезне камате, он има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете 
(став 2. члана 278. ЗОО). 

Према томе, затезна камата урачунава се у накнаду потпуне штете. Одредбама става 5. члана 
132. ЗОО прописано је од када се сматра да је у доцњи страна која враћа новац - то је моменат када је 
исплату новца примила. 

Обавеза враћања новца је новчана обавеза, а став 5. члана 132. ЗОО је изричито пропи-
сао плаћање затезних камата. Стога се на ову камату примењују правила о затезним каматама 
прописане одредбама чл. 277. до 279. ЗОО, па и правило из става 2. чл. 275. ЗОО о урачунавању 
затезних камата у накнаду штете. 

Законска одредба да затезна камата тече од када је страна која враћа новац исплату при-
мила представља изузетак од правила којима је одређено када пада у доцњу дужник новчане 
обавезе (чл. 324. ЗОО). Таквим регулисањем није промењена правна природа затезне камате у 
ставу 5. члана 132. ЗОО. 

Мишљење које је остало у мањини истиче следеће аргументе: 
Затезне камате из члана 132. ст. 5. ЗОО страна која на њих има право није дужна да ура-

чуна у евентуалну штету на коју има право на основу чл. 132. ст. 1. ЗОО. Ова дужност не произ-
илази из чл. 278. ЗОО, нити из било које друге законске одредбе. 

Због доцње у испуњењу новчане обавезе поверилац може да тражи плаћање затезних 
камата (независно од тога да ли је настала штета - чл. 278. ст. 1. ЗОО). Ако је услед доцње ште-
та настала, оштећени може захтевати и накнаду штете, али само у случају ако је штета већа од 
износа затезних камата. 



Ситуација коју регулише чл. 132. ЗОО је различита од ситуације коју регулише чл. 278. На 
накнаду штете из чл. 132. ст. 1. ЗОО поверилац нема право због дужникове доцње у испуњењу своје 
новчане обавезе. На њу има право, сходно општим правилима о праву на накнаду штете, зато јер 
дужник није испунио своју новчану обавезу (а последица тога је и раскид уговора). Због неиспуње-
ња новчане уговорне обавезе поверилац не може захтевати камате из чл. 132. ст. 5. ЗОО. Поверилац 
може захтевати камате из чл. 132. ст. 5. ЗОО само ако је у испуњењу обавезе дужнику нешто пла-
тио.  

Обавеза враћања већ примљеног новца од стране дужника је уосталом посредно после-
дица неиспуњења његове неновчане обавезе. Пријем исплате унапред није деликтно чињење, 
него чињење које је било у складу са тада важећим уговором. Обавеза враћања већ примљеног 
новца постаје обавеза дужника тек када се уговор раскине. Зато дужник тек тада може пасти у 
доцњу са враћањем примљеног износа. Камате, које мора платити за време од пријема новца до 
раскида уговора због тога уопште нису затезне камате, иако их закон тако означава. Дужник, 
наиме, још није у доцњи. Обавеза плаћања не проистиче из чл. 277. ЗОО, него је заснована на 
темељу специјалне законске одредбе из чл, 132. ст. 5. ЗОО (да овога нема могла би се у случају 
дужникове несавесности установити његова обавеза плаћања "затезних" камата од пријема нов-
ца до раскида уговора и на основу чл. 214. ЗОО) - као замена за употребу туђег новца по камат-
ној стопи по којој се плаћају затезне камате. Тек од тада па надаље, када је дужник пао у доцњу 
са враћањем примљеног новца, добијају камате из чл. 132. ст. 5. ЗОО карактер затезних камата. 
Само за овај део камата из чл. 132. ст. 5. ЗОО важи и чл. 278. ЗОО, али не за штету која је наста-
ла повериоцу због неиспуњења дужникове неновчане обавезе из раскинутог уговора, већ за 
штету која би евентуално настала повериоцу због тога што је дужник закаснио са враћањем 
унапред примљеног износа. 

Правилним тумачењем чл. 278. ЗОО долази се до закључка да поверилац мора урачуна-
ти затезне камате у накнаду штету само када и штета и обавеза плаћања затезних камата произ-
илазе из истог чињеничног и правног основа. Ово образложење не може се применити у ставу 
који је на саветовању усвојен већином гласова. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Врховног 
војног суда од 24. и 25.5.1989. године) 

 

 

РАСКИД УГОВОРА И ВРАЋАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
ДАТИХ СТАМБЕНОЈ ЗАДРУЗИ НА ИМЕ ИЗГРАДЊЕ  

ИЛИ КУПОВИНЕ СТАНА ИЛИ ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Кад члан стамбене задруге захтева враћање новчаног износа датог на име изградње 
или куповине стамбене зграде, или стана или пословне просторије, због раскида уговора, за-
друга је дужна да на примљени износ плати затезну камату према чл. 132. ст. 5. Закона о 
облигационим односима од дана када је уплату примила, иако је таква њена обавеза оп-
штим актом задруге и уговором искључена, јер таква одредба не производи правно дејство. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије 23. 11.1992. године) 

 

 

ПРОУЗРОКОВАЊЕ ШТЕТЕ 
 

ОПШТА НАЧЕЛА 
Основи одговорности 

Члан 154. 



(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета 
настала без његове кривице. 

(2) За штету од ствари или делатности од којих потиче повећана опасност штете за око-
лину, одговара се без обзира на кривицу. 

(3) За штету без обзира на кривицу одговара се и у другим случајевима предвиђеним за-
коном. 

 

Судска пракса 

ДА ЛИ СЕ ПРЕСУМИРА НАЈБЛАЖИ ОБЛИК КРИВИЦЕ  
ШТЕТНИКА ИЛИ И ТЕЖИ ОБЛИЦИ  

(Члан 154. став 1. у вези са члана 158. ЗОО) 

ЗАКЉУЧАК 

I 
По правилу о пресумираној кривици из чл. 154. ст. 1. Закона о облигационим одно-

сима, пресумира се само најблажи степен кривице (обична непажња – culpa levis) учинио-
ца штете. 

 

II 
Тежи степен кривице (груба непажња и намера) се пресумира само ако је таква пре-

сумпција законским правилом изричито утврђена или ако из смисла односног законског пра-
вила то несумњиво произилази. 

III 
Изван тих случајева степен кривице доказује се према општим правилима парнич-

ног поступка. 
(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  

и Врховног војног суда од 25. и 26.3.1980) 
 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ  
ИНВЕСТИТОРУ ЗБОГ ИЗМЕШТАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА У СЛУЧА-

ЈУ ГРАДЊЕ КОЈА СЕ ВРШИ  
ПО ОДОБРЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

О захтеву инвеститора да му општина накнади штету због тога што је градећи свој 
објекат по одобрењу надлежног органа морао измештати електроенергетски објекат, одлу-
чује се у складу са правилима о одговорности за накнаду штете. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије  
од 4.12.1985. године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ УБИСТВОМ  
ИЛИ ТЕЛЕСНОМ ПОВРЕДОМ НА РАДНОМ МЕСТУ ОД ЛИЦА КОЈЕ НИЈЕ РАДНИК 

ИСТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 

ЗАКЉУЧАК 

За штету проузроковану убиством или телесном повредом радника на радном ме-
сту од стране лица које није радник истог правног лица, односно послодавца, одговара 



правно лице, односно послодавац код кога је радник радио у тренутку проузроковања 
штете, ако је до убиства или повреде дошло у вези са радом или ако је правно лице, одно-
сно послодавац, пропустио да предузме прописане, односно уобичајене мере безбедности. 

Из образложења: 

Код разматрања овог спорног правног питања појавило се више различитих становишта. По 
првом становишту ове одговорности нема. Разлози за овакав став углавном се своде на то да оваква 
одговорност правног лица односно послодавца није предвиђена Законом о облигационим односи-
ма, а да нема места ни примени објективне одговорности, јер је до штете дошло искључивом криви-
цом трећег лица - лица које није радник правног лица, односно послодавца. По другом становишту, 
које полази од уставне обавезе предузећа да предузме мере заштите радника на радном месту, ова 
одговорност постоји увек када дође до убиства или телесне повреде радника на радном месту од 
стране трећег лица и то без обзира на то да ли је до тога дошло у вези са радом или не. Ово станови-
ште трпи критику указивањем да се у овом случају не ради о односу између радника и правног ли-
ца, односно послодавца, у вези са радом и заштитом на раду, него о односу радника и трећег лица, 
па нема места одговорности правног лица, односно послодавца. По трећем становишту, које такође 
полази од ове уставне обавезе, ова одговорност постоји само у случају ако је до штете проузрокова-
не убиством или телесном повредом радника од стране трећег лица дошло у вези са радом. Најзад, 
по четвртом, које у основи прихвата предње становиште, ова одговорност се проширује и на случај 
када убиство или телесна повреда није проузрокована у вези са радом, али постоји кривица правног 
лица, односно послодавца, због пропуста у предузимању мера обезбеђења. Као пример за ово наве-
ден је случај када је подмићен стражар пустио треће лице, које је вршило крвну освету, у радне про-
сторије где приступ трећим лицима није дозвољен. Ово последње становиште Саветовање је и при-
хватило. Ова одговорност се заснива на кривици правног лица или послодавца. Кривица се састоји 
у повреди уставних обавеза којима је одређено да радни човек има право на услове рада који обез-
беђују његов физички и морални интегритет и личну сигурност на раду (чл. 161 и 162. Устава 
СФРЈ), те повреди законских обавеза којима се правно лице односно послодавац, обавезује да кроз 
мере заштите на раду обезбеди радницима у току рада сигурност на раду и безбедне услове рада 
(чл. 48. и 85. Закона о радним односима Р. Србије - "Сл. гласник Р. Србије бр. 45/91 од 27. VII 1991. 
године, чл. 2. Закона о заштити на раду Р. Србије - "Сл. гласник Републике Србије" бр. 42/91 од 
18.7.1991. године и чл. 82. Закона о радним односима СР Црне Горе - "Сл. лист СР Црне Горе" бр. 
29 од 6.8.1990. године). Повреда ових уставних и законских обавеза правних лица и послодаваца 
има за последицу њихову одговорност за штету проузроковану убиством или телесном повредом 
радника на радном месту од стране лица које није радник код истог правног лица или послодавца и 
то не само у случају ако је до убиства или повреде дошло у вези са радом, него и у случају када ова-
ква штета није проузрокована у вези са радом, али се десила на радном месту и проузрокована је 
кривицом правног лица или послодавца због пропуста да предузме прописане, односно уобичајене 
мере безбедности. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Врхов-
ног војног суда од 26.12.1991. године) 

 

 

Штета 

Члан 155. 

Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (изма-
кла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха (нематеријална 
штета). 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ПО ОСНОВУ КРИВИЦЕ 
 

Постојање кривице 

Члан 158. 



Кривица постоји када је штетник проузроковао штету намерно или непажњом. 
 

 

ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  
ПРЕМА ТРЕЋЕМ 

 

Одговорност предузећа 

Члан 170. 

(1) За штету коју запослени у раду или у вези са радом проузрокује трећем лицу одгова-
ра предузеће у коме је запослени радио у тренутку проузроковања штете, осим ако докаже да је 
запослени у датим околностима поступао онако како је требало. 

(2) Оштећеник има право захтевати накнаду штете и непосредно од радника ако је ште-
ту проузроковао намерно. 

(3) Одредбом става 1. овог члана не дира се у правила о одговорности за штету која по-
тиче од опасне ствари или опасне делатности. 

 

Одговорност других лица 

Члан 171. 
(1) Одредбе претходног члана примењују се и на друге послодавце у погледу одговор-

ности за штету коју запослени који код њих раде проузрокују у раду или у вези с радом. 

(2) Лице које је оштећенику накнадило штету коју је запослени проузроковао намерно 
или крајњом непажњом, има право од тог запосленог захтевати накнаду плаћеног износа. 

(3) То право застарева у року од шест месеци од дана исплаћене накнаде штете. 

 

Судска пракса 
 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ КОЈУ СПОРТИСТА ПРОУЗРОКУЈЕ  
ДРУГОМ СПОРТИСТИ КАО УЧЕСНИКУ СПОРТСКЕ ИГРЕ 

 И ОДГОВОРНОСТ КЛУБОВА 

ЗАКЉУЧАК 

Учесник спортске игре коме други играч при игри нанесе телесну повреду нема 
право на накнаду штете настале телесном повредом, изузев ако му је повреда нанесена на-
мерно или грубим кршењем правила спортске игре. 

За штету насталу телесном повредом одговара учесник спортске игре који је на-
мерно или грубим кршењем правила спортске игре нанео телесну повреду. Солидарно са 
њим за штету одговара и његов спортски клуб (организација), ако у припреми и у току 
игре није предузео одговарајуће мере да се игра одвија у спортском духу и у складу са пра-
вилима игре. 

Из образложења: 

Бројна свакодневна спортска такмичења и наступи спортиста и спортских екипа без 
сумње представљају друштвено корисно деловање радног човека и грађанина. Сви ти наступи и 
такмичења сигурно имају циљеве које можемо одредити као позитивне и корисне, како за цело-
купно друштво тако и за појединце. Теже, наиме, за тим да се људи упознају, одмеравају снаге 
сами са собом или са другима, побољшавају или јачају своје здравље итд. На жалост, спорт 
има, осим набројаних и још много других позитивних циљева и учинака, такође и негативне по-
следице - телесне повреде. С обзиром на бројност такмичења и учесника тих такмичења теле-
сне повреде су, заиста, ретке. Њихова природа је, по правилу, лакше природе, али у неким слу-



чајевима те телесне повреде проузрокују спортисти и трајно умањење његове животне активно-
сти, или чак спортиста мора своје бављење спортом да плати животом. 

Начин и границе у којима спортисти одмеравају своје телесне способности одређују 
правила поједине спортске игре или такмичења. Без сумње су спортисти дужни да поштују та 
правила. По правилу је већ у тим правилима одређена и санкција за све оне учеснике спортске 
игре или такмичења који правила игре (такмичења) не поштују. Већ за време самог такмичења, 
а и касније у најразличитијим дисциплинским поступцима се спортистима и спортским клубо-
вима због њиховог непоштовања правила игре (такмичења) изричу санкције чији циљ је да се 
на спортисту (екипу) утиче тако да би правила игре на такмичењима поштовали.  

Без сумње правила спортске игре (такмичења) имају одлучујући утицај на одређивање 
граница дозвољеног односно недозвољеног понашања спортиста. Та правила спортисти морају 
поштовати јер се иначе могу довести у ситуацију, ако одређена повреда правила игре има за по-
следицу и повреду другог спортисте, да ће морати насталу штету да надокнаде. Околност да је 
телесна повреда нанесена учеснику спортске игре за време обављања одређене спортске актив-
ности не искључује ни одговорност за штету спортисте који је телесну повреду нанео, ни њего-
вог спортског клуба (организације). 

Скоро сваки спорт носи одређени степен опасности од повређивања. Степен угрожености 
живота и здравља људи - учесника у спортској игри (борби-такмичењу) варира зависно од врсте 
спорта и начина како се спорт одвија. По правилу је степен угрожености човековог здравља и живо-
та видљив већ из правила спортске игре. Немогуће је да се одређене спортске игре (нарочито екип-
ни спортови као нпр. фудбал, кошарка итд) одвијају тако да уопште не долази до кршења правила 
игре. Могли бисмо чак рећи да су одређене повреде тако честе да су већ скоро саставни део поједи-
не спортске игре. Те повреде се чине учесницима спортске игре већ сасвим уобичајеним. Без тих 
повреда спортска игра би можда чак постала и незанимљива како за учеснике игре тако и за оне ко-
ји игру прате, а вероватно би без тих повреда дошао у питање и даљи развој одређене спортске гра-
не. Да ће за време игре долазити до одређених повреда правила игре, учесницима игре је сасвим из-
весно. И они сами то често чине. Својом спортском активношћу и својим поступањем сви учесници 
спортске игре често стварају ситуације опасне за противника. 

Упркос овом повећаном ризику од повређивања не може се заобићи чињеница да је 
спорт и бављење њиме ипак друштвено корисна делатност. Ако се узме у обзир ова друштвена 
корисност спорта и природа поједине спортске игре као и психичко стање спортисте за време 
бављења спортом, спортиста није одговоран за штету која настане због телесне повреде нанесе-
не другом учеснику спортске игре понашањем које, додуше, представља повреду правила 
спортске игре али је учињена из непажње. Мања одступања од правила игре која су учињена 
због непажљивог понашања спортисте су код одређених спортских игара, (зависно од природе 
игре) редовна појава која је карактеристична за све учеснике спортске игре. Зато такви поступ-
ци учесника спортске игре не могу се означити као друштвено опасни и противправни. Учесник 
спортске игре је зато, ако су испуњени и сви остали услови, одговоран само за штету коју теле-
сном повредом проузрокује другом учеснику спортске игре намерно или грубом повредом пра-
вила спортске игре. 

Заједно са спортистом је у таквом случају солидарно одговоран и спортски клуб (орга-
низација) ако не предузме одговарајуће мере да се спортска игра одвија у спортском духу и у 
складу са правилима спортске игре (одговорност по кривици). У оквиру својих могућности 
спортска организација (клуб) је дужна да утиче на своје чланове који у спортској игри непо-
средно учествују да поштују правила игре и да своју спортску активност (покрете, брзину, силу 
и начин ударца итд. у зависности од правила спортске гране односно игре) обављају у складу и 
у границама правила одређене спортске игре. Зато може бити на подручју одштетног права не-
дозвољено и понашање спортске организације која је знала или која је уз одговарајућу пажњу 
требало да зна да њен члан, као активни учесник у спортској игри, често повређује правила 
спортске игре и тиме ствара ризике повреда који прелазе оне ризике који извиру из дозвољене 
спортске игре која се одвија у оквиру правила одређене спортске активности, али није предузе-
ла ништа да би таквог играча преваспитала у играча који би поштовао правила односно границе 



правила спортске игре, односно није му онемогућила даље учествовање у спортској игри у слу-
чају да је покушај преваспитавања остао неуспешан. 

Саветовање је због тога већином гласова усвојило горе наведени став. 
Мишљење мањине на саветовању о одговорности учесника спортске игре за штету коју 

проузрокује другом учеснику спортске игре било је да нема разлога за степеновање спортске 
кривице. Спортиста је одговоран за штету за све облике кривице. Степеновање одговорности 
нема никаквог основа у Закону о облигационим односима. Правила спортске игре представљају 
границу између дозвољеног и недозвољеног поступања. Опасности и последице које су изван 
граница правила спортске игре недозвољене су и на подручју одштетног права, представљају 
поступање које има за последицу одговорност за штету оног лица које је штету проузроковало. 
Спортиста који намерно због грубе или обичне непажње крши правила игре поступа против-
правно, односно такво његово понашање је недопустиво. Такво понашање има зато у области 
одштетног права за последицу да је такав спортиста за насталу штету (наравно, уколико су ис-
пуњени и остали потребни услови) одштетно одговоран. 

И у погледу одштетне одговорности спортског клуба (организације) формирало се ми-
шљење мањине по којем треба, што се тиче овог питања правити разлику између аматерских и 
професионалних спортских клубова (организације). 

Проблеме одштетне одговорности спортског клуба (организације) за штету коју њихови 
чланови проузрокују током спортског такмичења другим учесницима спортске игре правила 
појединих спортских игара не решавају. Треба, дакле, применити општа правила. Приликом 
примене ових правила, по мишљењу мањине, треба узимати у обзир и чињеницу да се одређени 
мањи део спортских клубова и организација спортом бави професионално. Спортско друштво 
чији се чланови баве спортом аматерски заиста се не може изједначавати са "послодавцем" већ 
се може третирати само као правно лице чији је задатак да обезбеди својим члановима услове 
за тренирање, такмичење итд. Преко својих органа (тренери, стручне комисије, саветници итд) 
може давати својим члановима - спортистима упутства; како треба да се понашају током спорт-
ске активности, како да се тачмиче, али на та правила за спортисту аматера нису обавезна. Са-
мо такмичење је тако скоро у искључивој надлежности самих такмичара. Овакав положај спор-
тисте-аматера према свом спортском клубу сасвим сигурно не можемо изједначавати са поло-
жајем радника у удруженом раду где, бар што се тиче испуњавања радних обавеза, поштовања 
упутства итд. постоји субординација. Спортиста-аматер такође не стиче доходак. Награде које 
добија било за изузетне спортске резултате било као накнаде за веће издатке које има због ба-
вљења спортом (додатна исхрана, калорије изгубљене током тренинга или због такмичења итд), 
не представљају плаћање за обављени посао. Аматерски спорт и клуб такође не може захтевати 
од спортисте да постигне одређени спортски успех-резултат. Радници у удруженом раду, међу-
тим, могу од лица које је са њима удружило свој рад захтевати да посао буде обављен у целости 
и квалитетно. Од обима квалитета обављеног посла зависи и његов доходак. Из свих наведених 
разлога прихватљиво је становиште већине да ошдтетна одговорност спортског друштва (клу-
ба) за штету коју спортиста аматер као члан спортског друштва проузрокује другом спортисти 
током спортске игре може бити по кривици и да такав спортски клуб одговара за насталу штету 
заједно са спортистом који је штету проузроковао, солидарно. А када се ради о професионал-
ном спорту овакво становиште није прихватљиво. Наиме, професионалним спортистима спорт-
ски клубови често за њихову спортску активност плаћају изузетно висока новчана средстава да 
за њих наступају, а поред тога су професионално спортски награђени и с обзиром на постигну-
ти резултат. Ангажовањем професионалног спортисте спортски клуб повећава изгледе за успех 
који није само такмичарски, већ има за последицу и већи доходак клуба. Статус таквог спорти-
сте се, иначе, истина уређује уговором у којем се може видети низ института који имају свој са-
едес материае у радном праву (дужност тренирања и испуњавања других обавеза, награђивање, 
решавање стамбених питања, инвалидско осигурање, дужност поштовања упутства тренера, 
ток радног стажа за време играња, обавезе у вези са такмичењем итд). 

Спортски клубови по правилу имају од ових професионалних спортских екипа и при-
ход, иако је с друге стране такође истина да се део средстава за рад оваквих клубова прибавља 
на најразличитијим дотацијама али се ове у највише случајева оправдавају деловањем млађих 



категорија играча који делују у оквиру професионалног клуба али на аматерској основи. Код 
професионалног спорта такође се не може бранити теза да се професионални спортисти свако-
дневно баве спортом само због властитог задодовољства, да подносе бреме тренинга и такмиче-
ња само због бољег осећања, здравља или забаве. Тако нема сумње да професионално бављење 
спортом представља, поред телесне активности спортисте, а која је у поређењу са аматерским 
спортистом ипак гурнута у позадину, и начин за прибављање доходка и то како за спортски 
клуб тако и за поједине учеснике спортске игре. Зато у случајевима професионалног бављења 
спортом где није једини циљ телесна активност учесника спортске игре него, пре свега, приба-
вљање дохотка, примена одредаба чл. 170. и 171. Закона о облигационим односима у погледу 
одштетне одговорности спортског клуба за штету коју проузрокује члан таквог клуба другом 
учеснику спортске игре, није искључена. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 15. и 16.5. 1985. године) 

 
 

Одговорност правног лица за штету  
коју проузрокује његов орган 

Члан 172. 

(1) Правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује трећем лицу у вршењу 
или у вези са вршењем својих функција. 

(2) Ако за одређени случај није што друго у закону одређено, правно лице има право на 
накнаду од лица које је штету скривило намерно или крајњом непажњом. 

(3) То право застарева у року од шест месеци од дана исплаћене накнаде штете. 

 

Судска пракса 
 

ИЗМЕЊЕНО ПРАВНО СХВАТАЊЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА  
ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ О НАКНАДИ ШТЕТЕ  

ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ - ПРИНУДНЕ  
МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

У споровима ради накнаде штете по тужби лица која су прогнана са територије Ре-
публике Хрватске и бивше БиХ, тужена Република Србија одговара за незаконит рад ор-
гана МУП-а у потпуности и када су штетне последице наступиле на територији Републике 
Српске и Републике Српске Крајине, а не само до момента предаје. 

Образложење: 

Органи МУП-а Србије су у току 1995. године ухапсили и привели одређен број лица која су 
избегла из ратом захваћених подручја у Хрватској и Босни и после задржавања од неколико дана пре-
дали их војним и полицијским органима Републике Српске или Републике Српске Крајине. Они су их 
мобилисали и распоређивали у одређене војне јединице. Неки од њих су у борбеним дејствима изгу-
били живот, други задобили лаке или тешке телесне повреде услед рањавања, а одређен број лица се 
после неколико месеци проведених на ратишту (децембра 1995. године) вратио у Србију. Рањени и 
преживели су после повратка са ратишта добили избеглички статус (решења и избегличке легитима-
ције). Сродници погинулих траже накнаду неимовинске штете за душевне болове због смрти блиског 
лица; рањени траже накнаду штете у погледу свих видова из члана 200 ЗОО; неозлеђени захтевају на-
кнаду због неоснованог лишења слободе (истичући да им је присилном мобилизацијом и боравком на 
ратишту повређена слобода). Тужиоци сматрају да је поступак тужене Републике Србије (која одгова-
ра за незаконит рад органа у смислу члана 172. ЗОО) противправан јер су оштећени лишени слободе 
и предати органима других ентитета без доношења решења противно Закону о избеглицама ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 18/92) и противно Конвенцији о избеглицама коју је СРЈ ратификовала и која 



је постала део унутрашњег законодавства. Првостепени судови су првобитно почели да усвајају ту-
жбене захтеве (Први општински суд у Београду) сматрајући да је одговорност Републике Србије пот-
пуна због противправног лишења слободе и незаконитог изручења органима других држава. Општин-
ски суд у Зајечару је сматрао да постоји ограничена одговорност државе Србије признајући тужиоци-
ма накнаду нематеријалне штете због неоснованог лишења слободе, готово симболичну, због задржа-
вања од неколико дана. За преостали (већи) износ тужбени захтев је одбијен са образложењем да ту-
жена није одговорна за поступке Републике Српске Крајине и Републике Српске (да није знала нити 
је могла знати да ли ће тужиоци бити мобилисани и укључени у борбене операције). Укидајући ниже-
степене пресуде Врховни суд се у решењу Рев. 4984/98 од 24.9.1998. године изјаснио да одговорност 
тужене не постоји ако је поступала по замолници (чак и фактичкој) органа Републике Српске или Ре-
публике Српске Крајине. Када је изложено становиште допрло до нижестепених судова они су поче-
ли да одбијају тужбени захтев сматрајући да су органи МУП-а Републике Србије поступали законито, 
јер је лишење слободе тужилаца (или сродника) извршено по фактичким замолницама што искључује 
противправност. У разматрању спорног питања (правног основа) на седници Грађанског одељења ис-
кристалисала су се три гледишта. По првом, који има најмање присталица, Република Србија није од-
говорна за накнаду штете јер су њени органи унутрашњих послова поступали по фактичким замолни-
цама наведених ентитета; по другом, које је такође остало у мањини, не постоји прекид узрочности 
после предаје, да се ради о јединственој штети, па тужена одговара за целокупну штету; и по трећем 
гледишту које је усвојено, Република Србија одговара за поступке њених органа само до момента 
предаје, па је зато само делимично одговорна за накнаду нематеријалне штете за период задржавања 
тужилаца. Тужена није одговорна за последице које су се догодиле после момента предаје, јер она ни-
је упутила тужиоце у борбена дејства. Временски и просторно најближи узрок штете и њен непосред-
ни узрок су поступци органа Републике Српске и Републике Српске Крајине, па између радње органа 
МУП-а Републике Србије и штетне последице не постоји узрочна веза ако се штетна последица дого-
дила после предаје. Због чињенице да је већински став заузет са малом предношћу гласова, а нарочи-
то због чињенице да сви аспекти проблема нису разматрани у довољној мери, намеће се потреба да се 
усвојени став преиспита. Наиме, чини се да се основ одговорности не може посматрати само кроз тео-
рије о узрочним везама. У судској пракси није изричито прихваћена ни теорија непосредне, а ни тео-
рија адекватне узрочности, које се најчешће помињу. Ако би се применила теорија непосредног узро-
ка, тужена Република Србија би стварно ограничено одговарала само до момента предаје, јер времен-
ски и просторно најближи узрок штете су радње органа Републике Српске и Републике Српске Краји-
не и оне представљају непосредни узрок штете (смрт, рањавање или боравак на ратишту). У конкрет-
ном случају, правичност и тежња да се жртва обештети налаже примену теорије адекватне узрочно-
сти (што представља фактичко питање у сваком конкретном случају - утврђивање адекватности ште-
те и узрока који је довео до штете), јер је несумњиво: да није било противправног поступања (лишења 
слободе, привођења и предаје другим ентитетима) до штетне последице не би дошло. Поступци орга-
на МУП-а и органа полиције или војске других ентитета су узрочно повезани. У нивоу узајамно пове-
заних узрока узрочно је оно што је адекватно почетном узроку (фактичком лишењу слободе ). Осим 
изложеног у прилог тези о потпуној одговорности Републике Србије (ако напустимо теорију о узроч-
ним везама или прихватимо да у пракси преовладава теорија адекватне узрочности) ваља истаћи два 
аргумента: први је непоштовање Закона о избеглицама ("Службени гласник РС", број 18/92). Наиме, 
закон штити Србе и грађане других националности који су услед притиска хрватске власти или вла-
сти у другим републикама, претње геноцидом, као и прогоном и дискриминацијом због њихове вер-
ске и националне припадности или политичког уверења били принуђени да напусте своја пребивали-
шта у тим републикама и избегну на територију Републике Србије, тако што им се обезбеђује збриња-
вање ради задовољења њихових основних животних потреба и омогућавања социјалне сигурности 
(члан 1.). Избеглице имају право на организовани прихват, привремени смештај, помоћ у исхрани, од-
говарајућу здравствену заштиту, материјалну и другу помоћ. Даље, имају право на запошљавање и 
школовање као и обавезе у складу са законом као што су војна и радна обавеза коју имају и остали 
грађани Репбулике Србије (члан 2.). Одредбом члана 4. изричито је предвиђено да се избеглицама 
обезбеђује међународна правна заштита на начин који је утврђен за грађане Републике Србије. Када 
се ова одредба тумачи у повезаности са чланом 17. став 1, 2. и 3. Устава СРЈ и чланом 47. став 1. и 2. 
Устава Републике Србије по коме је забрањено прогонство и екстрадирање - изручење другој држави 
наших грађана, јасно произлази закључак да ни избеглице из поменутог закона не могу бити изручене 
другој држави осим у тачно одређеним случајевима који су утврђени законом. Овом изложеном ми-



шљењу би се могао ставити приговор да су тужиоци (или већина њих) добили избеглички статус по-
сле повратка са ратишта (децембра 1995. године). Закон о избеглицама стварно не даје јасан одговор 
да ли се избеглицом сматра грађанин бивших југословенских република од момента преласка границе 
или од момента правоснажности решења Комесаријата за избеглице и издавања избегличке легитима-
ције (члан 12, 13. и 14. Закона). У недостатку јасног одговора на ово питање чини се да правичност на-
лаже да решење о избегличком статусу делује ex tunc да је и "покривено" време од преласка границе 
до правноснажности решења и издавања избегличке легитимације. Од момента преласка границе до 
формалног признавања избегличког статуса због масовности захтева, организационих и других про-
блема, може протећи и више месеци, па имајући у виду да се та лица фактички у том периоду трети-
рају као избеглице (омогућује им се храна, смештај, одевање и заштита) може се поуздано закључити, 
да ако та лица задобију статус избеглице такав статус им се рачуна од момента уласка у нашу земљу. 
Други разлог који није до сада разматран, а који говори у прилог преиспитивања и прихватања става о 
потпуној одговорности тужене Републике, је примена члана 206. ЗОО тј. солидарне одговорности ви-
ше лица за исту штету. Ако су органи МУП-а (чак у хипотези да су урадили по замолници), хапсили, 
приводили и предали органима других ентитета одређен број лица (избеглица) која су претрпела ште-
ту, онда тужена одговара за поступке органа МУП-а који су практично радили заједно са полициј-
ским и војним органима Републике Српске и Републике Српске Крајине, па се зато може узети да оба 
учесника одговарају солидарно у смислу члана 206. став 1. ЗОО. Према томе пошто нема прекида 
узрочности после предаје тужена би могла бити одговорна по два основа: 

По првом, по основу члана 545. став 1. тачка 1. и 3. ЗКП-а (да је оштећени био у притво-
ру а да није покренут кривични поступак) у вези члана 191. и члана 195. ЗКП-а (случајеви неза-
конитог лишења слободе од стране органа унутрашњих послова - фактичког лишења слободе ). 

По другом, због незаконитог и неправилног рада државног органа у смислу члана 122. 
неукинутог дела Закона о основама система државне управе и Савезном извршном већу и саве-
зним органима управе, члану 4. цитираног Закона о избеглицама као и члану 172. ЗОО у вези 
члана 11. до 13. Закона о унутрашњим пословима; 

Оштећени има право избора с тим што му је доказивање у првом случају олакшано јер 
на њему не би лежао терет доказивања незаконитог рада органа. Довољно је да докаже да после 
притварања кривични поступак није покренут, па би лишење слободе било неосновано. Тужена 
треба да доказује законитост поступка и основ предаје, ако је лишење слободе извршено на 
основу одредби ЗКП, Закона о кретању и боравку странаца, неког другог закона или међунрод-
ног уговора.Осим тога, она може доказивати да је услед понашања оштећеног ланац узрока 
прекинут, па би у том случају одговарала само до момента предаје.  

(Измена Правног схватања утврђена на седници Грађанског одељења  
Врховног суда Србије од 25.6.2001. године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ОПАСНЕ СТВАРИ  
ИЛИ ОПАСНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Претпоставка узрочности 

Члан 173. 

Штета настала у вези са опасном ствари, односно опасном делатношћу сматра се да по-
тиче од те ствари, односно делатности, изузев ако се докаже да оне нису биле узрок штете. 

 

Ко одговара за штету 

Члан 174. 

За штету од опасне ствари одговара њен ималац, а за штету од опасне делатности одго-
вара лице које се њом бави. 



 

Судска пракса 
 

ПРАВИЧНА НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ  
ПРИПАДНИЦИМА ОРУЖАНИХ СНАГА СФРЈ 

ЗАКЉУЧАК 

1. Припадници ЈНА, територијалне одбране и добровољци укључени у ЈНА или те-
риторијалну одбрану, без обзира на садашње држављанство имају право да од државе СРЈ 
захтевају правичну накнаду нематеријалне штете коју су претрпели у оружаним сукоби-
ма или у другим војним активностима са повећаном опасношћу предузетим у циљу за-
штите Устава и закона у 1991. до 19. маја 1992. године, односно накјасније до дана када се 
последња војна јединица повукла у СРЈ, и то по основу објективне одговорности, у сми-
слу члана 218. став 2. Закона о служби у оружаним снагама и члана 173. и 174. Закона о 
облигационим односима. 

2. Ови оружани сукоби, као предвидљиви, не представљају разлог више силе за 
ослобођење од одговорности за накнаду нематеријалне штете, у смислу члана 177. став 1. 
ЗОО. 

3. Држава СРЈ ослобађа се од одговорности за накнаду штете у целини или дели-
мично, ако докаже да је штета настала под условима из члана 177. ст. 2, 3. и 4. ЗОО. 

4. Ако истим лицима у вршењу задатака одбране и заштите штета није настала у 
оружаним сукобима, него услед аката насиља или терора, усмерених на подривање Уста-
вом СФРЈ утврђеног државног уређења, учињених у исто време, држава СРЈ је дужна да 
накнади ту штету такође по основу објективне одговорности, у смислу члана 180. ЗОО. 

5. Исплате учињене у корист оштећених у вези са штетним догађајима (нпр. из ин-
валидског осигурања и сл.) урачунавају се у правичну накнаду нематеријалне штете, по 
слободној оцени на основу свих важних околности конкретног случаја, ако из сврхе тих 
исплата произлази да је тиме нематеријална штета смањена. 

Поједине исплате урачунавају се само за одговарајуће видове нематеријалне штете 
(нпр. новчана накнада по основу инвалиднине узима се у обзир само код одмеравања на-
кнаде за душевне болове због умањења животне активности итд). 

6. Исплате које је држава СРЈ на име нематеријалне штете већ исплатила, пре или 
у току парнице, одбијају се од накнаде. 

7. Предлаже се Савезној скупштини да што пре донесе посебан савезни закон који 
би регулисао случајеве, услове и начин накнаде нематеријалне штете која је настала 
услед оружаних сукоба и других војних активности са повећаном опасношћу предузетих у 
циљу заштите југословенског Устава и закона, те услед терористичких аката или насиља 
усмерених на подривање југословенског државног уређења у 1991. години до 19. маја 1992. 
године, односно до повлачења наше војске из Босне и Херцеговине, као и да се у ту сврху 
предвиде и обезбеде посебна новчана средства. 

Из образложења: 

Велики број захтјева за накнаду штете које су поднијели припадници оружаних снага 
СФРЈ за штете претрпљене у оружаним сукобима и у условима непосредне ратне опасности, у 
периоду 1991. до 19. маја 1992. године, наметнуо је потребу за утврђивањем закључака о усло-
вима од штетне одговорности Савезне Републике Југославије. Основно питање које се у пракси 
судова поставило је питање постојања основа одговорности Федерације, као и облика те одго-
ворности. 

Према члану 218. став 2. Закона о служби у оружаним снагама који је био на снази током 
1991. и 1992. године, за штете настале у вези са вршењем војне службе одговара Федерација по оп-



штим прописима за накнаду штете. Ти прописи садржани су у Закону о облигационоим односима 
који је установио (члан 154) одговорност за штету по основу кривице и по основу претпостављене 
узрочности (одговорност за штету од опасне ствари и опасне дјелатности). Обављање војне службе 
у условима постојања непосредне ратне опасности (период од 1. октобра 1991. до 20. маја 1992. го-
дине) изискивало је ангажовање бројних војних формација и ратне технике, долазило је до оружа-
них сукоба и других војних активности, па због тога вршење војне службе у условима створених 
великих ризика за губитак живота и оштећење здравља припадника оружаних снага - чини Савезну 
Републику Југославију објективно одговорном за накнаду тако насталих штета. Ово због тога што 
су припадници оружаних снага војну службу обављали у условима ратне опасности - тј. у условима 
ризика највећег степена по њихово здравље и живот, а у циљу заштите Устава, у складу са обавеза-
ма прописаним Законом о служби у оружаним снагама. Како је Савезна Република Југославија на-
ставила непрекинути субјективитет СФРЈ, то одговорност за накнаду насталих штета лежи на њеној 
страни. Објективна одговорност за накнаду штете установљена одребама чл. 173. и 174. ЗОО није 
предвиђена за било коју опасност, већ само за ону која се сматра неуобичајеном и несвакидашњом, 
па како је војна служба у назначеном периоду обављана уз повећане опасности за припаднике слу-
жбе, такво вршење службе, представљало је у суштини опасну дјелатност. Стога за штете, па и не-
материјалне, које су претрпјели припадници оружаних снага у поменутим околностима, постоји 
објективна одговорност Федерације, јер је ЗОО утврдио претпоставку узрочности (сматра се да 
штета потиче од дјелатности обављене у условима повећане опасности). 

Приликом одлучивања о висини новчане накнаде за поједине видове нематеријалне 
штете (члан 200. ЗОО), суд мора водити рачуна да новчана накнада нематеријалне штете има 
карактер сатисфакције, која се досуђује оштећеном због повреде неког од његових нематеријал-
них добара. Суд је дужан да у сваком конкретном случају цијени значај повријеђеног добра за 
оштећеног и циљ који се досуђивањем накнаде има постићи. То значи, да приликом одређива-
ња висине правичне новчане накнаде за поједине видове нематеријалне штете слобода суда ни-
је апсолутна, јер се суд мора придржавати основних принципа који се тичу одмјеравања накна-
де уопште, али истовремено мора имати у виду чињенице које се односе на конкретан случај 
(значај повријеђеног добра, степен физичке и душевне угрожености оштећеног, интензитет и 
трајање претрпљених физичких и душевних болова и страха и слично). Досуђивању новчане 
накнаде нематеријалне штете има мјеста само уколико оштећени трпи душевне и физичке боло-
ве релативно високог степена интензитета који доводе до нарушавања његове психичке равно-
теже. Досуђена новчана накнада треба да буде правична и да по свом обиму буде адекватна на 
претрпљеној штети, тако да се исплатом накнаде омогући оштећеном да постигне задовољење 
које може (бар у извесној мјери) да му компензира губитак нематеријалног добра. С друге стра-
не, суд мора да води рачуна да се одређивањем правичне новчане накнаде за поједине облике 
нематеријалне штете онемогући комерцијализација личних добара оштећеног. 

Савезна Република Југославија, која одговара по принципу објективне одговорности за 
накнаду штете, може се ослободити те одговорности под условима прописаним чланом 177. ст. 
2, 3. и 4. Закона о облигационим односима. Услов ослобађања те одговорности представља оба-
рање законске претпоставке узрочности по којој се сматра да је штета настала у вези са обавља-
њем војне службе и да потиче од ње, као опасне дјелатности вршене у условима повећаних ри-
зика због оружаних сукоба и других војних активности у условима непосредне ратне опасно-
сти. Терет доказивања, да је стварни узрок штете радња оштећеног или радња трећег лица, сно-
си Федерација, уколико жели да се ослободи своје одговорности. Дакле, екскулпација Федера-
ције од одговорности за штете ограничена је само на разлоге прописане одредбама члана 177. 
ст. 2, 3. и 4. ЗОО, јер је њена одговорност за штете гдје се одговорност заснива на принципу 
кривице - доказане или претпостављене). 

Законом о основним правима војних инвалида и породица палих бораца утврђена су 
права која остварују војни инвалиди, чланови њихових породица и чланови породица палих бо-
раца. Једно од права војних инвалида је и лична инвалиднина чији износ је одређен зависно од 
групе војног инвалидитета. Ова инвалиднина у ствари представља накнаду за тјелесно оштеће-
ње које отежава нормалну активност организма и условљава веће напоре инвалида у остварива-
њу свакодневних животних потреба. Стога оваквом карактеру инвалиднине једино одговара на-



кнада штете за претрпљене душевне болове због умањења животне активности. Због тога 
остварену инвалиднину треба узети у обзир код одређивања накнаде за поменути вид штете, јер 
је остваривањем права на личну инвалиднину оштећени у извесном обиму оштећен, па од утвр-
ђеног износа накнаде за овај вид штете треба одбити (по слободној оцјени) оно што оштећени 
остварује на име личне инвалиднине за тјелесно оштећење.  

(Саветовање Савезног суда, Врховног војног суда, Врховног суда Србије,  
Врховног суда Црне Горе и Вишег привредног суда од 24. 25. и 26.9.1996. године) 

 

 

НАКАДА ШТЕТЕ У СЛУЧАЈУ ЗАРОБЉАВАЊА 

Држава Савезна Република Југославија дугује накнаду штете оштећеном припад-
нику бивше Југословенске народне армије коју је претрпео после заробљавања од стране 
паравојних формација Хрватске, односно БиХ. 

(Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије  
утврђено на седници од 27.9.1999. године) 

 

 

ОДГОВОРНОСТ СРЈ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ У ПЕРИОДУ ВОЈНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НАТО 

Држава СР Југославија одговорна је за накнаду штете припадницима Војске Југо-
славије и полиције као и члановима породица погинулих и рањених припадника оружа-
них снага у периоду ратног стања од 24. III 1999. године до 26. VI 1999. године. 

Из образложења: 

У судској пракси на нивоу општинских и окружних судова изражено је неслагање о од-
говорности државе СРЈ за накнаду штете причињене физичким лицима, припадницима оружа-
них снага у периоду војне интервенције земаља чланица НАТО алијансе на нашу државу од 24. 
III до 26. VI 1999. годне. 

Неслагање се односи како на питање одговорности државе СРЈ за накнаду штете, тако и 
на правну природу те одговорности и разлоге искључења одговорности због проглашеног рат-
ног стања у земљи. 

Различита правна схватања о овим спорним питањима, изражена у одлукама судова, 
разлог су да Грађанско одељење Врховног суда Србије заузме правни став ради уједначавања 
судске праксе. 

Грађанско одељење Врховног суда Србије на седници одржаној 10. XII 2001. године, 
после спроведене расправе и оцене свих аргумената изложених у одлукама судова као и изне-
тих мишљења о овом спорном питању на Саветовању у Врњачкој Бањи, усвојило је правни став 
да држава СРЈ одговара за штету проузроковану припадницима оружаних снага у ратном пери-
оду од 24. III до 26. VI 1999. године. 

Овај правни став заснива се на објективној одговорности државе за штету насталу у ве-
зи са обављањем војне службе, али и у примени начела правичности, солидарности и узајамно-
сти којим је прожет читав наш правни систем. 

Полазећи од чињенице да је вршење војне службе у околностима проглашеног ратног 
стања високог степена ризика за припаднике оружаних снага због оружаних дејстава, одговор-
ност државе за накнаду штете у таквим околностима има објективни карактер, пошто ратна деј-
ства представљају ванредне околности и повећану опасност за настанак штете. Објективну од-
говорност у оваквим условима треба посматрати у смислу новог савременог схватања објектив-
не одговорности, као што је то већ прихваћено у ранијем правном ставу који се односи на на-
кнаду штете припадницима оружаних снага поводом догађаја који су се одвијали на територији 
СФРЈ, током 1991-1992. године, када је било проглашено стање непосредне ратне опасности. 



Одговорност за штету у оваквим случајевима састоји се у обављању "опасне делатно-
сти". Према општим павилима облигационог права садржаним у одредбама чл. 173. и 174. Зако-
на о облигационим односима, одговорност за штету по овом правном основу постоји без обзира 
на кривицу штетника, под условом да између повреде оштећеног и његове делатности у служби 
у околностима са повећаном опасношћу (у овом случају у војсци у наведеним околностима) по-
стоји узрочна веза тј. да су оштећења настала као резултат повећаних ризика у вршењу делат-
ности - војне службе. Закон о облигационим односима, а ни други закони и подзаконски акти 
нису искључили примену наведених одредби за време ратног стања. Одређене активности у 
обављању војне службе могу представљати опасну делатност у миру, али проглашењем ратног 
стања и предузимањем ратних дејстава, вршење војне службе одвија се под посебним околно-
стима изузетно опасним по живот и здравље свих грађана, а посебно припадника оружаних сна-
га. Држава, као организатор одбрамбених активности и вршилац војне службе, одговорна је за 
штете које су тим поводом настале по принципу објективне одговорности за опасну делатност. 

Други додатни основ одговорности државе СРЈ за накнаду штете у оваквим случајевима 
заснива се на начелу правичности, солидарности и узајамности сваког према свима и свих пре-
ма сваком којим је прожет цео наш правни систем. Одговорност по овом основу не само што не 
искључује одговорност по основу ризика већ се ова два основа међусобно допуњују и прожима-
ју. Примени ових правила има места зато што је правично да штету коју претрпи једно лице 
услед активности уперених против те заједнице бранећи ту заједницу од напада треба да сноси 
цела заједница - држава, а не појединац. 

У многим случајевима убиства и рањавања припадника оружаних снага причињена су и 
од стране чланова и активиста ОВК-а. Та организација је одлуком Савезне владе Републике Ју-
гославије проглашена терористичком организацијом. Сагласно члану 180. став 1. Закона о 
облигационим односима, у оваквим случајевима држава је одговорна да оштећенима накнади 
штету без обзира да ли се ради о припадницима оружаних снага или цивилима и без обзира на 
то да ли су ове штете проузроковане у време војних активности земаља НАТО алијансе. 

За одговорност државе према припадницима оружаних снага није од значаја да ли се ра-
ди о вођењу тзв. правичног или неправичног рата, јер разматрање тог питања није правне већ 
политичке природе. 

Држава се не може ослободити од одговорности за насталу штету припадницима оружа-
них снага ни с позивом на рат као вишу силу односно проглашено ратно стање. 

Непредвидљивост радње или догађаја представља битан услов за постојање више силе 
као основа за искључење објективне одговорности. Будући да је напад земаља чланица НАТО 
алијансе и за обичног грађанина представљао очекивани догађај, а поготову за највише држав-
но руководство, то нема услова за примену члана 177. ст. 1. и 2. Закона о облигационим одно-
сима без обзира на то што су све штете које су предмет захтева за накнаду настале за време 
проглашеног ратног стања. Проглашено ратно стање сагласно Уставу и Закону о служби у ору-
жаним снагама и проглашена непосредна ратна опасност изједначени су по својим правним по-
следицама према грађанима, њиховим правима и обавезама насталим у ванредним околности-
ма. Већ признато право на накнаду штете свим припадницима оружаних снага коју су претрпе-
ли у обављању војне службе у условима проглашене непосредне ратне опасности током 1991-
1992. године оправдава примену основног правила у примени права "да се у једнаким случаје-
вима поступа на једнак начин". Ово тим пре што је доношењем Закона о амнестији лица која се 
нису одазвала мобилизацији држава учинила акт милости, па би било крајње неправично према 
лицима која су се одазвала позиву и себе жртвовала да остану без накнаде за претрпљене губит-
ке. Одбијањем њихових захтева за накнаду штете води кршењу права, а "из кршења права не 
рађе се право". Обраћање оштећених лица својој држави за накнаду штете омогућава брзу и 
ефикасну заштиту у остваривању тражене накнаде, а њихово упућивање на земље НАТО али-
јансе за обештећење проузорковало би несразмерне трошкове и велике тешкоће у остваривању 
њихових права обзиром на став Земаља чланица НАТО алијансе у погледу одговорности ових 
земаља за ова догађања. 



Нерешено питање одговорности наведених земаља за штету причињену нашој држави у од-
говарајућим међународним форумима утицало би и на остваривање права оштећених лица обраћа-
њем овим институцијама. 

Држава СРЈ као субјект међународног права има могућности да евентуално у регресној 
парници пред Међународним судом захтева повраћај исплаћених накнада проузоркованих овим 
догађајима када се за то стекну услови прописани међународним правом. Према томе, одговор-
ност државе за накнаду штете оштећеним лицима није супсидијарна већ непосредна - директна. 

Питање утицаја остваривања права оштећених по одредбама социјалног осигурања није 
од значаја на право оштећених за исплату накнаде применом одредби Закона о облигационим 
односима, јер се по прописима из социјалног осигурања исплате не подударају са накнадом која 
се може признати по општим имовинским прописима. Осим тога, обавеза је штетника да штету 
накнади оштећеном лицу, а разлике између штете која проистиче из грађанске одговорности и 
штете коју покрива социјално осигурање су различите, јер се исплатама по основу социјалног 
осигурања не покрива захтев за накнаду нематеријалне штете настале због физичких болова, 
због претрпљених душевних болова и због претрпљеног страха, док је по правилима облигаци-
оног права одговорно лице дужно да све те врсте штета накнади. 

(Правно схватање заузето на седници Грађанског одељења  
Врховног суда Србије од 10.12. 2001. године,  

а верификовано у наведеном тексту 25.2.2002. године) 

 
 

ОДГОВОРНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ 
ТРЕЋЕМ ЛИЦУ ОД СТРАНЕ ПРИПАДНИКА ПОЛИЦИЈЕ УПОТРЕБОМ СЛУЖБЕ-

НОГ ПИШТОЉА ВАН РАДА 

За штету коју је трећем лицу проузроковао припадник полиције употребом слу-
жбеног пиштоља ван рада одговара Република Србија као ималац опасне ствари.  

(Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења  
Врховног суда Србије, од 27. 5. 2002. године) 

 
 

НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 
 

Успостављање ранијег стања и накнада у новцу 

Члан 185. 

(1) Одговорно лице дужно је успоставити стање које је било пре него што је штета на-
стала. 

(2) Уколико успостављање ранијег стања не уклања штету потпуно, одговорно лице ду-
жно је за остатак штете дати накнаду у новцу. 

(3) Кад успостављање ранијег стања није могуће, или кад суд сматра да није нужно да то 
учини одговорно лице, суд ће одредити да оно исплати оштећенику одговарајућу своту новца на 
име накнаде штете. 

(4) Суд ће досудити оштећенику накнаду у новцу кад он то захтева, изузев ако околно-
сти датог случаја оправдавају успостављање ранијег стања. 

 

Судска пракса 
 



НАКНАДА ШТЕТЕ ВЛАСНИКУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА 

ЗАКЉУЧАК 

Накнада штете настале рушењем зграде у којој је власник становао одређује се 
обавезивањем одговорног лица да успостави стање које је било пре него што је настала 
штета и то како у односу на материјалну тако и на стамбену ситуацију оштећеног (чл. 185. 
ст. 1. у вези са чл. 190 ЗОО). 

Ако је то немогуће или ако оштећени захтева новчану накнаду, висина те накнаде 
утврђује се и с обзиром на околност да је оштећени становао у срушеној згради (чл. 185. ст. 4. 
чл. 189. ст. 2. и чл. 190. ЗОО). 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 25.5.1979. године) 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ОШТЕЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Ако законом за поједине случајеве није другачије одређено приликом одлучивања 
о захтеву за накнаду штете за оштећено земљиште на којем постоји право својине суд ће 
увек, кад је у складу са општим интересом, одредити успостављање ранијег стања, па и 
када трошкови успостављања ранијег стања премашују тржишну цену земљишта. 

Ако успостављање ранијег стања није могуће, или то према околностима конкрет-
ног случаја не захтева друштвени интерес, оштећеном ће се досудити накнада у новцу у 
износу којим може прибавити друго одговарајуће земљиште. 

Из образложења: 

Правни проблем око одређивања накнаде штете за оштећења земљишта често је прису-
тан у судској пракси, а нарочито код оних земљишта која су разним радњама оштећена до те 
мере да више не могу да се употребљавају за своју намену. Фактички се ради о таквим оштеће-
њима земљишта која могу да се упореде са пропадањем ствари. Међутим, о уништењу земљи-
шта не може да се говори због тога што независно од обима и природе оштећења оно и даље 
постоји, али без одговарајуће употребне вредности. 

Код овакве правне и фактичке ситуације одређивање накнаде штете намеће неколико 
питања при пресуђивању. Прво, да ли суд треба да одреди накнаду штете у новцу или да нало-
жи успостављање ранијег стања, односно довођење земљишта у стање пре штетног догађаја. 
Друго, ако довођење земљишта у првобитно стање није могуће или не постоји друштевена 
оправданост, тада колики износ новца треба да се одреди. Треће, каква ће бити правна судбина 
земљишта за које је плаћена накнада, односно да ли ће штетник моћи да стекне право својине, 
односно друга права призната прописима. 

Закон о облигационим односима у одредбама члана 185. регулисао је питање накнаде 
штете и то успостављањем ранијег стања и одређивањем накнаде у новцу. Међутим постоји низ 
специфичности при одређивању накнаде штете код оштећених земљишта и те околности налажу 
потребу да се донесе начелни став по спорним питањима, са циљем изједначавања судске праксе 
у земљи. Пре свега, земљиште је добро од општег интереса и мора да се рационално користи у са-
гласности са прописаним условима, члан 84. и 86. Устав СФРЈ. Суд код одлучивања по захтеву за 
обештећење мора да води рачуна и о општем интересу да се сачува употребна вредност земљи-
шта. Из ових разлога, увек када је у питању општи интерес, накнада штете одредиће се успоста-
вљањем ранијег стања, па и тада када трошкови за успостављање ранијег стања превазилазе тр-
жишну цену земљишта. Код одређивања оваквог става, пошло се од тога да износ штете неће би-
ти надмашен само ако се накнада цени у светлу друштвеног интереса. 

С обзиром на то да се у судској пракси појављује дилема каква накнада штете треба да 
се одреди, суд при коначном одлучивању треба да цени све околности случаја. 



Питање о експлоатацији и коришћењу земљишта предмет је регулисања појединих за-
кона у републикама као што су они о рударству, земљорадњи, шумарству и други. У тим посеб-
ним законима делимично се решава и питање плаћања обештећења, односно довођења у прво-
битно стање земљишта применом разних метода. Из тих разлога унето је у начелни став да ће 
се одредити одговорајућа накнада штете ако за поједине случајеве није другачије одређено. 

Ако суд нађе да накнада треба да се одреди у новцу, у том случају висина ће се утврђивати 
у износу којим ће оштећени моћи да набави друго одговарајуће земљиште. То би била тржишна це-
на оштећеног земљишта. 

Међутим, у току поступка за одређивање накнаде штете странке могу да се споразумеју 
да штетник преузме оштећено земљиште, односно да и даље остане сопственик или да стекне 
права која признаје закон уколико земљиште пређе у друштвену својину. Ако не дође до споразу-
ма, односно оштећени се не сагласи да штетник има овакво право на земљиште, тада ће се износ 
одређене накнаде смањити за преосталу тржишну вредност оштећеног земљишта. Овакав начин 
одређивања накнаде штете налази потврду у правилима права на обештећење (одштетно право) 
да оштећени не може да извлачи корист, односно да добије потпуну накнаду и да задржи земљи-
ште које по правилу има некакву вредност самим својим постојањем. 

С обзиром на то да се за оштећења земљишта у друштвеној својини примењују посебни 
прописи за обештећење, нарочито у поступку за експропријацију, заузет начелни став треба по 
правилу да се примењује код оштећених земљишта на којима постоји право својине. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 23. и 24.5.1989. године) 

 

 

 

ОБИМ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 
 

Обична штета и измакла корист 

Члан 189. 

(1) Оштећеник има право како на накнаду обичне штете, тако и на накнаду измакле ко-
ристи. 

(2) Висина накнаде штете одређује се према ценама у време доношења судске одлуке, 
изузев случаја кад закон наређује што друго. 

(3) При оцени висине измакле користи узима се у обзир добитак који се могао основано 
очекивати према редовном току ствари или према посебним околностима, а чије је остварење 
спречено штетниковом радњом или пропуштањем. 

(4) Кад је ствар уништена или оштећена кривичним делом учињеним са умишљајем, суд 
може одредити висину накнада према вредности коју је ствар имала за оштећеника. 

 

Судска пракса 
 

ШТЕТА ПРИЧИЊЕНА НАШЕМ ГРАЂАНИНУ  
У СТРАНОЈ ЗЕМЉИ У СТРАНОЈ ВАЛУТИ И ЊЕНА НАКНАДА ОД ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Грађанин Југославије, који претрпи штету за време боравка у страној земљи у ва-
лути те земље, има право, да од одговорног лица у Југославији тражи накнаду штете ис-
платом динарске противвредности девиза по курсу на дан исплате. 



(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије  
од 31.1.1989. године) 

 
 

ВИСИНА НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ  
ЗБОГ ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ УСЛЕД НЕОПРАВДАНЕ ОСУДЕ  

И НЕОСНОВАНОГ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

ЗАКЉУЧАК 

Када је у питању накнада материјалне штете због изгубљене зараде, настале услед 
неоправдане осуде или неоснованог лишења слободе, онда се оштећеном лицу досуђује накна-
да у пуном износу коју би то лице остварило да није било неоправдане осуде, односно неосно-
ваног лишења слободе, без обзира да ли је изгубљена зарада настала услед престанка рада у 
земљи или престанка привременог рада у иностранству. 

Из образложења: 

Смисао одредбе члана 190. Закона о облигационим односима да се накнада досуђује у 
износу који је потребан да се материјална ситуација оштећеног доведе у оно стање у којем би 
се налазио да није било штетног дејства догађаја не упућује на могућност суда да накнаду мате-
ријалне штете која припада раднику на име изгубљене зараде у иностранству, за време док је у 
Југославији био неосновано лишен слободе, одмери у висини зараде коју би он имао у ино-
странству умањене за трошкове живота које би он имао у иностранству за то време, јер би то 
значило разликовање држављана СФРЈ по месту остваривања зараде, а за такво разликовање 
нема упоришта у позитивним домаћим законским нормама. 

Наиме, када је у питању одмеравање накнаде материјалне штете за изгубљену зараду 
мора се поћи од посебних прописа којима је уређено питање накнаде штете због неоправдане 
осуде, односно због неоснованог лишења слободе - члан 541. и 545. Закона о кривичном по-
ступку, те прописа о извршењу кривичних санкција и о радним односима. По прописима о из-
вршењу кривичних санкција осуђени не плаћа трошкове извршења кривичних санкција, већ 
они падају на терет буџетских средстава, а по прописима о радним односима лицу које има пра-
во на накнаду за те облике штете, штета се надокнађује у пуном износу нето-зараде. 

За разрешење правног обима накнаде изгубљене зараде, међутим, није од значаја окол-
ност што би изгубљена зарада била остварена у иностранству, чак и кад би иностраним пропи-
сима могло бити предвиђено да се накнада умањује за трошкове издржавања, јер према члану 
28. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља у одређеним односима, за 
вануговорну одговорност за штету, ако за поједине случајеве није другачије одређено, меродав-
но је право места где је радња извршена или право места где је последица наступила, зависно 
од тога које је од та два права повољније за оштећеника, а према законским прописима у СФРЈ 
који регулишу спорно питање изгубљена зарада се признаје оштећеном у целини, без обзира на 
евентуалне уштеде. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења  
Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда  

од 25. и 26.5.1989. године) 

 

 

Подељена одговорност 

Члан 192. 

(1) Оштећеник који је допринео да штета настане или да буде већа него што би иначе 
била, има право само на сразмерно смањену накнаду. 

(2) Кад је немогуће утврдити који део штете потиче од оштећеникове радње, суд ће досу-
дити накнаду водећи рачуна о околностима случаја. 



 

Судска пракса 
 

ОДМЕРАВАЊЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

Нeћe сe смaтрaти дa je oштeћeни свojим пoнaшaњeм дoпринeo пoвeћaњу штeтe, 
oднoснo дa je спрeчиo њeнo умaњeњe, сaмo збoг тoгa штo je oдбиo дa сe пoдвргнe 
oдрeђeним мeдицинским зaхвaтимa, укoликo сe нe рaди o лeчeњу кojeм би сe свaки чoвeк 
пo рeдoвнoм тoку ствaри пoдвргao бeз ризикa oд штeтних пoслeдицa сaмoг лeчeњa. 

У вeзи сa дoпринoсoм oштeћeнoг висини штeтe кojи би биo у тoмe дa oштeћeни нe жeли 
дa сe пoдвргнe мeдицинским зaхвaтимa збoг смaњeњa штeтe, у образложењу овог закључка на-
ведено је:  

''У нaчeлу oвa oкoлнoст нe би смeлa дa утичe нa висину нaкнaдe oдн. нe би билo пoтрeбнo 
смaтрaти дa oштeћeни ниje нaстojao дa смaњи штeту. Aли трeбa рaзликoвaти дa ли je oштeћeни 
oдбиo зaхвaт кojи би прeмa мeдицинскoj дoктoрини биo нужaн (штo би сигурнo утицaлo нa висину 
нaкнaдe, вeћ збoг нaчeлa узрoчнoсти), или je oдбиo лeчeњe, пa je збoг тoгa штeтa вeћa. У рaспрaви 
je, мeђутим, билo нaглaшeнo дa сe и у рaзмaтрaним случajeвимa дoдушe нe мoжe избeћи прaвилo o 
дужнoсти oштeћeнoг дa умaњи штeту, aли нe пo цeну зaхвaтa у њeгoвa oснoвнa устaвнa прaвa, у фи-
зички интeгритeт прoтив њeгoвe вoљe. Упрaвo зaтo трeбa пoлaзити oд прaвилa дa у нaчeлу 
oштeћeникoвo oдбиjaњe мeдицинских зaхвaтa (при лeчeњу или при рeхaбилитaциjи) зa њeгa нe 
мoжe имaти нeугoднe пoслeдицe нa oдштeтнoм пoдручjу (умaњeњe нaкнaдe), oсим oндa кaдa би сe 
рaдилo o зaхвaту бeз ризикa штeтних пoслeдицa тoг лeчeњa и тo o зaхвaту тaквe прирoдe кojeм би сe 
пoдвргao свaки чoвeк у рeдoвнoм тoку ствaри''. 

 

Имовинско стање онога ко другоме одговара за проузроковану нематеријалну штету 
узима се у обзир као социјална категорија само у случају када би овај због плаћања накнаде 
сам дошао у такву оскудицу да би тиме био угрожен његов социјални положај односно соци-
јална стабилност. Зато се и имовинско стање правног лица, које одговара за штету, не узима у 
обзир при одмеравању накнаде за нематеријалну штету. 

У образложењу овог правног закључка наведено је да: 

''У вези са имовинским стањем оштећеног и одговорност лица с обзиром на његов ути-
цај на висину накнаде поставља се низ питања, тако нарочито да ли се може поставити приго-
вор снижења накнаде и онда када је штетник осигуран од одговорности за штету проузроковану 
другима одн. ко може поставити такав приговор - да ли само штетник или и осигуравач и каква 
је ситуација штетника у регресној парници. Иначе, ставови у вези са истицањем тог приговора 
веома су различити. Ипак преовладава став да је сврха института обавезног осигурања од одго-
ворности (и) у томе да оштећени има покривену целокупну штету, без обзира на имовинско 
стање штетника. Расправа је додуше подржала прихваћени закључак, али су биле изражене и 
дилеме да ли такав став, ипак без резерве, треба применити и за сва правна лица (нпр. бројна 
друштва са релативно скромним финансијским могућностима). Упозорено је било и да предло-
жени став не решава проблем да ли оштећени може касније, када се поправи имовинско стање 
одговорног лица, ипак да тражи пуну накнаду. Такође је било упозорено да став не решава пи-
тање да ли се може слабо имовинско стање (уз какве услове и када) узети у обзир у тзв. регре-
сним парницама''. 

(Закључак са Сaвeтoвaња грaђaнских и грaђaнскo-приврeдних oдeљeњa Сaвeзнoг судa, 
Врхoвних судoвa и Врхoвнoг вojнoг судa  

oд 15. и 16.10. 1986. године) 

 
 

ПОСЕБНО О НАКНАДИ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ У СЛУЧАЈУ СМРТИ, ТЕЛЕСНЕ 
ПОВРЕДЕ И ОШТЕЋЕЊА ЗДРАВЉА 



 

Изгубљена зарада и трошкови лечења и сахране 

Члан 193. 

(1) Ко проузрокује нечију смрт дужан је накнадити уобичајене трошкове његове сахра-
не. 

(2) Он је дужан накнадити и трошкове његовог лечења од задобијених повреда и друге 
потребне трошкове у вези са лечењем, као и зараду изгубљену због неспособности за рад. 

 

Судска пракса 
 

НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

1. Уобичајене трошкове сахране усмрћеног лица у смислу члана 193. Закона о 
облигационим односима, поред нужних трошкова, сачињавају и трошкови погребног це-
ремонијала укључујући и друге уобичајене трошкове везане за сахрану, одећу жалости за 
његовог брачног друга и најближе сроднике, као и трошкови уређења гроба непосредно 
после сахрањивања, трошкови одржавања гроба који се у складу са прописима плаћају 
приликом обезбеђења гробног места и трошкови подизања надгробног споменика. 

2. Приликом одлучивања о захтеву за накнаду трошкова сахране суд ће водити ра-
чуна да ли су учињени трошкови у складу са месним обичајима и дужним пијететом пре-
ма умрлом, те да ли је висина тих трошкова у границама просечних трошкова сахране у 
месту сахрањивања. Неће се досудити накнада трошкова за онај вид церемонијала за који 
се оцени да је противан Уставом утврђеним начелима друштвеног уређења, принудним 
прописима или моралу или да је учињен у другом циљу, а не ради испољавања дужног пи-
јетета према умрлом. 

3. Накнада за надгробни споменик може се досудити и када тужилац учини веро-
ватним да ће споменик подићи. 

Из образложења: 

Како се форме погребних обичаја у току историјског развоја мењају у пракси настају 
дилеме да ли је одређена форма (ритус) из склопа погребних обичаја сачувала снагу обичајне 
обавезе или је историјски превазиђена односно деградирана на степен навике, односно да ли је 
неко понашање поводом сахране добило снагу обавезујуће обичајне норме. 

С обзиром на природу отворених питања, у нашој судској пракси најпре се мора потра-
жити критеријум за утврђивање који се издаци по нашем праву сматрају трошковима сахране 
који се накнађују по основи одговорности за штету. 

Закон о облигационим односима прописује: "Ко проузрокује нечију смрт дужан је на-
кнадити уобичајене трошкове његове сахране" (члан 193. став 1) 

У овој одредби је сувише уско одређен субјекат који одговара за штету јер постоји одго-
ворност за туђе штетне радње, па је тачније рећи: лице које одговара за штету. 

Израз "уобичајени" у овом контексту има двоструко значење. Прво, тај израз је ознака 
за норму која обавезује породицу умрлог или његову родбину да га сахране у складу са обичај-
ма, па је због тога лице које одговара за штету дужно да накнади трошкове сахране онима који 
су их сносили да би сахранили покојника у складу са погребним обичајима. Друго, израз "уоби-
чајени" је синоним за нормално, примерено, просечно. Дакле, лице које одговара за штету ду-
жно је да накнади трошкове сахране примерено висини која представља просек у месту сахра-
не, тј. трошкове које претежан део становништва сноси приликом сахрањивања блиског срод-
ника који су "уобичајени". 



Према томе, кад суд одлучује о захтеву за надокнаду трошкова сахране дужан је, најпре, 
да утврди да ли је обичајна норма обавезивала тужиоца (оштећеног) да учини одређени издатак 
везан за сахрану. Како обичајне норме имају диспозитивни карактер, оне важе, разуме се, само 
ако нису у сукобу са начелима уставног уређења, принудним прописима или моралом (јавни 
поредак). Зато ако суд нађе да је обичајна норма која није противна јавном поретку, обавезива-
ла тужиоца да учини одређени издатак везан за сахрану покојника, обавезаће лице које одгова-
ра за штету да је накнади. Но, како Закон о облигационим односима прописује да се накнађују 
само "уобичајени", тј. примерени, просчени трошкови сахране, суд ће, ако утврди да је тужени 
дужан да надокнади трошкове сахране, оценити да ли је висина накнаде штете коју тражи ту-
жилац у границама уобичајених, тј. просечних, примерених трошкова сахране, јер то је граница 
преко које се тужени не може обавезати. 

Поред нужних трошкова сахране (накнада за гробно место, копање гроба, сандук, пре-
воз леша итд) према владајућем гледишту судске праксе уобичајеним трошковима сахране, који 
нису противни начелима уставног уређења, принудним прописима или моралу, сматрају се и 
трошкови погребног церемонијала, укључујући и друге уобичајене трошкове везане за сахрану, 
затим трошкови за прибављање одеће жалости брачног друга покојника и његове најближе род-
бине, као и трошкови уређења гроба непосредно након сахрањивања те трошкови одржавања 
гроба који се у складу са прописима плаћају приликом обезбеђивања (прибављања) гробног ме-
ста и напокон трошкови подизања надгробног споменика. 

Није релевантно да ли је покојник сахрањен по верском или атеистичком церемонијалу, 
односно да ли су други издаци везани за сахрану учињени у складу са обичајима који имају 
верска или атеистичка обележја, јер закон не прави ту разлику. 

Зато се накнађују као трошкови сахране и они трошкови који су везани за учешће све-
штеника у погребној церемонији, па и трошкови учињени за друга верска обележја, као што се 
накнађују и трокови везани за уобичајену атеистичку погребну церемонију. У трошкове сахра-
не убрајају се и трошкови за јело и пиће учесника сахране у складу са месним обичајима. Не 
сматрају се, међутим, уобичајеним трошковима сахране трошкови помена (верског или атеи-
стичког): даћа, подушје, кармине, јер нису везани за сахрану. 

Будући да су трошкови сахране, осим нужних трошкова укопа, везани за разне форме 
изражавања пијетета према умрлом, при одмеравању накнаде за ове трошкове не могу се узети 
у обзир издаци који нису учињени из тих побуда, тј. ако из конкретних околности несумњиво 
произилази да су учињени због престижа, надметања или других побуда које немају ништа за-
једничко са исказивањем дужног поштовања према умрлом. 

Пијетет према умрломе се исказјуе најчешће у формама у којима се изражава и бол су-
пружника односно најближих сродника због смрти блиске особе. Закон не одређује круг срод-
ника који имају право да траже накнаду појединих трошкова сахране (нпр. за ношење одеће жа-
лости или за погребне венце), па се накнада тих трошкова, по аналогији, досуђује оним лицима 
која имају право да траже правичну новчану накнаду за душевне болове, а то су: брачни друг, 
деца и родитељи (члан 201. став 1. Закона о облигационим односима); затим браћа и сестре те 
ванбрачни друг, ако је између тих лица и умрлог постојала трајнија заједница живота (члан 201. 
став 2. и 4. ЗОО). 

Строга примена правила по којем се не може тражити накнада за будуће трошкове, јер 
штета представља умањење имовине, схваћене у економском смислу (члан 155. ЗОО), а док се 
не учини издатак нема умањења имовине, па, дакле, ни штете, не би била у сагласности са ста-
вом који је пре скоро две деценије усвојила југословенска судска пракса, да трошкови подизања 
надгробног споменика спадају у уобичајене трошкове сахране. Трошкове подизања надгробног 
споменика из властите имовине сиромашније породице, које често због губитка блиског срод-
ника остају без јединог храниоца породице, а тиме и без нужних средстава за живот не би мо-
гле поднети. Зато се сматра да је у сагласности са овим видом обештећења да се досуди и на-
кнада за трошкове подизања надгробног споменика који још нису учињени ако тужилац учини 
вероватним да ће подићи надгробни споменик. 



(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова 
 и Врховног војног суда од 23. и 24.5.1989. године) 

 
 

ТРОШКОВИ ПОДУШЈА  
КАО УОБИЧАЈЕНИ ТРОШКОВИ САХРАНЕ 

У уобичајене трошкове сахране у смислу одредаба члана 193. став 1. Закона о обли-
гационим односима подразумевају се и уобичајени трошкови подушја (седмодневни, четр-
десетодневни, полугодишњи и годишњи помен). 

(Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије  
утврђено на седници од 9. X 2000. године) 

 

 

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 
 

Објављивање пресуде или исправке 

Члан 199. 

У случају повреде права личности, суд може наредити, на трошак штетника, објављива-
ње пресуде, односно исправке, или наредити да штетник повуче изјаву којом је повреда учиње-
на, или што друго чиме се може остварити сврха која се постиже накнадом. 

 

Новчана накнада 

Члан 200. 

(1) За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове због умањења живот-
не активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског 
лица као и за страх суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и 
њихово трајање то оправдава, досудити правичну новчану накнаду, независно од накнаде мате-
ријалне штете као и у њеном одсуству. 

(2) Приликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне штете, као и о висини ње-
не накнаде, суд ће водити рачуна о значају повређеног добра и циљу коме служи та накнада, 
али и о томе да се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштве-
ном сврхом. 

 

Судска пракса 
 

О ОСНОВУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ И ПРАВНО ПРИЗНАТОЈ, ОДНОСНО ПРАВ-
НО НЕПРИЗНАТОЈ  

НЕМАТЕРИЈАЛНОЈ ШТЕТИ 

Под нематеријалном штетом у смислу Закона о облигационим односима подразу-
мевају се физички бол, психички бол и страх. Стога се оштећеном новчана накнада на 
име нематеријалне штете може досудити само кад се повреда манифестовала у једном од 
наведених видова те штете и под условом да јачина и трајање болова и страха и друге 
околности то оправдавају, да би се код оштећеног успоставила нарушена психичка равно-
тежа1. 

                                                 
1 Закључак Саветовања представника Савезног суда, врховних судова република и аутономних покрајина 
и Врховног војног суда о проблемима нематеријалне штете од 15. и 16. октобра 1986. године  



Оштећеном се због повреде (нематеријалних) права личности новчана накнада мо-
же досудити само кад су се последице те повреде манифестовале у једном од видова нема-
теријалне штете. И када је неки од видова нематеријалне штете настао, оштећеном се нов-
чана накнада може досудити само када јачина и трајање болова и страха или друге окол-
ности случаја то оправдавају, да би се код оштећеног успоставила нарушена психичка 
равнотежа2.  

Доношењем ових закључака разрешене су дилеме о правно признатој и правно непри-
знатој нематеријалној штети и у образложењу закључака наведено да је:  

''Основно питање да ли накнада за нематеријалну штету припада већ за саму повреду 
личне сфере (нпр. проузроковање наружености) - ради се о тзв. примарној штети - или таква на-
кнада припада само када је таква повреда проузроковала штету (нпр. психичко оштећење због 
наружености) - ради се о тзв. секундарној штети. Досадашња судска пракса чврсто стоји на ста-
новишту да одговорност за нематеријалну штету постоји само онда када штетни догађај проу-
зрокује штету, није довољна само повреда иначе правно заштићеног нематеријалног добра. 
Нпр. правно релевантна нематеријална штета за претрпљене душевне болове због умањења жи-
вотне активности није наступила ако је повређени у штетном догађају био тако тешко телесно 
повређен да све од тада, због уништених можданих центара није свестан свог стања, не осећа 
патње ни болове. У том је случају било утврђено да се ово стање, које значи само одржавање 
повређеног у голом животу средствима стручне медицинске помоћи, неће изменити до смрти, 
дакле да нема ни предвидљиве могућности да би повређени могао накнаду по овом основу, која 
представља само облик супституције задовољења за умањење животне активности, икада ужи-
вати и на тај начин олакшати свој положај. Делимично другачији став од наведеног заступа део 
правне теорије који држи да се као штета не сматрају само болови и страх који су последица 
повреде, него већ и сама повреда права личности може представљати штету и без утврђивања 
постојања болова (опширно о томе Цигој). У складу са овим ставом зато је и разумљиво да се 
накнада за нематеријалну штету не може признати само због чињенице губитка, повреде итд. 
неког органа, дела човековог тела, него за нематеријалну штету која је оштећенику настала због 
губитка таквог органа. Полазећи од наведеног, наиме од обима штете коју оштећени трпи, а не 
од голе чињенице повреде човековог организма, могућ је и одговор на питање да ли на висину 
накнаде за претрпљене физичке болове, поред интензитета и трајања тих болова утиче и окол-
ност о каквој врсти повреде и о којем делу тела се ради. Сматра се, наиме, да сама врста повре-
де или део тела који је повређен, с обзиром на раније наведено, не могу утицати на висину на-
кнаде. На висину накнаде утиче само висина штете (нпр. већа оштећеност због повреде живот-
но важног органа, због повреде осетљивих делова тела оштећеног итд). Расправа је у вези са 
овим проблемом отворила и питање да ли се новчана накнада може досудити оштећеном за 
претрпљене физичке болове и онда када су били проузроковани лаком телесном повредом, ако 
су били јачег интензитета и ако су трајали дуже време. У складу са прихваћеним ставом савето-
вање је било јединствено да незнатна штета не даје право на накнаду и да код тога тежина од-
носно квалификација повреде није околност од које би зависило питање права на накнаду, већ 
је то само обим неког од признатих видова нематеријалних штета. Зато је и разумљиво да сама 
околност да се ради о лакој телесној повреди, сама по себи, још не искључује право на накнаду, 
јер је и у таквом случају могуће да су физички болови били јачег интензитета и да су трајали 
дуже време. У прихваћеном закључку видимо и одговор на питање да ли је приликом одлучива-
ња о висини накнаде за нематеријалну штету од значаја околност да је оштећени душевни боле-
сник или особа заостала у развоју. Степен душевне болести одн. заосталости у развоју биће од-
лучујући за одговор на питање какву, одн. колику штету ово лице трпи због штетног догађаја и 
колика сатисфакција (задовољење) одговара таквој штети. Из до сад наведеног произилази и 
одговор на питање да ли ЗОО одређује правно признате нематеријалне штете таксативно или 
само примерице. Накнаду за нематеријалну штету је могуће признати само за ону нематеријал-
ну штету коју као такву признаје закон, а не било коју нематеријалну штету. Нематеријалне 
штете су зато у закону набројане таксативно, а не примерице. Таква констатација наравно не 

                                                 
2 Закључак Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова ре-
публика и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године  



онемогућава да судска пракса оквире одређених правно признатих нематеријалних штета на од-
говарајући начин употпуњава и даје им богатији садржај. Тако нпр. штета која се испољава у 
различитим нелагодностима у току лечења није нека нова нематеријална штета коју ЗОО не по-
знаје, већ се та штета може разматрати и узети у обзир али у облику штете која се испољава у 
физичким боловима или пак у облику штете која се испољава као душевни болови због трајног 
умањења животних активности. Према наведеном преглед облика нематеријалне штете за које 
се може признати новчана накнада према одредбама ЗОО јесте следећи: 

1. Претпрљени и будући физички болови (члан 200. став 1. и 203) 
2. Претрпљени и будући страх (члан 200. став 2. и 203) 
3. Претрпљени и будући душевни болови због умањења животних активности (члан 

200. став 1. и 203) 
4. Претрпљени и будући душевни болови због наружености (члан 200. став 1. и 203) 
5. Претрпљени и будући душевни болови због угледа и части (члан 200. став 1. и 203) 
6. Претрпљени и будући душевни болови због повреде слободе (члан 200. став 1. и 

203) 
7. Претрпљени и будући душевни болови због повреде права личности (члан 200. став 

1. и 203) 
8. Претрпљени и будући душевни болови због смрти блиског лица (члан 200. став 1. 

201. и 203) 
9. Претрпљени и будући болови због нарочито тешког инвалидитета блиског лица 

(члан 201. и 203) 
10. Претрпљени и будући душевни болови због кривичног дела против полног интегри-

тета, достојанства личности или морала (члан 202. и 203. у вези са одговарајућом одредбом ре-
публичког КЗ)'' 

 

О НЕМАТЕРИЈАЛНОЈ ШТЕТИ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА 
И БУДУЋОЈ ШТЕТИ 

Нематеријална штета која се у одређеном облику трајно или трајније испољава 
представља једну штету па суд одређује један износ накнаде узимајући у обзир трајање те 
штете до доношења пресуде и њено трајање у будућности. Накнаду за будућу нематеријал-
ну штету суд може досудити, у смислу члана 203. ЗОО, и кад се штетне последице у психи 
оштећеног још нису испољиле ако је извесно да ће те последице настати у будућности3. 

Према образложењу овог закључка:  

''Судска пракса је до ступања на снагу ЗОО прошлу, претрпљену нематеријалну штету до-
вољно јасно разликовала од будуће још непретрпљене штете. Тако је нпр. за претрпљене физичке 
болове признавала посебну накнаду, па ако су ти болови трајне природе такву је накнаду призна-
вала за све претрпљене физичке болове од штетног догађаја до завршетка лечења, а ако би ти фи-
зички болови требало да трају и даље (будућа штета), она их је у претежној већини случајева раз-
матрала у оквиру накнаде за трајно умањење животне активности. Овакво полазиште имало је за 
последицу то да су оштећеници захтевали за физичке болове две накнаде - посебно за претпљене 
физичке болове и посебно за будуће (обично у оквиру накнаде за трајно умањење животне актив-
ности). На такву ситуацију смо наилазили и код неких других облика нематеријалних штета. ЗОО 
је однос између прошле и будуће штете без сумње поставио на друге основе. Тако нпр. нема више 
законског основа за "поделу" накнаде за физичке болове на оне већ претрпљене и на оне за које се 
основано претпоставља да ће их оштећени трпети и убудуће, нема дакле више основа за тзв. зида-
ње захтева за накнаду за исти облик штете. Одлучујући тренутак за оцену која је штета прошла, а 
која је будућа без сумње је дан доношења пресуде првостепеног суда. За сву ону штету коју је 
оштећени претрпео до завршетка главне расправе пред првостепеним судом, накнада је доспела 
до тог тренутка (члан 326. став 1. ЗПП), па је стога разматрамо као прошлу штету, а накнаду за 
                                                 
3 Закључак Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова ре-
публика и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године  



могућу далњу штету суд може досудити уз услове из члан 203. ЗОО. У овој одредби има основа 
за досуђивање накнаде за будуће, до завршетка главне расправе још недоспеле нематеријалне 
штете. Члан 203. ЗОО дефинише будућу штету као штету ''ако је по редовном току извесно да ће 
она трајати и у будућност''. Правно релевантна је дакле само она за коју је ''по редовном току 
извеснo'' да ће у будућности постојати. Али ова извесност се не односи само на наступање одн. 
постојање те штете у будућности, већ и на њен обим. Будућа нематеријална штета се може поја-
вити само у непрекинутом настављању већ постојеће штете (континуирана будућа нематеријална 
штета), или је код одлучивања пред првостепеним судом још нема (и још није ни било), а по ре-
довном току је извесно да ће наступити (самостална будућа штета). У расправи су биле изражене 
дилеме, да ли се по основу члана 203. ЗОО поред накнаде за тзв. континуирану будућу штету, да-
кле ону која се испољава у непрекинутом настављању већ постојеће штете (став 2. прихваћеног 
закључка) накнада може признати и за такву штету која код одлучивања пред првостепеним су-
дом још не постоји, а по редовном току ствари је извесно да ће наступити (тзв. самостална будућа 
штета). У вези с тим било је изражено мишљење да формулација члана 203. ЗОО не даје основа за 
досуђивање такве накнаде. И почетак тока рока застарелости у случају континуиране и самоста-
лене будуће штете није истовремен. Расправа ипак није прихватила ову дилему, а посебно је упо-
зорила на већ досадашњу судску праксу која је признавала накнаду за тзв. самосталну будућу 
штету (дискутанти су упозоравали на досуђивање накнаде детету за умрлог родитеља у часу када 
дете те штете још није свесно, а извесно је да ће бити свесно у будућности). Саветовање је због 
наведеног прихватило цитирани закључак. По ЗОО зато трајање неког вида нематеријалне штете 
није мерило за њену класификацију. Зато и нема више основа за разликовање физичких болова по 
раздобљима, нпр. физички болови у току лечења, физички болови као трајна последица. Све фи-
зичке болове, оне у току лечења као и оне будуће зато и треба разматрати у оквиру вида штете - 
"физички болови", која има правни основ у члану 200. став 1. и члану 203. ЗОО. У пракси се, ме-
ђутим, понекад поставља питање када физички болови као један од видова штете прелазе у трајно 
умањење животне активности, дакле у други вид штете. Прецизније разграничење обе штете није 
могуће (понекад ће бити потребна и помоћ вештака). Тако је нпр. суд већ одлучио (с обзиром на 
конкретне околности случаја) да се трајне главобоље узимају у обзир код накнаде за трајно ума-
њење животне активности, а не у накнади за физичке болове''. 

Према закључку са Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења, Савезног 
суда, врховних судова република и покрајина и Врховног војног суда од 14. и 15. септембра 
1983. године: 

- Основани и интензивни страх родитеља за судбину свог детета није правно при-
зната нематеријална штета (члан 200. ст. 1. ЗОО). Овај став о тзв. индиректној штети, био је 
предмет преиспитивања и на Саветовању грађанских и грађанско-привредних одељења Саве-
зног суда, врховних судова република и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 
16. X 19864, али ће проверу овај став имати тек кад о таквом захтеву треба одлучивати.  

НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПОСЛОВНОГ  
УГЛЕДА ПРАВНОГ ЛИЦА 

                                                 
4 Према закључку са овог саветовања:  

''Нематеријална штета се по ЗОО разликује и по извору душевних болова које неко трпи. Ако је извор у 
њему самом (нпр. душевни болови због умањења властитих животних активности), ради се о штети 
властитог извора, а ако је извор душевних болова у неком другом лицу (нпр. душевни болови због по-
себно тешког инвалидитета блиског лица) онда се ради о штети спољашњег извора.  
У вези с тим поставља се питање у каквом обиму је правно релевантна она штета која је спољашњег из-
вора (нпр. страх родитеља за судбину свог детета које може бити али можда и није повређено у штет-
ном догађају). О овом питању је већ прихваћен став саветовања Савезног суда, Врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 14. и 15. 9. 1983. Расправа је указала на питање да ли је већ прихваћени цитира-
ни став преузак односно да ли право на новчану накнаду за душевене болове проузроковане повредом 
личних права другог припада оштећеном само у законом одређеним случајевима, као и који су ти слу-
чајеви. Зато би било потребно питање индиректних штета разматрати комплексно и то на заједнич-
кој седници Савезног суда, Врховних судова и Врховног војног суда. 

 



Према правном схватању Врховног суда Србије утврђеном на седници Грађанског одељења 
Врховног суда Србије 5. фебруара 2001. године: 

- Правно лице нема право на правичну новчану накнаду нематеријалне штете због 
повреде пословног угледа, јер то није законом призната штета. 

Врховни суд је у образложењу овог правног става навео да: 

''У судској пракси постоје различите одлуке о томе да ли правно лице има право на накнаду 
нематеријалне штете због повреде пословног угледа, па се показује потребним заузимање правног 
става о томе. При решавању наведене дилеме треба имати у виду да када је посебним законом (нпр. 
Законом о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања у члану 117) пропи-
сано да штетник одговора по општим правилима о накнади штете или да по истим правилима оште-
ћени има право на накнаду штете, то не значи да сваки оштећени има право на сваку законом про-
писану накнаду штете. У питању је упућујућа норма, а то у овом случају значи да се пре свих мора-
ју имати у виду одредбе чл. 155. и 200. став 1. Закона о облигационим односима. Према одредбама 
члана 155. Закона о облигационим односима штета је и наношење другоме физичког или душевног 
бола или страха (нематеријална штета), а према одредбама члана 200. став 1. истог закона суд ће до-
судити правичну новчану накнаду, независно од накнаде материјалне штете као и у њеном одсу-
ству, и за претрпљене болове због повреде угледа. Из таквих одредби по логици ствари следи да 
право на правичну новчану накнаду нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због по-
вреде угледа има само физичко лице, јер само оно може претрпети душевне болове. Такве болове 
због повреде угледа не трпи правно лице, па му због тога наведена накнада није законом призната. 
Из свега изложеног следи закључак да правно лице нема право на правичну новчану накнаду нема-
теријалне штете због повреде пословног угледа, јер то није законом призната штета. Тиме се не 
оспорава право свакоме да заговара законско признање тог права правном лицу уз напомену да је 
тешко пронаћи оправдане научне и животне основе за то''. 

 

 

О МОГУЋНОСТИ КУМУЛАТИВНОГ ИЗРИЦАЊА ВИШЕ  
САНКЦИЈА ЗА ИСТУ НЕМАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ 

Кад је оштећени због повреде права личности (угледа, части, слободе и других пра-
ва личности) трпео душевне болове суд му, поред санкција из члана 199. Закона о облига-
ционим односима, може досудити и правичну накнаду кад због околности случаја само на 
тај начин може дати оштећеном пуну сатисфакцију у складу са циљем којем накнада не-
материјалне штете служи5. 

У образложењу овог закључка наведено је:  

''Основна карактеристика нематеријалне штете јесте та да већ појмовно у правилу није 
је могуће репарирати успостављањем ранијег стања. Зато новчана накнада за нематеријалну 
штету по природи није репарација већ с обзиром на природу ствари само сатисфакција (задово-
љење). Друге могуће санкције за нематеријалну штету (које су ипак изузетне, као што је нпр. 
објављивање пресуде на основу Закона о ауторском праву, члан 96. тач. 1. "Сл. лист СФРЈ", бр. 
19/78, објављивање исправке по одговарајућим републичким законима о јавном информисању, 
односно по члану 199. ЗОО, забрана будућих радњи којима се повређује интегритет људске 
личности, личног и породичног живота или других права личности по члану 157. ЗОО) овде не 
разматрамо детаљније. Основно питање је које се поставља у вези с тим да ли поједина санкци-
ја искључује друге могуће санкције у вези с истом нематеријалном штетом (нпр. објављивање 
пресуде искључује захтев за новчану накнаду). Теорија у вези са назначеним питањима није је-
динствена. Тако неки сматрају да мере по члану 199. ЗОО искључују могућност досуђења нов-
чане накнаде (нпр. М. Тороман у Коментару ЗОО, Редакција Б. Благојевић, I књига, стр. 536), а 
неки други аутори кумулацију допуштају (нпр. Визнер, Коментар ЗОО II књига, стр. 913; др 

                                                 
5 Закључак Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова ре-
публика и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године  

 



Стојановић у Коментару ЗОО, Редакција Перовић-Стојановић, стр. 598). Др А. Финжгар сматра 
да мере по члану 199. ЗОО имају предност пред новчаном накнадом, јер се ради о сличним ме-
рама као код успостављања ранијег стања у случајевима материјалне штете. У расправи је било 
наглашено да треба полазити од питања да ли је санкцијама из члана 199 ЗОО већ остварена са-
тисфакција оштећеног. Ако околности случаја указују да није, онда оштећени има право и на 
новчану накнаду у складу са одредбом члана 200. ЗОО. Кумулација санкција је дакле допуште-
на (закон је не искључује), када околности случаја то дозвољавају што значи и то да у сваком 
случају треба оцењивати да ли околности случаја заиста захтевају кумулацију, то јест, (савето-
вање је нагласило), да треба прихваћени закључак одговарајуће уско тумачити ''. 

 

 

ВИДОВИ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

Душевни болови због повреде слободе 

Душевни болови због неоправдане осуде односно неоснованог лишења слободе 
представљају јединствени вид штете који обухвата све штетне последице нематеријалне 
штете везане за личност оштећеног проистекле из неоправдане осуде односно неоснованог 
лишења слободе. За ову штету досуђује се један износ накнаде при чијем одмеравању суд 
узима у обзир све околности случаја (углед који је оштећени раније уживао у својој среди-
ни, однос средине према њему после осуде, односно лишења слободе, тежину и природу 
кривичног дела, време трајања лишења слободе и све друге околности које су утицале на 
природу, тежину и трајање психичких болова)6. 

Повреда слободе, према образложењу овог правног закључка:  

''Сигурно је једна од тежих повреда личне сфере. Зато ЗОО у чл. 200 ст. 1. признаје на-
кнаду за душевне болове због повреде слободе проузроковане противправном радњом. Накнада 
штете за неоправдану осуду или неосновано лишење слободе представља специфичну, у Закону 
о кривичном поступку регулисану грађанскоправну одговорност за такву штету. Ту је регулиса-
на одговорност за штету без обзира на кривицу органа правног лица - државе, чијом делатно-
шћу је штета проузрокована. ЗКП предвиђа само "право на накнаду штете" (члан 12. и 541-545), 
док штета и накнада штете (врста штете, начин утврђивања и висина) у ЗКП нису посебно регу-
лисани. Зато треба за ова питања у складу са чланом 23. ЗОО примењивати правила ЗОО. Ова 
правила ЗОО имају у тим случајевима одговорност за штету допунски карактер. Одговорност 
се заснива искључиво на објективним околностима - на неоправданој осуди, неоснованом ли-
шењу слободе, независно од било каквих субјективних околности на страни друштвено-поли-
тичке заједнице као одговорног субјекта или органа чијим радом је дошло до неоправдане осу-
де или неоснованог лишења слободе. Ово је очигледан израз одн. последица тежње да се макси-
мално заштите права и добра човека каква су физички интегритет његов и његова лична слобо-
да. Испрва је ЗКП признавао само право на накнаду материјалне штете. По сада важећем ЗКП у 
таквим случајевима накнада обухвата како материјалну тако и нематеријалну штету. Ако суд 
утврди да околности случаја, а пре свега јачина бола, оправдавају накнаду, одредиће је имајући 
у виду мерила из члана 200. став 2. ЗОО. Такво лице може претрпети и физичке болове или 
страх што наравно оправдава досуђивање накнаде и за те врсте штете. Код одређивања висине 
нематеријалне штете због неоправдане осуде или неоснованог лишења слободе, судови у пра-
вилу узимају у обзир низ објективних и субјективних околности, као што су: дужина трајања 
лишења слободе, услови у којима је оштећени био у време лишења слободе (нпр. боравак у са-
мици), објављивање имена осумњиченог, кривичног дела и одређивања притвора у дневној 
штампи, интензитет душевних болова у вези са квалификацијом кривичног дела, губитак угле-
да у радној организацији и околини, присилно одвајање од породичне и животне околине итд''. 
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ФИЗИЧКИ БОЛОВИ 

Нелагодности у току лечења (нпр. краћа несвестица, хоспитализација, везаност за 
кревет, разне врсте имобилизација и фиксација, инфузије, трансфузије, ињекције, превијање 
рана, одстрањивање шавова, употреба инвалидских колица, боловање, посећивање амбулан-
те, физиотерапија итд) које трпи оштећени, разматрају се у оквиру накнаде за физичке боло-
ве. Да ли и под којим условима може поједина од наведених нелагодности да прерасте у какав 
други самостални вид нематеријалне штете (нпр. душевни болови због умањења животне ак-
тивности) треба оцењивати узимајући у обзир све околности случаја7. 

Судска пракса је, према образложењу овог става:  

''Пре ступања на снагу ЗОО сврставала у физичке болове и тзв. "нелагодност у току ле-
чења". Овај појам обухвата низ најразличитијих потешкоћа које су повезане са оштећениковим 
лечењем и које могу достићи веома висок степен непријатности одн. интензитета. Зато се код 
ове врсте штете може стварно радити о нематеријалној штети. Питање је пак у који од важећих 
видова штете по ЗОО треба исту уврстити, да ли у физичке болове или душевне болове због 
умањења животне активности или душевне болове због повреде права личности. Свако од мо-
гућих увршћења има своју тежину. Тако се нелагодности често преплићу са физичким болови-
ма, што би указивало на то да тај вид штете уврстимо у физичке болове. Увршћење у душевне 
болове због умањења животне активности би налагале психичке тегобе које проузрокују нела-
годности у току лечења; такође не би било запреке да их уврстимо у душевне болове због по-
вреде личности, дакле због повреде права на неповредивост душевног интегритета човека. Упр-
кос свим наведеним разлозима за двоумљење, међутим, нема значајних разлога за измену доса-
дашње судске праксе, дакле да и нелагодности због лечења разматрамо у виду накнаде за фи-
зичке болове. Проблем сличан овоме који се јавља код увршћења нелагодности у току лечења, 
појављује се и код увршћења нематеријалне штете због несвестице. Краткотрајна бесвесна ста-
ња можемо без сумње уврстити у нелагодности у току лечења, дакле у физичке болове. Тако је 
већ било одлучено да је у оквиру накнаде за физичке болове било узето у обзир да је тужитељи-
ца неколико дана била у несвести. Овде се, међутим, не ради о "дуготрајној несвестици" као по-
себном облику штете, када је повређени истргнут из животне околине за дуже време (нпр. за 
месец и више). штета због дуготрајне несвести би се стога могла разматрати у оквиру накнаде 
за трајно умањење животне активности''. 

 

 

СТРАХ 

Прaвичнa нoвчaнa нaкнaдa мoжe сe дoсудити зa стрaх кojи je биo интeнзивaн и 
дужeг трajaњa. Aкo je интeнзивaн стрaх крaткo трajao нaкнaдa сe мoжe дoсудити aкo je у 
дужeм врeмeнскoм пeриoду нaрушeнa психичкa рaвнoтeжa oштeћeнoг8. 

Стрaх, према становишту из образложења овог закључка:  

''Спaдa мeђу нajнeприjaтниje чoвeкoвe дoживљaje. Изaзивa гa у прaвилу прeдoџбa o 
нeпoсрeднoj угрoжaвajућoj oпaснoсти. У интeнзитeту дoживљaвaњa стрaхa пoстojи читaвa скaлa 
oсeћaњa, oд зaбринутoсти и бojaзни дo jaких aфeкaтa, кao штo су "смртни стрaх", "ужaс" (прeпaст) и 
сличнo. Из фoрмулaциje члaнa 200. ЗOO кoje дaje прaвo нa нoвчaну нaкнaду зa стрaх прoизилaзи дa 
стрaх мoрa бити интeнзивaн и трajaн дo тaквoг стeпeнa дa кoд чoвeкa изaзoвe тaквe учинкe кojи 
oдгoвaрajу стaњу психичкe трaумe, oдрeђeнoг душeвнoг пoтрeсa или шoкa у кojeм сe пoврeђeни 
нaђe збoг штeтнoг дoгaђaja (примaрни стрaх) кao и кaсниje збoг oснoвaнe зaбринутoсти збoг мoгу-
ћих смртних oдн. тeшких пoслeдицa пoврeдe (сeкундaрни стрaх). Зaтo прeмa нaвeдeнoм, oбичaн 

                                                 
7 Закључак Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова ре-
публика и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године ''О физичким 
боловима'' 

8 Закључак Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова ре-
публика и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године, ''О страху'' 



стрaх, зaбринутoст, нeизвeснoст зa будућнoст збoг пoслeдицe прeтрпљeнe пoврeдe, кojи прeстajу 
убрзo нaкoн свoг пojaвљивaњa, нe прeдстaвљajу тaкaв стрaх кojи би oпрaвдaвao дoсуђивaњe 
нaкнaдe. Пa ипaк су у прaкси приликoм oдлучивaњa o oвoj нaкнaди критeриjуми судoвa у вeзи с 
пoтрeбнoм интeнзивнoшћу стрaхa врлo нeуjeднaчeни. Дoк нeки судoви признajу нaкнaду сaмo зa 
прeтрпљeни стрaх jaкoг интeнзитeтa кojи je oстaвиo трajнe пoслeдицe, други судoви признajу 
нaкнaду зa oвaj oблик штeтe кaкo зa стрaх jaкoг интeнзитeтa тaкo и зa стрaх срeдњeг интeнзитeтa уз 
услoв дa je дужe трajao, бeз oбзирa нa тo штo ниje oстaвиo трajнe пoслeдицe. У рaспрaви je билo у 
првoм рeду нaглaшeнo дa у ЗOO нeмa oснoвa зa стaв кojи сe пoврeмeнo jaвљao у дoсaдaшњoj 
судскoj прaкси дa нaимe oштeћeнoм припaдa прaвo нa нaкнaду зa стрaх сaмo oндa кaдa би стрaх 
oстaвиo трajнe пoслeдицe у психи oштeћeнoг. Нaглaсaк je зaтo нa интeнзитeту стрaхa; нaкнaдa 
припaдa aкo je тaкaв интeнзивни стрaх дужe трajao кao и oндa кaдa je стрaх дoдушe биo интeнзивaн 
aли крaткoтрajaн, a кoд oштeћeнoг je ипaк у дужeм врeмeнскoм пeриoду нaрушиo психичку 
рaвнoтeжу. Oвaj стaв вaжи кaкo зa тзв. примaрни стрaх тaкo и зa тзв. сeкундaрни стрaх ''. 

 

 

ДУШЕВНИ БОЛОВИ ЗБОГ НАРУЖЕНОСТИ 

Основ за признање новчане накнаде за наруженост није само у томе да ли и у којој 
мери измењена спољашност оштећеног изазива у околини гађење, сажаљење или друге 
негативне реакције, већ се узимају у обзир и субјективна мерила о утицају свих елемената 
(измењена спољашност, приметност, обим итд) на психичку равнотежу оштећеног одн. на 
његово психичко стање у целини. При томе се субјективне особине оштећеног узимају у 
обзир у разумној мери9. 

Да ли постоји нематеријална штета у виду душевних болова због наружености (члан 
200. став 1. ЗОО), према образложењу овог закључка: 

''Оцењује се према објективним и субјективним мерилима. Наруженост у правном сми-
слу, наиме, није адекватна медицинској, која тиме често означава само такве промене на телу 
које у околини изазивају гађење односно које представљају унакаженост повређених. Објектив-
на мерила су измене спољашности оштећеног, њихова уочљивост односно видљивост, обим и 
могућност покривања, старост и пол оштећеног, итд. Основ за признање новчане накнаде није 
само у томе да ли и у коликој мери измењени изглед оштећеног изазива у околини гађење, са-
жаљење или другачију негативну реакцију. Треба имати у виду и субјективна мерила. А ова су 
у утицају свих елемената (измена у спољашности, приметност, обим итд) на психичку равноте-
жу повређеног односно на његово психичко стање у целини. Субјективне особине оштећеног се 
при томе узимају у обзир у разумној мери. И када постоје оба елемента чињеничног стања 
(објективни и субјективни) ову накнаду ипак није могуће досудити у сваком случају. Накнаду, 
наиме, треба одмерити у складу са чланом 200. став 1. и 2. ЗОО. Зато кад би суд одмерио накна-
ду и за веома малу нематеријалну штету, било би то у супротности са поменутом одредбом. 
Иначе о наружености говоримо само када се ради о трајним изменама спољашности оштећеног. 
Тако нема посебне накнаде за привремену наруженост у току лечења (огреботине на лицу, раз-
дрта отворена рана на нози), у овом случају се ради о нелагодностима у току лечења и о евенту-
алној забринутости (лица) за резултат лечења, а не о наружености. Реакција околине на наруже-
ност зато није једини услов за признање овог облика нематеријалне штете, али се та реакција 
мора имати у виду као додатна тежина одн. као додатни фактор, који оштећеном наноси и још 
веће душевне болове. У оквиру накнаде за наруженост не признају се само штете које се испо-
љавају на спољашној измени личности оштећеног, него и оне измене које су посредно повезане 
са спољашношћу оштећеног, као нпр. трајно коришћење штака; везаност за инвалидска колица 
за тужитеља као младог човека представља тежак облик наружености. Треба још упозорити да 
је законски термин за овај облик штете "наруженост" (правни појам), а не и други изрази које 
понекад налазимо у судским одлукама односно мишљењима вештака, као нпр: унакаженост, 
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наказност, козметички дефект и сл. Нарочито са изразом "козметички дефект" више пута жели 
рећи да се ради о мањој видљивој измени на телу оштећеног. Али, ако се ради о мањем степену 
наружености с обзиром на раније описана мерила, још се увек ради о наружености, а не о ко-
зметичком дефекту, али о таквој наружености која налаже одговарајућу мању накнаду или пак 
уопште не испуњава услове за досуђивање накнаде''. 

 

ДУШЕВНИ БОЛОВИ ЗБОГ УМАЊЕЊА  
ЖИВОТНЕ АКТИВНОСТИ 

Умањење животне активности, као посебни основ за накнаду штете због душевних 
болова, обухвата сва ограничења у животним активностима оштећеног које је остваривао 
или би их по редовном току ствари у будућности извесно остваривао. Под ограничењем се 
подразумева и вршење активности уз повећане напоре или под посебним условима. Овај 
вид штете је у правилу трајног карактера, али новчана накнада се може досудити и кад је 
умањење животне активности привремено, ако је јачег интензитета и дужег трајања или 
ако то посебне околности оправдавају10. 

Овај облик штете, према наводима образложења овог правног закључка:  

''Обухвата душевне патње оштећеног због најразличитијих оштећења на његовом пси-
хичком или телесном подручју. Ова оштећења могу између осталог обухватити и следеће прав-
но релевантне случајеве штете одн. извора душевних болова: неспособност за рад, знатно пове-
ћање потреба, повећане физичке напоре, умањење или губитак могућности за даље напредова-
ње, сметње због здравља итд. Када је извесно да ће душевни болови трајати и у будућности, он-
да треба накнаду одредити како за претпљене тако и за извесне будуће душевне болове због 
умањења животне активности. Накнада за овај облик штете, међутим, не припада само онда ка-
да је умањење животне активности трајно, већ и када је само привремено, уз услов да је оште-
ћење значајно, као што то важи и за друге облике нематеријалне штете''. 

 

 

 

О ОБЛИКУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ  
ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНЕ АКТИВНОСТИ И ДОСУДИ  

НАКНАДЕ У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ 

Накнада нематеријалне штете (због умањења животне активности и других њених 
трајних облика) досуђује се у једнократном новчаном износу, али може, на захтев оштеће-
ног, бити досуђена и у облику новчане ренте, ако такав облик накнаде према околностима 
датог случаја представља одговарајућу сатисфакцију11. 

Из образложења овог става произилази да је:  

''Запажена је различита судска пракса у питању облика новчане накнаде нематеријалне 
штете због смањене животне активности. Неки судови досуђивали су ову накнаду само у једно-
кратном новчаном износу, сматрајући да није допуштено одређивање накнаде за ову врсту ште-
те у облику новчане ренте, док су други сматрали да оштећени може слободно да бира облик 
накнаде. Ово спорно питање, у смислу прописа члана 33. став 2. Закона о Савезном суду, изне-
сено је на Заједничку седницу и на основу члана 36. став 2. истог закона, усвојен је у изреци на-
ведени начелни став из следећих разлога: одредбе чланова 200. и 203. Закона о облигационим 
односима, које су диспозитивног карактера, не одређују облик накнаде за будућу нематеријалну 
штету, дакле не забрањују одређивање накнаде и у облику новчане ренте. Из околности да се у 
члановима 188, 194. став 2. и 195. став 2. Закона о облигационим односима, који се односе на 
поједине видове материјалне штете, изричито предвиђа накнада у облику новчане ренте, не мо-
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ним боловима због умањења животне активности'' 

11 Начелни став утврђен на Заједничкој седници Савезног суда од 7. маја 1981. године  



же се извести закључак да је такав облик накнаде недопуштен код нематеријалне штете (цити-
ране одредбе, које су когентне нарави, одређују новчану ренту као искључиви или примарни 
облик накнаде за поједине видове материјалне штете, но тиме се не искључује могућност досу-
ђивања накнаде у рентном облику код других видова материјалне и нематеријалне штете, ако 
такав облик накнаде одговара природи настале штете). Природи штете због умањења животне 
активности одговара одређивање накнаде у рентном облику (штета континуирано траје, а сук-
цесивно настаје, те се, у случају да оштећени прима накнаду за телесно оштећење по основу ин-
валидског осигурања, која се исплаћује у облику ренте, а даје у истом циљу у коме и новчана 
накнада нематеријалне штете, лакше врши урачунавање). Прихвата се, међутим, да циљу нов-
чане накнаде штете због умањења животна активности (сатисфакција која се даје оштећеном 
ради лакшег успостављања равнотеже у његовом осећајном и душевном животу) више одговара 
досуђивање накнаде у једнократном новчаном износу, јер се сврха накнаде теже постиже сук-
цесивним примањем мањих новчаних износа. Стога би у правилу, оштећени имао право на на-
кнаду за ову врсту штете у једнократном новчаном износу. Постоје ипак случајеви када би било 
оправдано досудити накнаду за поменути вид штете и у облику новчане ренте (нпр. код тешких 
случајева телесног оштећења, када се штета испољава у изразитим животним патњама и појача-
ним напорима код задовољавања свакодневних животних потреба, без изгледа на побољшање, 
те код теже повређених млађих оштећених, нарочито деце, који и нису у стању да у тој фази уз-
раста схвате значај новчане сатисфакције, а штетне последице ће трпити дуго времена и слич-
но). У оваквим случајевима судови су дужни да ако то оштећени захтева досуде му накнаду 
штете због умањења животне активности у облику новчане ренте (у таквим случајевима износи 
ренте ће бити релативно већи, па ће моћи представљати одговарајућу сатисфакцију). Све што је 
напред речено за накнаду штете због умањења животне активности вреди и за све друге трајне 
облике нематеријалне штете (као нпр. штете због наружености), које у израженијем интензите-
ту континуирано трају, па се предњи начелни став односи и на све такве трајне облике немате-
ријалне штете''. 

 

УРАЧУНАВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ 

При утврђивању висине правичне новчане накнаде за претпљене душевне болове 
због умањења животне активности суд ће узети у обзир и накнаду за телесно оштећење на 
коју оштећени има право по прописима о инвалидском осигурању, па ће на основу свих 
околности случаја по слободној оцени утврдити у којој мери накнада за телесно оштећење 
утиче на висину новчане накнаде за овај вид нематеријалне штете. Висина накнаде утвр-
ђује се на исти начин и у случају кад суд правичну накнаду због умањења животне актив-
ности досуђује у облику новчане ренте. 

Право оштећеног на накнаду за телесно оштећење узима се у обзир и кад оштећени 
одбија да покрене поступак код надлежног органа ради остваривања накнаде по том осно-
ву. У том случају суд ће као претходно питање сам утврђивати право оштећеног на накна-
ду за телесно оштећење, ако из природе и степена телесног оштећења произилази да би 
оштећени по прописима о инвалидском осигурању могао остварити ту накнаду12. 

У образложењу овог начелног става наведено је да:  
''Закон о облигационим односима који оштећеном даје право на правичну новчану накнаду 

због умањења животне активности (чл. 200. ст. 1) прописује да ће приликом одлучивања о тој на-
кнади и њеној висини суд водити рачуна о значају повређеног добра и циљу коме служи та накнада, 
али и о томе да се њом не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном 
сврхом (чл. 200. ст. 2). Правична накнада се досуђује кад суд нађе да околности случаја, а нарочито 
јачина болова и страха и њихово трајање то оправдава (члан 200. став 1). Несумњиво је да синтагма 
"околности случаја" обухвата шири круг релевантног чињеничног стања него што је јачина и траја-
ње душевних болова и других нелагодности због умањења животних активности. Зато и под прет-
поставком да се негативне последице умањења животне активности изразе у трајању и интензитету 
                                                 
12 Начелни став утврђен на Заједничкој седници Савезног суда, врховних судова република и аутономних 
покрајина и Врховног војног суда 6. и 7. септембра 1985. године 



душевних болова и других нелагодности оштећенога, остаје да се одреди правична накнада и с об-
зиром на друге околности случаја. Околности случаја пак најчешће налажу да се досуди правична 
накнада и оштећеноме који прима накнаду за телесно оштећење по прописима о инвалидском оси-
гурању. Када би се правична новчана накнада смањивала за износ који прима оштећени по основу 
инвалидског осигурања, млађим особама, које дуго примају ту накнаду, готово да се не би ни могла 
досудити правична новчана накнада нематеријалне штете због умањења животне активности. У 
том случају оштећени, који ужива инвалидску заштиту, био би у неповољнијем положају од онога 
који нема право на ту заштиту, јер би се морао задовољити са оброчном месечном накнадом за те-
лесно оштећење оне своте новца која се социјално неосигураном лицу исплаћује одједном, или би 
правична накнада за умањење животне активности била сведена на симболичан износ. Из ових раз-
лога се не може одбијати износ накнаде за телесно оштећење од суме која би се досудила на име 
правичне накнаде оном лицу које није социјално осигурано. Накнада за телесно оштећење, према 
томе, може се само узети у обзир према околностима слућаја при одређивању висине правичне на-
кнаде (члан 223. Закона о парничном поступку) без обзира на то да ли се та накнада одређује одјед-
ном или у облику новчане ренте (оброчно). Будући да право на накнаду за телесно оштећење, коју 
прима оштећени по основу инвалидског осигурања, утиче на одређивање износа правичне новчане 
накнаде за умањење животне активности, у принципу се не би могло одлучити о захтеву оштећеног 
у парничном поступку пре него што се утврди да ли прима накнаду за телесно оштећење. Зато се 
право на накнаду за телесно оштећење у парничном поступку по тужби за досуђење правичне нов-
чане накнаде због умањења животне активности јавља као претходно питање (члан 12. став 1. 
ЗПП). У случају да надлежни орган није одредио накнаду за телесно оштећење, начелно нема пре-
преке да суд у парничном поступку утврди да ли оштећеном припада таква накнада по прописима о 
инвалидском осигурању и у којем износу (члан 12. став 1. и 2. ЗПП). Међутим, ако оштећени одбија 
да покрене поступак код надлежног органа ради стицања права на новчану накнаду за телесно 
оштећење, иако из природе и степена оштећења произилази да би му та накнада припадала у износу 
који би могао бити релевантан за утврђивање висине правичне накнаде за умањење животне актив-
ности, разлози целисходности налажу да суд не прекине парнични поступак, већ да сам утврди ви-
сину накнаде за телесно оштећење коју би оштећени могао остварити у поступку код надлежног ор-
гана, те да након тога, с обзиром на све околности случаја, узимајући у обзир нарочито степен ума-
њења животне активности и њеног вероватног трајања, одреди висину правичне накнаде за тај вид 
оштећења ''. 

 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ПРЕКИНУТОГ ШКОЛОВАЊА 

Прекинуто школовање, поред основа за накнаду материјалне штете, може се узети 
у обзир и као основ за накнаду штете због душевних болова у склопу накнаде због умање-
ња животне активности, а не представља посебан (самосталан) вид нематеријалне ште-
те13. 

Овакво становиште заснива се на образлежењу: 

''До ступања на снагу ЗОО судска пракса је била склона да као штету за трајно умањење 
животне активности признаје штету која се делимично јавља на нематеријалном, а делимично 
на материјалном подручју. ЗОО је оба вида штете оштро разграничио: накнада за материјалну 
штету због телесне повреде или нарушеног здравља (члан 195) и накнада за претрпљене душев-
не болове због умањења животне активности (члан 200. став 1) Овакво разграничење обеју вр-
ста штете мора доћи до изражаја и у судским одлукама, нпр.: ако се код тужитеља ради само о 
улагању већих напора за постизање у суштини једнаких економских резултата на његовом има-
њу, не ради се о материјалној штети, већ о нематеријалној која се изражава у накнади за трајно 
умањење животне активности. У вези с тим поставља се и питање да ли је прекид школовања 
материјална или нематеријална или пак "комплексна" штета. Вероватно нема спора о томе да у 

                                                 
13 Закључак са Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова 
република и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. X 1986 

 



ЗОО нема основа за досуђивање накнаде због прекида школовања као посебног облика штете. 
Али таква штета може имати - због штетног догађаја прекинуто или недовршено школовање - 
елементе материјалне штете (губитак одн. мањи лични доходак) а и елементе наматеријалне 
штете, која се, у складу са до сада већ јединственом судском праксом, уврштава у душевне бо-
лове због умањења животне активности''. 

 
 

ВЕШТАЧЕЊЕ РАДИ УТВРЂЕЊА УМАЊЕЊА  
ЖИВОТНЕ АКТИВНОСТИ 

Вeштaчeњeм кoje je oдрeђeнo рaди утврђивaњa умaњeњa живoтнe aктивнoсти 
мoрajу сe утврдити свe пoслeдицe збoг кojих je нoрмaлнa aктивнoст oштeћeнoг 
oгрaничeнa или oтeжaнa, a ниje дoвoљнo утврдити сaмo прoцeнaт умaњeњa живoтнe 
aктивнoсти. Изнoс прaвичнe нaкнaдe зaвиси oд прирoдe и тeжинe свих трпљeњa 
oштeћeнoг вeзaних зa oвaj вид штeтe14.  

Овај закључак заснива се, према утврђеном образложењу, на околностима да је:  

''Утврђивaњe пoстoткa трajнo умaњeних живoтних aктивнoсти oд вeштaкa сaмo пoмoћнo 
мeрилo и зaтo oд кoнкрeтнoг случaja зaвиси дa ли ћe суд уoпштe трaжити oд вeштaкa дa сe 
изjaсни o тaквoм пoстoтку (при чeму сe пojaвљуje питaњe пo кojим мeрилимa ћe вeштaк oдрeди-
ти тaкaв пoстoтaк - дa ли пo мeрилимa угoвoрнoг oсигурaњa или пaк пo нeким другим). Бићe 
нaрaвнo пoтрeбнo oд вeштaкa трaжити дa дa тaкaв нaлaз и мишљeњe (члaн 253. стaв 1. ЗПП), 
кoje ћe бити мoгућe пo пoтрeби и дoкaзнo испитaти (члaн 258. дo 261. ЗПП). У рaспрaви je билo 
нaглaшeнo дa прихвaћeни зaкључaк никaкo нe знaчи дa би суд увeк мoрao утврдити штeту кoja 
сe испoљaвa у умaњeњу живoтнe aктивнoсти сaмo путeм вeштaкa. Прoцeнaт умaњeњa живoтнe 
aктивнoсти суд ћe дoдушe у прaвилу утврђивaти уз пoмoћ вeштaкa (уз зaхтeв судa дa нaлaз 
вeштaкa сaдржи и oпис из кojeг ћe бити видљивo у чeму je умaњeнa живoтнa aктивнoст), aли 
тaкo утврђeни прoцeнaт бићe сaмo jeдaн oд eлeмeнaтa зa oцeну oбимa штeтe и тимe зa 
oдрeђивaњe прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe ''. 

 
 

ВИСИНА ПРАВИЧНЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

Живoтнa дoб oштeћeникa рaзличитo утичe нa висину нaкнaдe пojeдиних врстa 
нeмaтeриjaлнe штeтe и да зa душeвнe бoлoвe збoг умaњeњa живoтнe aктивнoсти, 
нaружeнoсти и смрти рoдитeљa млaђим oсoбaмa пo прaвилу трeбa oдрeдити вeћу нaкнaду. 

При утврђивању висине правичне новчане накнаде за претрпљене душевне болове 
због умањења животне активности узима се у обзир (цени заједно са другим околностима) 
и накнада (инвалиднина) за телесно оштећење коју оштећени прима по прописима о ин-
валидском осигурању, али не у капитализираном износу и не простим одузимањем од 
припадајућег износа правичне новчане накнаде, већ ће суд на основу свих околности слу-
чаја по слободној оцени (члан 223) утврдити у којој мери инвалиднина утиче на висину 
новчане накнаде за овај вид нематеријалне штете15. 

При утврђивaњу висинe прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe зa прeтрпљeнe душeвнe бoлoвe 
збoг умaњeњa живoтнa aктивнoсти суд ћe узeти у oбзир и нaкнaду зa тeлeснo oштeћeњe нa 
кojу oштeћeни имa прaвo пo прoписимa o инвaлидскoм oсигурaњу, пa ћe нa oснoву свих 
oкoлнoсти случaja пo слoбoднoj oцeни утврдити у кojoj мeри нaкнaдa зa тeлeснo oштeћeњe 

                                                 
14 Закључак утврђен на Сaвeтoвaњу грaђaнских и грaђaнскo-приврeдних oдeљeњa Сaвeзнoг судa, 
врхoвних судoвa република и аутономних покрајина и Врхoвнoг вojнoг судa oд 15. и 16. октобра 1986. 
године 

 
15 Закључак утврђен на Заједничкј седници Савезног суда, врховних судова република и аутономних покраји-
на и Врховног војног суда од 6. и 7. септембра 1985). 



утичe нa висину нoвчaнe нaкнaдe зa oвaj вид нeмaтeриjaлнe штeтe. Висинa нaкнaдe утвр-
ђуje сe нa исти нaчин и у случajу кaд суд прaвичну нaкнaду збoг умaњeњa живoтнe 
aктивнoсти дoсуђуje у oблику нoвчaнe рeнтe. 

Прaвo oштeћeнoг нa нaкнaду зa тeлeснo oштeћeњe узимa сe у oбзир и кaд oштeћeни 
oдбиja дa пoкрeнe пoступaк кoд нaдлeжнoг oргaнa рaди oствaривaњa нaкнaдe пo тoм 
oснoву. У тoм случajу суд ћe кao прeтхoднo питaњe сaм утврђивaти прaвo oштeћeнoг нa 
нaкнaду зa тeлeснo oштeћeњe, aкo из прирoдe и стeпeнa тeлeснoг oштeћeњa прoизилaзи дa 
би oштeћeни пo прoписимa o инвaлидскoм oсигурaњу мoгao oствaрити ту нaкнaду16. 

 
 

ПРОЦЕСНИ ЗНАЧАЈ ЗАХТЕВА ЗА ПОЈЕДИНЕ  
ВИДОВЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

Захтев за правичну новчану накнаду мора бити одређен за сваки вид нематеријал-
не штете појединачно и кад је штета проистекла из истог животног догађаја. 

Ако тужбени захтев за накнаду више видова нематеријалне штете није јасно опре-
дељен, суд ће поступити по одредбама члана 109. ЗПП. 

И кад оштећени остане при захтеву за један новчани износ за нематеријалну штету 
у целини, суд ће по таквој тужби поступати и одлучити по тужбеном захтеву ако на основу 
чињеничних навода оштећеног може сам да разлучи поједине видове нематеријалне ште-
те. У том случају правичну накнаду суд ће одредити за сваки поједини вид нематеријалне 
штете у оквиру постављеног тужбеног захтева у целини. 

Ако оштећени истакне одвојене захтеве за поједине видове нематеријалне штете, 
али их не означи у складу са законом или погрешно определи њихову садржину, а тај не-
достатак у поступку претходног испитивања тужбе не буде отклоњен, суд ће на основу чи-
њеничних навода оштећеног сам разлучити поједине видове нематеријалне штете у скла-
ду са законом и о њима одлучити17. 

У образложењу овог закључка наведено је: 

''Стање у пракси постављања захтева за накнаду у споровима за накнаду штете, наравно, 
далеко је од идеалног. У пракси се неретко постављају захтеви за накнаду који не уважавају у 
целини законско уређење нематеријалне штете, посебно законску систематику нематеријалних 
штета. Ради се нарочито о случајевима: 

а) погрешног узимања у обзир будућих физичких болова (као "трајних последица") у 
опису душевних болова због умањења животне активности; 

б) тзв. зидање захтева (посебно нпр. остваривање захтева за умањење могућности за 
успех у животу поред захтева за душевне болове због умањења животне активности); 

в) јединственог захтева за накнаду са описом свих видова нематеријалне штете који се 
наводе - или јединственог захтева за накнаду неких видова нематеријалне штете (нпр. заједно 
за душевне болове због умањења животне активности и због наружености). 

У оквиру материјално-процесног вођења поступка судија може тражити од тужиоца да 
захтеве прилагоди материјалним основама које одређује ЗОО - а то је и дужан да учини. Али 
ипак, у случају када тужилац не уважи такав позив (или га не уважи у целини), није могуће без 
ограда заступати став да се ради о неодређеном тужбеном захтеву или о захтеву чија основа-
ност (делимично) не произилази из тужбе. У случају јединственог захтева за наканду за све ви-
дове нематеријалне штете који се наводе - или делимично јединственог захтева за накнаду за 

                                                 
16 Нaчeлни стaв зaузeт у Сaвeзнoм суду 7. нoвeмбрa 1995. гoдинe 
17 Закључак са Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова 
република и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године  

 



неке видове штете која се наводи - због, у југословенској судској пракси већ признатих изузет-
них случајева када је могуће (и потребно) досудити накнаду у јединственом износу, веома је 
рискантно заступати став да захтев није одређен или да из чињеница које се наводе у тужби не 
произилази основаност тужбеног захтева. У таквим случајевима, наравно, може прешироко ту-
мачење за будућу судску праксу бити веома опасно, ако гледамо на проблем са становишта раз-
војно основаних и за судску праксу подобнијих ставова који сада важе код постављања и разма-
трања захтева за накнаду у оквиру једиственог тужбеног захтева. Треба ипак размислити о мо-
гућностима да оштећени тврди да су недељиво повезани и преплетени (неки) видови његовог 
оштећења, дакле облика његове нематеријалне штете. Такав случај оправдава изузетно разма-
трање и суђење о накнади у само једном износу у оквиру само једног захтева за накнаду. За та-
кву могућност говоре основна начела одштетног права (потпуна накнада, правична накнада за 
нематеријалну штету) која у дилеми увек налажу тумачења у корист оштећеног. Ово мора ва-
жити за проблематичне процесне ситуације''. 

Расправа на саветовању је изразила дилеме пре свега на тачку 3. и 4. прихваћеног за-
кључка, то јест, о улози суда када оштећени - тужилац на његове позиве не определи (у целини 
или делимично) односно не прилагоди свој захтев законској систематици нематеријалних ште-
та. Став да у случају када оштећени упркос позиву остаје код јединственог захтева за накнаду 
за оствариване видове нематеријалних штета, да се дакле у том случају ради о тужбеном захте-
ву чија основаност не произилази из чињеница наведених у тужби и да зато треба такву тужбу 
одбацити, није био прихваћен. На прихваћени закључак (тач. 3 и 4) да ће суд и у таквом случају 
на основу чињеничних навода оштећеног сам разлучити поједине видове нематеријалних ште-
та, биле су изражене дилеме да би у таквом случају суд одлучивао о одштетном захтеву "гло-
бално", дакле и у случају када оштећени не би уважио захтев суда да разграничи захтеве (што је 
прихваћено већином гласова 

 

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА  
ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

Суд нe прeкoрaчуje тужбeни зaхтeв дoсудoм билo кojeг дo тужбoм трaжeнoг изнoсa 
прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe утврђeнoг узимaњeм у рaчун вeћeг 
изнoсa нaкнaдe и вeћeг стeпeнa пoдeљeнe oдгoвoрнoсти oд изнoсa oднoснo стeпeнa сa 
кojим je тужилaц рaчунao. 

У образложењу овог закључка наведено је да: 

''Одредба члана 2. став 1. Закона о парничном поступку (ЗПП), према којој у парничном 
поступку суд одлучује у границама захтева који су стављени у поступку, не би у примени требало 
да буде нарочито спорна. По њој странци се може досудити само оно што је тражила и највише 
онолико колико је тражила. Свака досуда противно томе (осим када је суд посебним законом 
овлашћен да поступи другачије) значи повреду наведене законске одредбе, у парничном поступку 
означене као прекорачење тужбеног захтева, са законом прописаним процесно-правним дејством. 
Али, како се то и иначе догађа, судска пракса је отворила још један проблем примене наведене за-
конске одредбе. Када оштећени као тужилац тражи досуду одређеног износа правичне новчане 
накнаде нематеријалне штете и при томе не узме у рачун и своју подељену одговорност у смислу 
одредби члана 192. Закона о облигационим односима или је узме у одређеној мањој сразмери, да 
ли суд законито поступа досудом у целини траженог износа спорне накнаде налазећи да она пре-
ма околностима случаја (члан 200. ЗОО) припада оштећеном и поред утврђене његове подељене 
одговорности са којом он у тужби и током поступка није рачунао, односно и поред његовог утвр-
ђеног већег степена подељене одговорности од онога са којим је он рачунао при стављању тужбе-
ног захтева, и независно од износа накнаде са којим је у тужби и током поступка рачунао. Са ста-
новишта процесног права проблем се своди на тражење одговора на питање да ли би суд, посту-
пајући на описани начин одлучио у границама захтева који су стављени у поступку у смислу од-
редби члана 2. став 1. ЗПП, или би у смислу тих одредби прекорачио тужбени захтев. Одговор на 
постављено питање са процесно-правног аспекта је у непосредној вези са одговором на питање да 
ли је правична новчана накнада нематеријалне штете онај износ који се тужбом тражи или је то 
износ који у смислу одредби члана 200. ЗОО суд одреди независно од навода тужбе, а то је про-



блем материјалног права. У одговору на постављено питање на саветовању је једногласно при-
хваћен у наслову наведени закључак из ниже наведених разлога. Полазећи од напред наведене 
интерпретације одредби члана 2. став 1. ЗПП да се странци може досудити само оно што је тра-
жила и највише онолико колико је тражила, у поступању на напред описани начин нема прекора-
чења тужбеног захтева у смислу наведене законске одредбе. Износ правичне накнаде немате-
ријалне штете и степен подељене одговорности су по својој правној природи питања мате-
ријалног права, па висину накнаде и поменути степен одређује суд. Када одлучује о захтеву 
за досуду правичне новчане накнаде нематеријалне штете, суд њену висину одређује према 
околностима из члана 200. ЗОО и при томе није везан наводима тужбе у односу на износ не-
материјалне штете јер га на то не обавезује ни једна законска одредба. Након што на такав 
начин одреди висину штете, суд, применом степена подељене одговорности који је сам 
утврдио, утврђује износ спорне накнаде. Тако добијени износ досуђује у целини оштећеном 
само ако је једнак или мањи од тужбом траженог износа накнаде. С обзиром на правну при-
роду и описани поступак суда при утврђивању износа правичне новчане накнаде нематеријалне 
штете, оштећени као тужилац није дужан да при постављању износа накнаде у тужби узме у ра-
чун подељену одговорност. Следом тога, оштећени не може имати штете због тога што при 
стављању износа накнаде у петиту тужбе није узео у рачун подељену одговорност или ју је 
узео у мањем степену од степена који је утврдио суд, као и због тога што је у рачун узео из-
нос правичне накнаде различите од износа који је одредио суд. Осим тога, пошто се висина 
нематеријалне штете и у вези с тим и висина накнаде те штете као сатисфакције не може утврди-
ти егзактно, него по слободној оцени суда према извесним околностима рачунајући и оне које ће 
трајати и у будућности, и то не према критеријумима у време настанка штете или подношења ту-
жбе, него према критеријумима на дан доношења пресуде, то оштећени није у могућности да уна-
пред сазна износ те штете и у вези с тим износ накнаде исте''18. 

 

 

ЈЕДИНСТВЕНА НАКНАДА  
ЗА УКУПНУ НЕМАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ 

Нaкнaдa зa нeмaтeриjaлну штeту у нaчeлу сe дoсуђуje зa свaки вид нeмaтeриjaлнe 
штeтe пoсeбнo, a у изузeтнo тeшким случajeвимa, кaд сe трпљeњa oштeћeнoг узajaмнo 
услoвљaвajу и прeплићу тaкo дa их je нeмoгућe рaзлучивaти, мoжe сe дoсудити 
jeдинствeнa нaкнaдa зa укупну нeмaтeриjaлну штeту. 

Према образложењу овог правног закључка19: 

''Имајући у виду сазнање да је сваки човек непоновљива целина његове индивидуалне 
телесне и духовне бити и да је та целина нераздељиво преплитање свих компоненти обеју бити, 
нужно произилази да су за оштећеног све последице повреде његове личне целовитости које 
представљају нематеријалну штету једна јединствена целина. У његовој психи сво протекло до-
гађање и сво будуће догађање због физичких болова, свих врста душевних болова и страха од-
вијаће се у недељивој целини. Само немоћ права да једнако целовито као што се одвија у при-
роди - у човеку, то догађање дефинише у праву накнаде штете, разлог је што код суђења о не-
материјалној штети посебно утврђујемо постојање и обим појединих правно признатих видова 
нематеријалне штете и за сваки посебно одмеравамо накнаде. Али јасно је ипак да већ закони-
тост човекових мисаоних процеса - дакле и мисаоних процеса судије - искључује потпуно не-
природно раздвајање одмеравање накнаде за поједине видове нематеријалне штете које смо код 
суђења утврдили. Можемо се залагати само за такво одмеравање накнаде које, уз аналитички 
приступ према одмеравању накнаде, има у виду и коначну синтезу тог одмеравања у накнади за 

                                                 
18 Закључак са Сaвeтoвaња грaђaнских и грaђaнскo-приврeдних oдeљeњa Сaвeзнoг судa, врхoвних судoвa и 
Врхoвнoг вojнoг судa oд 24. и 25. X 1990 

19 Закључак са Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова 
република и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године  

 



целокупну утврђену нематеријалну штету. Ако се једноставно упитамо о својим мисаоним про-
цесима код одмеравања, утврдићемо да код уобичајеног случаја накнаде за нематеријалну ште-
ту - када се ова састоји из претрпљених и будућих физичких болова, и душевних болова због 
умањења животних активности и због наружености, те коначно из страха - додуше заиста одме-
равамо накнаду за сваку врсту штете посебно, али увек одмерене износе оцењујемо (и испра-
вљамо) и према њиховом унутарњем односу, а уједно и према коначном збиру целокупне на-
кнаде. Међусобна поређења појединих поставки одмеравања између себе и са целином су ујед-
но и она коначна провера која неретко доводи до корекције одмеравања накнаде за поједине ви-
дове штете и тиме до коначног одмеравања целокупне накнаде. То у пуној мери важи и за суђе-
ње на првом степену. Али присутно је и на жалбеном степену и још на ревизијском, у оба на-
врата не само у случају побијања целокупног одмеравања (дакле одмеравања за све видове ште-
те), већ и тада када је предмет одлучивања само одмеравање накнаде за поједине видове штете 
(код непобијаних других поставки накнаде). Тако је и у процесу суђења, дакле у процесу одме-
равања накнаде, од значаја и коначни износ накнаде за целокупну нематеријалну штету, а не са-
мо накнаде за поједине видове за те штете. Да је пре свега (или чак само тај) коначни износ од 
значаја за самог оштећеника више или мање је јасно. Систем правног уређења накнаде за нема-
теријалну штету налаже устрајавање код досадашњег устаљеног приступа, тј. код посебног од-
меравања накнаде за поједине видове нематеријалне штете. Ипак, ваља увек бити свестан да је 
самосталност накнада за поједине видове нематеријалне штете истог повређеног из истог штет-
ног догађаја само релативна. Али, у неким случајевима се основано одлучује и за изузетан, су-
протни став:  

- У случају врло тешког инвалидитета када физички болови, душевни болови због умањења 
животне активности и наружености те страх представљају квалитативну целину која прера-
ста могућност изоловања појединих облика штета и њихово одвојено оцењивање, могуће је за све 
облике нематеријалне штете досудити сатисфакцију у једном износу''. 

Саветовање је зато било јединствено у томе да по правилу треба поједине штете, које 
произилазе из истог штетног догађаја, разматрати одвојено, појединачно и за сваку поједину 
штету одмерити самосталну, правичну новчану накнаду, али да: 

- ''Код оваквог правила треба ипак допустити могућност изузетка, када нарочито тешка 
животна ситуација (а не можда непотпуно или чак погрешно опредељен тужбени захтев) на 
страни оштећеног, узимајући у обзир изузетну тежину његових повреда односно последица, на-
просто не допушта разлучивање појединих штета које произилазе из истог штетног догађаја, 
када су се ове због интензитета међусобно тако тесно испреплеле и тиме условљавају једна дру-
гу да их није могуће одвајати. Само у таквим изузетним случајевима било би на месту досуђи-
вање оштећеном јединствене накнаде за све видове штете које трпи, без обзира на то како је он 
сам определио свој тужбени захтев''. 

У новијој судској пракси није било предмета у којима је овакав изузетак експлицитно 
примењен, али је приликом одмеравања правичне накнаде нематеријалне штете и оцене закони-
тости одлука нижестепених судова ово схватање нашло своју примену, па виши суд често пра-
вилност нижестепених одлука оцењује узимајући у обзир и укупно досђуне износе накнаде за 
све видове накнаде нематеријалне штете. 

 
 

УРАЧУНАВАЊЕ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ЗДРАВСТВЕНОГ, 
ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА  

КОД ДОСУЂИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

1. Примања по основу здравственог, пензијског и инвалидског осигурања урачунавају 
се у одговарајуће видове накнаде штете тако да се штета коју трпи осигурано лице састоји у ра-
злици између укупне штете и онога што оштећени прими по једном или више наведених осно-
ва. 



2. Штету из претходног става оштећеном је дужно да накнади лице које је према прави-
лима одштетног права одговорно за накнаду штете. 

3. Ако је настанку штете допринео и оштећени, лице одговорно за накнаду штете 
дужно је да оштећеном накнади део штете из става 1. у сразмери са подељеном одговорно-
шћу. 

4. При свему томе није од значаја да ли одговарајућа самоуправа интересна зајед-
ница може поводом давања своме осигуранику, која су изазвана штетном радњом, од од-
говорног лица захтевати накнаду тих давања у целини, односно у сразмерном делу или на 
то уопште нема право. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 25. и 26.3.1980. године) 

 

 

УРАЧУНАВАЊЕ ДРУГИХ ПРИМАЊА 

ЗАКЉУЧАК 
Помоћ коју оштећени (односно његова родбина) добије од синдикалне организаци-

је у својој организацији код које је у радном односу не одбија се од утврђене накнаде. Је-
дино ће се износ, који је организација исплатила из фонда солидарности као помоћ у вези 
с несрећом на раду свог радника, урачунати у накнаду нематеријалне штете кад тај фонд 
није оформљен из новчаних прилога радника те организације или из средства предвиђе-
них за заједничку потрошњу. 

Из образложења: 
Предложени закључак је прихваћен једногласно и без расправе. 
Одговор на питање када ће се неко примање урачунати у накнаду, дакле зависи од тога 

из којих средстава је оформљен износ који се даје као помоћ одн. као накнада, као и од тога у 
какву сврху је био основан одн. формиран фонд из којега се даје помоћ. 

У вези са урачунавањем осигуранине из колективног осигурања у накнаду већ је при-
хваћен закључак саветовања Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 14. и 
15. 9. 1983. 

При тумачењу спорних одредби уговора о колективном осигурању радника од последи-
ца несрећног случаја претпоставља се да је уговорено лично осигурање кад је премија за осигу-
рање плаћена из средстава за личне дохотке или из средстава за заједничку потрошњу. Ако је 
премија за осигурање плаћена из других средстава претпоставља се да је закључен уговор о 
осигурању од одговорности. 
(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-

ховног војног суда од 15. и 16.10.1986. године) 
 

 

УРАЧУНАВАЊЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИСПЛАЋЕНОГ ОШТЕЋЕНОМ ПРЕ 
ПОКРЕТАЊА СПОРА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Утврђивање сразмере намирења оштећеног врши се тако што се износ исплаћене 
му накнаде штете пре покретања спора ставља у однос према износу накнаде штете који 
му је припадао у време делимичне исплате. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије  
од 8.2. 1999. године) 

 

 



Лица која имају право на новчану накнаду у случају смрти  
или тешког инвалидитета 

Члан 201. 

(1) У случају смрти неког лица, суд може досудити члановима његове уже породице 
(брачни друг, деца и родитељи) правичну новчану накнаду за њихове душевне болове. 

(2) Таква накнада може се досудити и браћи и сестрама ако је између њих и умрлог по-
стојала трајнија заједница живота. 

(3) У случају нарочито тешког инвалидитета неког лица, суд може досудити његовом 
брачном другу, деци и родитељима, правичну новчану накнаду за њихове душевне болове. 

(4) Накнада из ст. 1. и 3. овог члана може се досудити и ванбрачном другу, ако је између 
њега и умрлог, односно повређеног постојала трајнија заједница живота. 

 

Судска пракса 

ДУШЕВНИ БОЛОВИ ЗБОГ СМРТИ БЛИСКОГ ЛИЦА 

Правична новчана накнада за душевне болове детата због смрти родитеља предста-
вља накнаду како за бол изазван самим сазнањем за смрт, тако и за све касније болове које 
дете трпи због губитка родитеља - љубави, неге и пажње коју би му родитељ пружио, а при-
пада детету које због узраста није могло да осети бол због саме смрти родитеља, јер је у пи-
тању накнада за јединствени вид нематеријалне штете20. 

У образложењу овог закључка наведено је да: 

''У случају смрти блиског лица његови ближи: брачни друг, деца и родитељи имају пра-
во на накнаду за своје душевне болове. Правна проблематика је код свих наведених врста оште-
ћених барем слична, а у наставку разматрамо само неке особитости. У случају смрти родитеља 
судска пракса је пре ступања на снагу ЗОО познавала два основа за накнаде малолетној деци: у 
сваком случају накнаду за губитак родитеља, а осим тога још накнаду за душевне патње детета 
због смрти, ако је дете тада већ било способно да схвати душевне болове. Будући да облик ште-
те "душевни болови због смрти блиског лица" представља по ЗОО јединствени облик нематери-
јалне штете због смрти блиског лица и обухвата патње оштећеног због најразличитијих губита-
ка на нематеријалном подручју насталих због смрти родитеља (нпр. душевни болови због саме 
смрти, каснији болови због губитка пажње и помоћи родитеља, настали због губитка његове 
моралне подршке, нежности, одгоја, савета итд), потребно је све врсте губитака које дете трпи 
због губитка родитеља, односно које ће трпети у току живота, уврстити у душевне болове. Ови 
представљају довољно широк појам који обухвата све врсте патњи оштећеног. Деца по ЗОО, 
без обзира на старост, имају право на накнаду због смрти једног односно оба родитеља. ЗОО, 
наиме, не чини разлику с обзиром на узраст деце. Претпоставља да ће сва деца, и она која инте-
лектуално и емоционално још не схватају губитак родитеља, доживети одн. доживљавају пси-
хичку таруму посредством нагонско-инстинктивних механизама и емоција, дакле да душевно 
пате. Код сваког детета губитак родитеља представља тешко емотивно и животно оптерећење, 
јер изостаје свакодневна родитељска љубав, његова брига, нега и помоћ и из овог произилази 
душевна патња детета. А чим душевни болови постоје, детету је за такву врсту штете признато 
право на накнаду по члану 201. став 1. ЗОО. А ако је извесно да ће постојеће штетне последице, 
душевни болови, по редовном току трајати и у будућности, суд може на захтев оштећеног досу-
дити и будућу штету на основу члана 203. ЗОО. Право на накнаду за душевне болове због смр-
ти родитеља не зависи од околности да ли су одрасло дете и његов родитељ у време смрти ро-
дитеља живели заједно у породичној заједници. Право на накнаду као и њена висина зависе од 
међусобне емотивне повезаности детета и родитеља. Осамостаљење детета и његов живот ван 
породичне заједнице родитеља могу утицати на висину накнаде одн. и на право на накнаду са-
мо утолико уколико је ова околност утицала на умањење одн. уопште на престанак њихове ме-
                                                 
20 Закључак Саветовања представника Савезног суда, врховних судова република и аутономних покраји-
на и Врховног војног суда о проблемима нематеријалне штете од 15. и 16. октобра 1986. године 



ђусобне емотивне повезаности. Сматрамо да таква накнада припада, када су за њу испуњени 
остали услови, и ванбрачном детету (одн. ванбрачном родитељу) уз услов да је статусни однос 
био регулисан на начин одређен законом''. 

Дотадашња судска пракса је, према образложењу овог закључка, само изузетно укључи-
вала браћу и сестре оштећеног у круг оштећеника којима је било могуће признати накнаду, 
али сада: 

''И члан 201. став 2. ЗОО уврштава браћу и сестре у круг оних лица која имају право на 
накнаду код губитка брата односно сестре, али уз узлов да је између њих и умрлог постојала 
трајиња заједница живота. Трајна заједница живота у правилу додуше значи заједнички живот 
односно стални контакт између особа које у тој заједници живе. Нагласак је на њиховој истин-
ској и тесној међусобној емотивној повезаности, чија је последица патња због губитка. Таква 
повезаност у правилу истина претпоставља сталан контакт између њих. Али може постојати и 
онда када браћа и сестре ради у разним местима, али се враћају кући крајем недеље. Битно је да 
другде не створе свој самосталан живот у оквиру неке друге заједнице, него се још увек осећају 
припадницима заједнице живота са другим члановима породице. живот у дому за самце и вра-
ћање кући крајем сваке недеље уз доказану међусобну приврженост зато не може имати за по-
следицу престанак заједнице живота''. 

У расправи, приликом заузимања овог става који је резултирао наведеним закључком, је 
било постављено и питање када и уз какве услове деда и баба (или очух, маћеха) имају право 
на накнаду за душевне болове због смрти унука (пасторка), као и обрнуто: 

''Став, који је био дискутован, наиме да таква накнада припада ако се однос између деде 
и бабе и унука изједначује са односом између родитеља и деце, по мишљењу неких дискутаната 
није довољно одређен, односно преширок је. Са друге стране, опет, био је такође дискутован 
став да се таква накнада може досудити изузетно наиме само када је између њих постојала трај-
нија заједница живота и ако су деда и баба уместо родитеља вршили родитељско право - и оце-
њен као преузан. Тако је расправа указала на све могуће варијанте решења проблема - од оне да 
накнада деди и баби припада само у случају ако је родитељима било одузето родитељско право 
(одн. ако су умрли или из других разлога нису могли вршити родитељско право), преко става да 
је стварно вршење родитељског права услов за право на накнаду, па до питања да ли имају пра-
во на ову накнаду чланови шире породичне задруге. У расправи је било наглашено и да сваки 
од предложених ставова садржи одређене разлоге за дилеме, па зато ниједан од предложених 
ставова није једногласно прихватљив. Зато је било једногласно закључено да саветовање о овом 
проблему не донесе закључак и да се проблем препусти даљњем развоју судске праксе''. 

У вези са питањем да ли се код истовремене смрти више лица досуђује накнада за 
сваког умрлог посебно или пак за све заједно, на саветовању је констатовано да судска пракса 
није јединствена и изражено мишљење да накнаде код истовремене смрти више лица не би би-
ло упутно одмеравати одвојено и збрајати их према броју умрлих, као што није могуће разгра-
ничавати одн. збрајати душевне болове код таквог трагичног догађаја, већ би требало досудити 
само једну, наравно према интензитету душевних болова одговарајућу накнаду.  

 

 

 

Накнада будуће штете 

Члан 203. 

Суд ће на захтев оштећеног досудити накнаду и за будућу нематеријалну штету ако је 
по редовном току извесно да ће она трајати и у будућности. 

 

Судска пракса 
 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА КОЈА ЈЕ НАСТАЛА  
И БУДУЋА ШТЕТА 



ЗАКЉУЧАК 

(1) Нематеријална штета која се у одређеном облику трајно или трајније испољава 
представља једну штету па суд одређује један износ накнаде узимајући у обзир трајање те 
штете до доношења пресуде и њено трајање у будућности. 

(2) Накнаду за будућу нематеријалну штету суд може досудити, у смислу члана 203. 
ЗОО, и кад се штетне последице у психи оштећеног још нису испољиле ако је извесно да 
ће те последице настати у будућности. 

Из образложења: 
Судска пракса је до ступања на снагу ЗОО прошлу, претрпљену нематеријалну штету 

довољно јасно разликовала од будуће још непретрпљене штете. Тако је нпр. за претрпљене фи-
зичке болове признавала посебну накнаду, па ако су ти болови трајне природе такву је накнаду 
признавала за све претрпљене физичке болове од штетног догађаја до завршетка лечења, а ако 
би ти физички болови требало да трају и даље (будућа штета), она их је у претежној већини 
случајева разматрала у оквиру накнаде за трајно умањење животне активности. 

Овакво полазиште имало је за последицу то да су оштећеници захтевали за физичке бо-
лове две накнаде - посебно за претпљене физичке болове и посебно за будуће (обично у оквиру 
накнаде за трајно умањење животне активности). На такву ситуацију смо наилазили и код не-
ких других облика нематеријалних штета. 

ЗОО је однос између прошле и будуће штете без сумње поставио на друге основе. Тако 
нпр. нема више законског основа за "поделу" накнаде за физичке болове на оне већ претрпљене 
и на оне за које се основано претпоставља да ће их оштећени трпети и убудуће, нема дакле ви-
ше основа за тзв. зидање захтева за накнаду за исти облик штете. 

Одлучујући тренутак за оцену која је штета прошла, а која је будућа без сумње је дан 
доношења пресуде првостепеног суда. За сву ону штету коју је оштећени претрпео до завршет-
ка главне расправе пред првостепеним судом, накнада је доспела до тог тренутка (члан 326. 
став 1. ЗПП), па је стога разматрамо као прошлу штету, а накнаду за могућу далњу штету суд 
може досудити уз услове из члан 203. ЗОО. У овој одредби има основа за досуђивање накнаде 
за будуће, до завршетка главне расправе још недоспеле нематеријалне штете. 

Члан 203. ЗОО дефинише будућу штету као штету "ако је по редовном току извесно да 
ће она трајати и у будућности". Правно релевантна је дакле само она за коју је "по редовном то-
ку извесно" да ће у будућности постојати. Али ова извесност се не односи само на наступање 
одн. постојање те штете у будућности, већ и на њен обим. 

Будућа нематеријална штета се може појавити само у непрекинутом настављању већ по-
стојеће штете (континуирана будућа нематеријална штета), или је код одлучивања пред прво-
степеним судом још нема (и још није ни било), а по редовном току је извесно да ће наступити 
(самостална будућа штета). 

У расправи су биле изражене дилеме, да ли се по основу члана 203. ЗОО поред накнаде за 
тзв. континуирану будућу штету, дакле ону која се испољава у непрекинутом настављању већ по-
стојеће штете (став 2. прихваћеног закључка) накнада може признати и за такву штету која код од-
лучивања пред првостепеним судом још не постоји, а по редовном току ствари је извесно да ће на-
ступити (тзв. самостална будућа штета). У вези с тим било је изражено мишљење да формулација 
члана 203. ЗОО не даје основа за досуђивање такве накнаде. И почетак тока рока застарелости у 
случају континуиране и самосталене будуће штете није истовремен. Расправа ипак није прихватила 
ову дилему, а посебно је упозорила на већ досадашњу судску праксу која је признавала накнаду за 
тзв. самосталну будућу штету (дискутанти су упозоравали на досуђивање накнаде детету за умрлог 
родитеља у часу када дете те штете још није свесно, а извесно је да ће бити свесно у будућности). 
Саветовање је због наведеног прихватило цитирани закључак. 

По ЗОО зато трајање неког вида нематеријалне штете није мерило за њену класифика-
цију. Зато и нема више основа за разликовање физичких болова по раздобљима, нпр. физички 
болови у току лечења, физички болови као трајна последица. Све физичке болове, оне у току 
лечења као и оне будуће зато и треба разматрати у оквиру вида штете - "физички болови", која 
има правни основ у члану 200. став 1. и члану 203. ЗОО. 



У пракси се, међутим, понекад поставља питање када физички болови као један од ви-
дова штете прелазе у трајно умањење животне активности, дакле у други вид штете. Прецизни-
је разграничење обе штете није могуће (понекад ће бити потребна и помоћ вештака). Тако је 
нпр. суд већ одлучио (с обзиром на конкретне околности случаја) да се трајне главобоље узима-
ју у обзир код накнаде за трајно умањење животне активности, а не у накнади за физичке боло-
ве. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног суда од 15. и 16.10.1986. године) 

 
ОДГОВОРНОСТ ВИШЕ ЛИЦА ЗА ИСТУ ШТЕТУ 

 

Регрес исплатиоца 
Члан 208. 

(1) Солидарни дужник који исплати више него што износи његов удео у штети, може 
тражити од сваког од осталих дужника да му накнади оно што је платио за њега. 

(2) Колико износи удео сваког појединог дужника суд одређује с обзиром на тежину ње-
гове кривице и тежину последица које су проистекле из његовог деловања. 

(3) У случају немогућности да се утврде удели дужника, на сваког пада једнак део, осим 
ако правичност захтева да се у конкретном случају друкчије одлучи. 

 

Судска пракса 
 

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ОД СУПСИДИЈАРНОГ ДУЖНИКА 
НАЧЕЛНИ СТАВ 

Поверилац може од супсидијарних односно солидарних дужника основано тражи-
ти извршење само пошто предходно у парничном поступку издејствује правоснажну суд-
ску одлуку или другу извршну исправу. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 25. 1. 1979. године)  

 

 

СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА 
 

ОПШТЕ ПРАВИЛО 
 

Члан 210. 
(1) Кад је неки део имовине једног лица прешао на било који начин у имовину неког 

другог лица, а тај прелаз нема свој основ у неком правном послу или у закону, стицалац је ду-
жан да га врати, а кад то није могуће - да накнади вредност постигнутих користи. 

(2) Обавеза враћања, односно накнаде вредности настаје и кад се нешто прими с обзиром на 
основ који се није остварио или који је касније отпао. 

 

Судска пракса 
 

ПРАВО УЧЕСНИКА ИЗГРАДЊЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА НА НАКНАДУ  

ПО ОСНОВУ НЕОСНОВАНОГ ОБОГАЋЕЊА 
ПРАВНО СХВАТАЊЕ 



Од момента преласка електроенергетске мреже у друштвено средство учесници из-
градње немају право да по основу стицања без основа траже накнаду од електродистрибу-
тивне организације, а по правилу ни од нових корисника. 

Изузетно, лица која су изградила или реконструисала електроенергетски обје-
кат и исти предали на коришћење електродистрибутивној организацији могу по осно-
ву стицања без основа тражити да им потрошачи, чији су електроенергетски објекти 
прикључени на тако изграђену или реконструисану електроенергетску мрежу плате 
сразмеран део накнаде, ако је то с обзиром на околности случаја у складу са начелом 
правичности и моралом друштва. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 4.12.1985. године) 
 

 

ДА ЛИ АУТОР У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ АУТОРСКОГ ПРАВА,  
ПОРЕД ПРАВА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ИМА И ПРАВО  

НА ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ПРАВИЛИМА О СТИЦАЊУ БЕЗ ОСНОВА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Лице чије је ауторско право повређено може захтевати исплату накнаде како по 
правилима о проузроковању штете, тако и по правилима о стицању без основа ако су ис-
пуњени услови за подношење оба захтева, с тим што се накнада за исти губитак по оба 
основа не може кумулирати. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 26. и 27. октобра 1988. године) 

Обим враћања 

Члан 214. 

Кад се враћа оно што је стечено без основа, морају се вратити плодови и платити зате-
зна камата, и то, ако је стицалац несавестан, од дана стицања, а иначе од дана подношења зах-
тева. 

 

Судска пракса 
 

ЗАТЕЗНА КАМАТА НА НОВЧАНА ПОТРАЖИВАЊА  
ПО ОСНОВУ РЕСТИТУЦИЈЕ НАКОН ПОНИШТЕЊА  

ИЛИ РАСКИДА УГОВОРА У ПРИВРЕДИ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Ако је уговор раскинут под неким од услова предвиђеним у чл. 125-129. Закона о 
облигационим односима, страна која по основу реституције враћа новац дужна је платити 
затезну камату од дана кад је исплату примила без обзира да ли је одговорна за неиспуње-
ње уговора. Ако је уговор раскинут под другим условима, као и кад је уговор поништен, 
затезна камата плаћа се по одредби члана 214. Закона о облигационим односима. 

Из образложења: 

У судској пракси је спорно од ког момента теку затезне камате на новчана потражи-
вања по основу реституције након раскида или поништења уговора. Изражено је мишљење 
да затезне камате теку од дана када је страна која враћа новац примила исплату, јер се од 
тог дана па до дана враћања користила туђим новцем. Неки сматрају да од овог момента теку 
затезне камате само ако је страна која је примила новац крива за раскид или поништење уго-
вора. Тај став се образлаже тиме да након раскида, односно поништења уговора у привреди, 
дакле након престанка таквог уговора, страна која враћа новац држи примљено без основа 
(основ је касније отпао), па плаћање не врши позивом на уговор у привреди, већ обавезу ис-



пуњава по основу из чл. 210. став 4. Закона о облигационим односима. Наводи се и да у слу-
чају раскида или поништења уговора у привреди, економски промет (роба и услуга за новац) 
који је био циљ и суштина тога уговора, није обављен, па новчано потраживање престало на-
кон престанка уговора у привреди не треба издвајати од било ког другог потраживања те вр-
сте. У судској пракси је запажен и став да затезну камату треба обрачунавати по стопи коју 
одређује Савезно извршно веће само у случају раскида уговора у привреди због скривљеног 
неиспуњења, јер тада затезна камата представља и накнаду штете коју има у виду члан 278. 
став 2. Закона о облигационим односима. На XXXV Заједничкој седници Савезног суда, репу-
бличких и покрајинских врховних судова и Врховног војног суда одржаној 4. и 5. новембра 
1987. године у Београду у смислу члана 33. Закона о савезном суду, усвојен је предњи начел-
ни став из следећих разлога: Законом о облигационим односима прецизно је одређено од ка-
да теку затезне камате на новчана потраживања у случају раскида или поништења уго-
вора, па нема основа да се од законом прописаног одступа. Чланом 132. став 5. Закона о обли-
гационим односима прописано је да је страна која враћа новац након раскида уговора због не-
испуњења под условима предвиђеним у одредбама чл. 124-129. Закона о облигационим одно-
сима, дужна платити затезну камату од дана кад је исплату примила. Ово правило се у 
случају раскида уговора због неиспуњења примењује и када новац враћа страна која није 
скривила раскид уговора, јер закон не предвиђа изузетке. Страна која није скривила раскид 
могла је захтевати испуњење уговора, а ако се одлучи да захтева раскид, мора сносити и све 
консеквенце таквог опредељења. У случају раскида уговора под другим условима, као и у 
случају поништења уговора, пошто се примљено држи без основа (који је отпао), затезна 
камата се плаћа по одредби члана 214. Закона о облигационим односима - ако је стицалац не-
савестан, од дана стицања, а иначе од дана подношења захтева. Уговор у привреди који је ка-
сније раскинут или поништен, производио је правна дејства у време када је дошло до исплате 
новца, па се мора закључити да и обавеза на враћање новца, након раскида или пониште-
ња уговора произилази из тог уговора, јер је с њим у блиској правној вези. Нека друга нов-
чана потраживања, као нпр. накнада штете због неиспуњења уговора или уговорна казна због 
неиспуњења уговора, настају и доспевају након престанка уговора у привреди, а у судској 
пракси је општеприхваћено да се ради о новчаним потраживањима произашлим из угово-
ра у привреди, па нема разлога да се тако не поступи и са потраживањем по основу реститу-
ције новца након раскида или поништења уговора у привреди, тим пре што и ово потражива-
ње у правилу настаје због повреде тог уговора. 

(Начелни став бр. 18/87 са XXXV Заједничке седнице Савезног суда,  
републичких и покрајинских врховних судова и Врховног војног суда,  

Београд, 4. и 5. новембар 1987. године) 

 
 

Употребљавање туђе ствари у своју корист 

Члан 219. 

Кад је неко туђу ствар употребио у своју корист, ималац може захтевати, независно од 
права на накнаду штете, или у одсуству ове, да му овај накнади корист коју је имао од употре-
бе. 

 

Судска пракса 
 

ПРИМЕНА ПРАВИЛА ИЗ ПРИМЕНА ПРАВИЛА  
ИЗ ЧЛАНА 219. ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 

ЗАКЉУЧАК 

Под употребом туђе ствари у смислу члана 219. Закона о облигационим односима 
подразумева се такво коришћење ствари при коме се она претвара у нешто друго или пре-



стаје да постоји. Корист остварену таквом употребом ствари дужан је да накнади имаоцу 
ствари и савестан стицалац. 

Коришћење туђе ствари у смислу чл. 38. ст. 2. Закона о основним својинско-прав-
ним односима подразумева употребу при којој идентитет ствари остаје очуван уз могуће 
смањење вредности због употребе. Савесни држалац односно стицалац није дужан да пла-
ти накнаду за такво коришћење ствари за време док је био савестан. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 13. и 14.6.1984. године) 

 

ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА И ДУЖНИКОВЕ ОБАВЕЗЕ 
 

ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА 
 

Испуњење обавезе и последице неиспуњења 

Члан 262. 

(1) Поверилац у обавезном односу је овлашћен да од дужника захтева испуњење обаве-
зе, а дужник је дужан испунити је савесно у свему како она гласи. 

(2) Кад дужник не испуни обавезу или задоцни са њеним испуњењем, поверилац има 
право захтевати и накнаду штете коју је услед тог претрпео. 

(3) За штету због задоцњења са испуњењем одговара и дужник коме је поверилац дао 
примерен накнадни рок за испуњење. 

(4) Дужник одговара и за делимичну или потпуну немогућност испуњења и ако ту немо-
гућност није скривио ако је наступила после његовог доласка у доцњу, за коју одговара. 

(5) Али се дужник ослобађа одговорности за штету ако докаже да би ствар која је пред-
мет обавезе случајно пропала и да је он своју обавезу на време испунио. 

 

Судска пракса 
 

ОДГОВОРНОСТ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ПОТРОШАЧА  
ЗБОГ ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

УСЛЕД НЕПЛАЋАЊА ЦЕНЕ 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Електропривредне организације и потрошач су једнако одговорни за штету коју по-
трошач претрпи због обуставе испоруке електричне енергије услед неплаћања цене елек-
тричне енергије, без обзира што потрошач претходно није писмено упозорен од стране елек-
тропривредне организације, јер су обе стране биле неуредне у извршењу својих обавеза па 
се имају применити правила о подељеној одговорности. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 4.12.1985. године) 

 
 

ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ  
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 



У споровима ради извршења обавезе из уговора о испоруци електричне нергије, 
поред одредби Закона о електропривреди, супсидијарно се примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 4.12.1985. године) 

 
 

Повериочева права 

Члан 273. 

(1) Кад је казна уговорена за случај неиспуњења обавезе, поверилац може захтевати или 
испуњење обавезе или уговорну казну. 

(2) Он губи право да захтева испуњење обавезе ако је затражио исплату уговорне казне. 

(3) Кад је казна уговорена за случај неиспуњења, дужник нема право да исплати уговор-
ну казну и одустане од уговора, изузев ако је то била намера уговарача кад су казну уговорили. 

(4) Кад је казна уговорена за случај да дужник задоцни са испуњењем, поверилац има 
право захтевати и испуњење обавезе и уговорну казну. 

(5) Поверилац не може захтевати уговорну казну због задоцњења ако је примио испуње-
ње обавезе, а није без одлагања саопштио дужнику да задржава своје право на уговорну казну. 

 

Судска пракса 
 

ФОРМА САОПШТЕЊА О ЗАДРЖАВАЊУ ПРАВА  
НА УГОВОРНУ КАЗНУ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 
Саопштење о задржавању права на уговорну казну може се дати и усмено ако 

странке нису уговориле да се та изјава може дати само у одређеној форми. 
Из образложења: 
Наше право усваја начело неформалности уговора, а одступања може прописати само 

закон (члан 67. став 1. ЗОО). Саопштење повериоца из члана 273. став 5. ЗОО по научној класи-
фикацији спада у обавештајне радње (нотификације) које карактерише изјава воље, а за ову из-
јаву важе правила која се примењују код правних послова. Будући да Закон о облигационим од-
носима за то саопштење не прописује форму, произилази да се може правоваљано изјавити не-
формално. 

Саопштење повериоца о задржавању права на уговорну казну се не сме мешати са одредба-
ма уговора о тој казни. Уговорна одредба је извор субјективног права повериоца да му дужник пла-
ти одређени новчани износ или прибави неку другу материјалну корист ако не испуни своју обавезу 
или ако задоцни са њеним испуњењем (члан 270. став 1. Закона о облигационим односима), а саоп-
штење претпоставка за његову реализацију. Зато се из законске одредбе да уговорна казна "мора 
бити уговорена у форми прописаној за уговор из којег је настала обавеза на чије се испуњење одно-
си" (члан 271. став 2. ЗОО), не произилази закључак да се у истој форми мора дати саопштење пове-
риоца о задржавању права на уговорну казну. Упарво због разнородности "саопштења" и клаузуле 
о уговорној казни није могућа ни аналогна примена правила о форми те клаузуле. Претпоставка за 
аналогију је, уосталом, да постоји правна празнина. Овде, међутим, не постоји правна празнина. За-
конодавац који је унутар истог института "везао" форму уговорне казне за форму уговора због њене 
акцесорности (члан 272. став 2. ЗОО), није то учинио у следећем (члану 273. став 5) - у погледу "са-
општења". 



Правна сигурност, наиме, постиже се и неформалним саопштењем о задржавању права 
на уговорну казну, да би се постигла извесност довољно је да "саопштење" буде изричито и од-
ређено. 

Будући да саопштење не креира субјективно право које већ постоји, већ је само претпостав-
ка за његову реализацију, а та претпоставка је нужан услов да би дужник био свестан да ће га пого-
дити ова санкција, није било потребно да се за "саопштење" пропише иста форма као и за уговорну 
казну. 

Према томе, ЗОО не прописује форму саопштења о задржавању права на уговорну ка-
зну, па се то саопштење може дати и усмено, осим у случају кад су се уговорне стране споразу-
меле да посебна форма буде услов пуноважности саопштења (члан 69. став 1. ЗОО). 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 23. и 24.5.1989. године) 

 

 

ЗАТЕЗНА КАМАТА 
Кад се дугује 

Члан 277. 

(1) Дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главнице, и зате-
зну камату по стопи утврђеној савезним законом. 

 

(2) Ако је стопа уговорене камате виша од стопе затезне камате, она тече и после ду-
жникове доцње. 

 

Судска пракса 
 

ОД КАДА ТЕЧЕ КАМАТА НА ДЕВИЗНА СРЕДСТВА ОДУЗЕТА  
НА ЦАРИНИ АКО НИЈЕ ПОКРЕНУТ КРИВИЧНИ  

ИЛИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Камата на девизна средства одузета на царини ако није покренут кривични или пре-
кршајни поступак тече од одузимања средстава. 

(Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења  
Врховног суда Србије од 22.5. 2001. године) 

ОД КАДА ТЕКУ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ НА НОВЧАНО  
ПОТРАЖИВАЊЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Затезна камата на накнаду неновчане материјалне штете, досуђену у новцу према 
ценама у време пресуђења, тече од дана доношења првостепене пресуде којом је висина 
накнаде одређена. 

Ако је оштећени сам отклонио штету пре доношења судске одлуке, затезна камата 
тече од дана када је штета отклоњена, односно кад су учињени трошкови ради отклањања 
штете. 

Из образложења: 

У Закону о облигационим односима, бар када је реч о затезним каматама код накнаде 
неновчане штете, готово ништа није прописано о њеној доспелости за наплату. Ни правна пра-
вила имовинског права нису давала одређена конкретна решења о томе када настаје обавеза од-



говорног лица на плаћање затезне камате. Она су, у ствари, полазила од тога да обавеза плаћа-
ња настаје стављањем дужника у доцњу, а стављање у доцњу повезано је са вољом повериоца 
да захтева испуњење обавезе позивањем на плаћање (опоменом) или подношењем тужбе. 

Због тога је ово питање више пута разматрано од судских институција и правних теоре-
тичара, а судска пракса је указала на одређене противуречности код примене института затезне 
камате у условима висок стопе инфлације. 

Раније, пре доношења Закона о облигационим односима, примењивано је начелно ми-
шљење опште седнице Врховног суда Југославије, број 1/70 од 20. X 1970. године, по којем је 
затезна камата на новчано потраживање накнаде штете текла од наредног дана од дана када је 
оштећени позвао дужника да накнади штету, односно од наредног дана од дана када је поднео 
тужбу којом остварује захтев за накнаду штете. 

Касније је било схватања да затезна камата на новчано потраживање накнаде неновчане 
штете тече од дана доношења првостепене одлуке којом је одређена висина накнаде штете, уко-
лико оштећени не тражи да се висина накнаде одреди према ценама које су важиле неког дру-
гог дана пре доношења пресуде, у ком случају би затезна камата текла од тога дана. Ово схвата-
ње је било изнето на XI заједничкој седници Савезног суда, врховних судова и Врховног војног 
суда, одржане 25. I 1979. године, али није прихваћено, већ је заузет начелни став, који је до не-
давно и примењиван у пракси судова, да затезне камате на новчано потраживање о накнади не-
новчане штете теку од тренутка штете. 

Наведени став образлаган је тиме да доцња дужника почиње да тече наредног дана од на-
станка штете. Ако штетник не накнади штету тог дана, он пада у доцњу. Заснована на доцњи ду-
жника и затезна камата почиње да тече од истог тренутка кад и доцња. То значи да је и за затезну 
камату меродаван дан настанка штете; да накнада штете не постаје већа услед пада куповне моћи 
новца, већ остаје иста, остаје накнада исте штете. Њен новчани израз је само повећан. Ништа се 
друго не дешава ни са затезним каматама. Оне услед своје акцесорности деле судбину штете (са 
главним дугом), те она не може бити већа ако су штета и накнада остале исте. 

Наведни став заједничке седнице, како је већ наведено, примењиван је до скоро, али с 
обзиром на тешкоће на које су судови наилазили углавном због велике инфлације, последњих 
година, тај став је преиспитан на XXXIII заједничкој седници Савезног суда, врховних судова и 
Врховног војног суда, када је 29. маја 1987. године заузет начелни став који је наведен у насло-
ву сентенце. 

Наведени став, дакле, решава две ситуације. Прву, која се односи на случајеве ако ште-
та није отклоњена до доношења судске одлуке и другу, ако је штета отклоњена пре доношења 
судске одлуке. 

Одредбе члана 185. Закона о облигационим односима имају у виду штету која је настала 
на стварима, оштећењем или пропашћу, и обавезу одговорног лица да успостави стање које је би-
ло пре него што је штета настала, односно ако то није могуће - да штету накнади у новцу. Дакле, 
потраживање оштећеног за оштећену или уништену ствар не представља новчану штету, јер је 
основно правило поменутог члана да се успостави раније стање. Суд може досудити оштећеном и 
накнаду у новцу ако он то изричито тражи, али ће га од таквог захтева увек одбити "ако околно-
сти датог случаја оправдавају успостављање раније тања" (став 4. члана 185. ЗОО). 

Расправљајући о штети, односно обавези одговорног лица да успостави раније стање на 
оштећеној ствари ако то лице до доношења судске одлуке не накнади штету, суд висину накнаде 
штете одређује према ценама у време доношења судске одлуке (члан 189. став 2. ЗОО). Досуђују-
ћи накнаду штете према ценама у време доношења судске одлуке успоставља се пређашње стање, 
јер досуђеним износом оштећени може да поправи оштећену ствар или да купи нову ствар. Он ту 
ничим није прикраћен, осим штете коју трпи због некоришћења ствари, коју може остварити до-
казивањем. 

Прикраћивање би могло бити код досуђене камате, јер висина камате у данашњим усло-
вима је мања од стопе инфлације, али се то мора занемарити јер се и код накнаде због неиспу-
њења новчане обавезе по члану 277. Закона о облигационим односима примењује то правило - 



да се од дана доцње плаћа камата по стопи која се у месту испуњења плаћа на штедне улоге 
орочене без утврђене намене преко годину дана. 

Оштећени не може да извлачи корист на рачун одговорног лица. чланом 190. Закона о 
облигационим односима прописано је да ће суд, узимајући у обзир околности које су наступиле 
после проузроковања штете, досудити накнаду у износу који је потребан да се оштећеникова 
материјална ситуација доведе у оно стање у којем би се налазила да није било штетне радње 
или пропуштања. Због тога се не може тражити камата на досуђени износ штете од дана када је 
штета настала, а ни од дана опомене, односно подношења тужбе, јер би се у том случају досу-
ђивањем накнаде према ценама у време доношења судске одлуке и путем камате од дана на-
станка штете, ако би спор трајао дуже од на пример годину дана, сама камата премашила износ 
досуђене накнаде штете, те би оштећени остварио већу накнаду од оне која му по закону припа-
да. 

Нешто је другачија ситуација ако је оштећени сам поправио ствар, или купио нову ствар 
или је био у могућности да о свом трошку отклони штету, с обзиром и на његову обавезу да до-
принесе да штета не буде већа, а одговорно лице му није надокнадило новчани износ штете. 

У таквој ситуацији, када оштећени сам отклони штету, наравно пре судске одлуке, штета 
и даље постоји, али је она сада изражена у новчаном облику - издатку који је оштећени имао за 
поправљену или новокупљену ствар. Она не представља више натуралну, већ новчану штету, па 
се на такве случајеве имају применити одредбе члана 394. Закона о облигационим односима, по 
којима када обавеза има предмет своту новца, дужник је дужан да исплати онај број новчаних је-
диница на који обавеза гласи. Имајући то у виду, на такве случајеве - када је у питању затезна ка-
мата, имају се применити одредбе члана 277. Закона о облигационим односима. Дакле мора се 
утврдити време када је дужник пао у доцњу, а то би могао бити дан када је оштећени отклонио 
штету. На тај начин, исплатом новчане штете отклониле би се последице штете, а затезна камата 
би представљала износ штете због некоришћења новца од дана доцње до дана исплате. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 29.5.1987. године) 

  

 

ЗАТЕЗНА КАМАТА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ  
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Затезна камата на правичну новчану накнаду нематеријалне штете тече од дана 
доношења првостепене пресуде којом је накнада одређена. 

Приликом одлучивања о висини правичне новчане накнаде суд ће узети у обзир 
и време протекло од настанка штете до доношења одлуке, ако дужина чекања на сатис-
факцију и друге околности случаја то оправдавају. 

Из образложења: 
Досадашња судска пракса о затезној камати на нематеријалну штету одлучивала је у 

оквиру начелног става бр. 1/79 са XI заједничке седнице Савезног суда, републичких врхов-
них судова, покрајинских врховних судова и Врховног војног суда од 25.1.1979. године који 
гласи: 

"Затезне камате на новчано потраживање за накнаду неновчане штете теку од тренут-
ка настанка штете". 

Законом о изменама и допунама Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", 
бр. 39/85, у наставку: новела ЗОО) измењен је и 1. став члана 277. који је законску затезну ка-
мату повисио од тадашње камате на штедне улоге по виђењу (у пракси 7,5%) на камату за не-
наменски везане штедне улоге на више од годину дана, дакле, у пракси на затезну камату у 
висини од 56-76% (у зависности од појединих временских раздобља). 



Та околност и степен инфлације све виши од оног у време усвајања цитираног начел-
ног става, односно усвајања ЗОО (тј. 1978. односно 1979. године) захтевају поновно проуча-
вање постављеног проблема. 

Истина је, додуше, да се обавеза накнаде штете сматра доспелом од тренутка настанка 
штете (члан 186. ЗОО). Тим тренутком је штетник у обавези да накнади штету, што, без сум-
ње, важи за његову обавезу накнаде материјалне штете. Зато је цитирана одредба члана 186. 
уврштена у одељак закона са насловом "Накнада материјалне штете" (изнад члана 185. ЗОО). 
Такве и сличне одредбе нема у одељку о накнади нематеријалне штете (члан 199. до 205. 
ЗОО). Повезујућа одредба члана 205. да се одређена правила о материјалној штети, односно 
накнади за материјалну штету примењују и за нематеријалну штету, не помиње да би се рани-
је цитирано правило из члана 186. о доспелости обавезе накнаде за материјалну штету приме-
њивало и за нематеријалну штету. 

Као што можемо рећи да се обавеза накнаде сматра доспелом од тренутка настанка 
штете, да, дакле, тим тренутком настаје штетникова репарацијска обавеза, то не можемо твр-
дити, барем не дословце, за нематеријалну штету. Због саме своје природе нематеријална 
штета се уопште не може репарирати - ни приликом штетног догађаја, па ни касније - немате-
ријална штета остаје, само се њени учинци могу смањити одговарајућим обликом санкције, 
обично новчаном накнадом као сатисфакцијом. 

Обим такве сатисфакције, као новчане обавезе у смислу члана 394. ЗОО, може бити 
познат тек онда кад је на правно обавезујући начин изражен у новцу, а то никада не може да 
буде већ приликом настанка саме штете. Правична новчана накнада за нематеријалну штету 
приликом проузроковања штете још не представља новчану обавезу као главницу (члан 277. 
ЗОО) изражену бројем новчаних јединица (тј. одређеним бројем новчаних јединица, а не само 
одредивим бројем). Зато ни затезна камата по члану 277. ЗОО не може да тече док тај број 
новчаних јединица још није одређен. Тај број новчаних јединица је, наиме, одређен (именом: 
правична новчана накнада) тек пресудом. Зато тек тим тренутком почиње да тече затезна ка-
мата - не раније, па ни касније, на пример од правноснажности пресуде. Одређивање новчане 
накнаде се обавља према приликама у време закључивања главне расправе (зато је и њено 
преиспитивање на жалбеном и ревизијском степену преиспитивање одређивања према окол-
ностима у време пресуђења у првом степену). 

Стога тек од пресуде првостепеног суда тече затена камата, јер су у том тренутку ис-
пуњени сви услови за ту последицу дужникове доцње: доспелост потраживања накнаде која 
је наступила већ онда кад је штета настала, а одређивање накнаде је дало накнади за немате-
ријалну штету значај новчане обавезе у смислу члана 394. ЗОО ("број новчаних јединица на 
који гласи обавеза"). 

Постоји схватање да сатисфакција за нематеријалну штету добија свој новчани израз 
онда кад је оштећени определи у форми новчаног захтева, тј. подношењем тужбе, односно 
опомене и да му од тада даље тече затезна камата (на основу члана 324. став 2. ЗОО). Али, 
проблем који нам је отворио поновно разматрање начелног става бр. 1/79 таквом солуцијом 
ипак не би био решен, још увек би се приликом одлучивања пред првостепеним судом пре-
плитала барем два елемента: висина новчане накнаде за поједине врсте неимовинских штета 
према стању на дан одлучивања (дакле, укључујући степен инфлације) и затезна камата, нара-
сла од подношења захтева до тог дана. Сврха новелирања 1. става члана 277. ЗОО је, без сум-
ње, била у томе да се у случају доцње у што већој мери искључи утицај инфлације на реалну 
вредност повериочевог потраживања, а не да омогући повериоцу да реално добије више него 
што је била реална вредност његовог потраживања приликом доспећа. Зато би увођење зате-
зне камате по сразмерно високој каматној стопи за време до доношења првостепене судске 
пресуде било у супротности се сврхом због које је то право повериоцу признато законом. 

По раније описаном ставу да затезна камата тече од тренутка пресуде првостепеног 
суда надаље до плаћања, а не раније, дужникова доцња да да оштећеном сатисфакцију за про-
узроковану нематеријалну штету не би била правно санкционисана. Али треба бити свестан 
да је та доцња често, или чак по правилу, значајан фактор. За повериоца - оштећеног није све-
једно у ком времену ће му бити одређена и плаћена праведна новчана накнада - или сразмер-



но убрзо након штетног догађаја, односно након установљења штетних последица, што му да-
је могућност да новчано определи своју штету, или тек након протека дужег времена; може се 
тврдити да је то постаало правило, с обзиром на садашње трајање судских поступака. То вре-
ме чекања оштећеног на одређивање и плаћање накнаде у бити представља продужење њего-
вог штетног стања, стања чекања на новчану сатисфакцију. 

Ако смо утврдили да нема правног основа за досуђивање затезне камате од штетног 
догађаја до судског одређивања, а са друге стране, да у међувремену оштећени ипак може да 
трпи и по правилу стварно трпи, уколико о накнади није одлучено сразмерно брзо, одређено 
додатно оштећење (наравно уз претпоставку да је обим његове основе нематеријалне штете 
све време једнак), мора та околност, дужина чекања на одређивање новчане сатисфакције са 
свим оним последицама које смо поменули раније, утицати на висину одређивања правичне 
новчане накнаде увек, кад дужина чекања на сатисфакцију и друге околности случаја то 
оправдавају. 

Приликом одређивања правичне новчане накнаде суд у складу са чланом 200. ЗОО 
узима у обзир, осим обима појединих нематеријалних штета и других околности набројених у 
том члану, такође и "сврху" која је уз начелну цитирану одредбу члана 16. ЗОО у томе да 
оштећени дође до сатисфакције што пре, а има у виду и то да накнада "не погодује тежњама 
које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом" (из члана 200. став 2). Ту треба 
имати у виду не само положај оштећеног, односно његов захтев за накнаду, већ и то, да време 
одређивања накнаде, с једне стране, не сме да доведе оштећеног у неповољан положај, а са 
друге стране се не сме за одговорно лице стварати неоснована погодност, што би погодовало 
тежњама које нису спојиве са природом и друштвеном сврхом накнаде за нематеријалну ште-
ту. С обзиром на све наведено, заједничка седница Савезног суда, врховних судова и Врхов-
ног војног суда је 29. маја 1987. године у Бугојну усвојила цитирани начелни став. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 29.5.1987. године) 

КАМАТА НА НЕГАТИВНИ САЛДО НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ 

Банка има право да на износ негативног салда на текућем рачуну обрачуна угово-
рену камату коју ће, ако је непримерно висока, суд на захтев туженог усмерити према 
кретању висине каматне стопе на тржишту новца у спорном периоду за ту врсту послова 
(депозити по виђењу). За случај да камата није уговорена, банка има право само на зате-
зну камату. 

(Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђено на седници од 
22.5.2000. године)  

 

Право на потпуну накнаду 

Члан 278. 

(1) Поверилац има право на затезну камату без обзира на то да ли је претрпео какву 
штету због дужникове доцње. 

(2) Ако је штета коју је поверилац претрпео због дужниковог задоцњења већа од износа 
који би добио на име затезне камате, он има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 

 

Судска пракса 
 

МОНЕТАРНИ НОМИНАЛИЗАМ - ВАЛОРИЗАМ  
И НАКНАДА ШТЕТЕ У УСЛОВИМА ВИСОКЕ ИНФЛАЦИЈЕ, ОБИМ НАКНАДЕ ШТЕ-

ТЕ И СУМА ОСИГУРАЊА 



(Саветовање Савезног суда, Врховног суда Србије,  
Врховног суда Црне Горе и Вишег привредног суда  

од 24, 25 и 26. IX 1996. гоидне у Суботици) 
 

Верификовано на седници Грађанског одељења Врховног суда Србије новембра 
2005. године ради објављивања у Билтену број 3/2005: Правна схвартања ВСС од 1995 - 
2005 

 

I 

На седници Грађанског одељења Врховног суда Србије, одржаној 16. фебруара 1994. го-
дине, донет је 

 

ЗАКЉУЧАК 

Прихватају се закључци усвојени на Саветовању грађанских и грађанско-при-
вредних одељења Савезног суда, врховних судова Србије и Црне Горе, Врховног Војног 
суда и Вишег привредног суда, одржаног 16. и 17. новембра 1993. године у Суботици који 
носе назив монетарни номинализам - валоризам и накнада штете у условима високе ин-
флације: 

"I - НОВЧАНА ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛА  
ПРЕ 3. ЈУЛА 1993. ГОДИНЕ 

1) Када је због високе инфлације број новчаних јединица на који обавеза гласи обез-
вређен, повериоцу припада, сагласно начелу једнаких вредности узајамних давања, валори-
зовани износ по стопи раста цена на мало према подацима надлежног савезног органа за по-
слове статистике, ако законом или уговором није друкчије предвиђено. 

Валоризација важи под условом да поверилац није у целини обезбеђен уговорном 
индексном клаузулом или на други начин. Ако је делимично обезбеђен, валоризација ва-
жи за необезбеђени део. 

2) Када је новчана обавеза валоризована са 3. јулом 1993. године, повериоцу припа-
да затезна камата само од тога дана до исплате. 

3) Од дана падања дужника у доцњу, уместо валоризације новчане обавезе на наве-
дени начин, ако штету због доцње не покрива затезна камата, поверилац може да тражи 
разлику до потпуне накнаде штете на основу члана 278. став 2. ЗОО. штета се може састо-
јати у губитку вредности одређене ствари, коју поверилац није могао услед доцње дужни-
ка да прибави, у губитку камате на штедњу или у каквом другом губитку. 

 

II - НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НАСТАЛО  
ПОСЛЕ 3. ЈУЛА 1993. ГОДИНЕ 

У случају из тачке . поверилац има право на валоризовани износ новчаних потражи-
вања насталих после 3. јула 1993. године, почев од настанка обавезе до дана падања дужника 
у доцњу, а од тог дана и на затезну камату на тај износ, ако почетак затезне камате законом за 
поједине правне основе новчаног потраживања није друкчије одређено. 

Повериоцу припада затезна камата на валоризовани износ од дана са којим је ва-
лоризација извршена, ако законом није друкчије одређено. 

 

III - КАДА НОВЧАНА ОБАВЕЗА ГЛАСИ  
НА СТРАНУ ВАЛУТУ 

Ако новчана обавеза гласи на плаћање у некој страној валути али се исплата по 
закону мора извршити само у динарима, суд ће дужника обавезати на исплату динарске 



вредности износа стране валуте по најповољнијем курсу по коме пословне банке у месту 
плаћања на дан исплате откупљују ефективну страну валуту. 

Образложење: 

I 

1) Закон о облигационим односима прописује да кад обавеза има за предмет своту нов-
ца дужник је дужан исплатити онај број новчаних јединица на који обавеза гласи, изузев кад за-
кон одређује што друго (члан 394). Тиме је у ствари, прописано начело монетарне вредности 
новца, које се примењује на новчане обавезе. ЗОО се у принципу определио за начело монетар-
ног номинализма, а не валоризма. Међутим, то начело нема апсолутни карактер, самим тим 
што га ограничава за случај "када закон наређује што друго". Ограничења су предвиђена у низу 
прописа ЗОО (члан 104. став 1, члан 133. и члан 139. став 2. чл. 563, 636, 637, 639, новелирани 
члан 395. итд). У функцији затезне камате је и покривање инфлације, раније у незнатном делу, а 
по новом Закону о висини затезне камате ("Службени лист СРЈ", број 32/93) у целини. Овај за-
кон је ступио на снагу 3. јула 1993. године и нема ретроактивно дејство. штетно дејство моне-
тарног номинализма у условима високе инфлације може се отклонити уговарањем индексне 
клаузуле која је брисањем члана 396. ЗОО дозвољена, те уговарањем клизне скале (члан 397. 
ЗОО). Поред начела монетарног номинализма постоје и друга начела облигационог права, која 
такође треба поштовати. Под притиском инфлације и обавезе законите судске заштите, судска 
пракса је у неким ситуацијама одавно валоризовала новчане обавезе (нпр. код враћања цене 
због ништавости уговора о продаји непокретности, код враћања накнаде за експроприсану не-
покретност за случај деекспропријације, и др). 

Економски услови у свету, а код нас и због посебних услова након увођења економских 
санкција несумњиво су утицали да дође до велике промене унутрашње вредности новца, до висо-
ке инфлације, чиме је поремећено начело једнаких вредности узајамних давања и повериоц дове-
ден у положај стране која трпи велике губитке. Превладало је мишљење да треба правилима ин-
дексне клаузуле, коју је закон новелом прихватио, успоставити равнотежу једнаких вредности 
узајамних давања (члан 15. ЗОО). Тиме би се у великој мери остварила и начела равноправности 
учесника у облигационом односу (члан 11. ЗОО), савесности и поштења (члан 12. ЗОО) и свих 
других основних начела Закона о облигационим односима. 

У основи, законодавац је изменом и допуном ЗОО и Законом о висини стопе затезне ка-
мате правилима индексне клаузуле дозволио валоризам (овај други и применио у члану 1). Сто-
па раста цена на мало, према томе, мерило је висине валоризованог износа, по подацима надле-
жног, савезног органа за послове статистике, ако законом или уговором није друкчије предви-
ђено. Сагласно начелу једнаких вредности узајамних давања, валоризација важи под условом 
да поверилац није у целини обезбеђен уговореном индексном клаузулом или на други начин, 
ако је делимично обезбеђен, валоризација важи само за необезбеђени део. 

Кад се штетно дејство инфлације изражава како у време од дана настанка новчане оба-
везе до дана падања дужника у доцњу, тако и од дана падања дужника у доцњу до дана главне 
расправе, па и после тога дана па до исплате, постоје разлози да се за цело то време повериоцу 
призна право на валоризацију новчаног потраживања, а то и онда када би поверилац имао пра-
во на накнаду штете од настанка доцње до исплате по члану 278. став 2. ЗОО. Ово се односи на 
новчане обавезе настале и доспеле пре 3. јула 1993. године као дана ступања на снагу Закона о 
висини стопе затезне камате, којим се, за разлику од до тада важећег Закона, предвиђа висина 
затезне камате која треба да покрива инфлацију плус 1,2%. 

2) За случај да је новчана обавеза валоризована са 3. јулом 1993. године, повериоцу при-
пада затезна камата само од тога дана до исплате. Иначе, поверилац нема право на затезну ка-
мату за време до дана са којим је извршена валоризација, без обзира када је она извршена. По-
лазећи од становишта да валоризација треба да има правно дејство и циљ да успостави равно-
тежу једнаких вредности узајамних давања између повериоца и дужника, дужници на већ ус-
постављени валоризам не би могли бити оптерећени и каматом до дана са којим је валориза-
ција извршена (слично као код камате на накнаду нематеријалне, као и на накнаду материјал-
не неновчане штете, која почиње тећи од дана пресуђења као дана валоризовања тих штета). 



3) Закон о облигационим односима прописује да поверилац има право на затезну ка-
мату, без обзира на то да ли је претрпео какву штету због дужикове доцње (члан 278. став 1). 
Међутим, ако је штета коју је поверилац претрпео због дужниковог задоцњења већа од износа 
који би добио на има затезне камате, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете 
(члан 278. став 2. ЗОО). Према томе, уместо валоризације новчане обавезе на наведени начин, 
поверилац има право да од дана падања дужника у доцњу ако штету због доцње не покрива 
затезна камата, тражи разлику до потпуне накнаде штете на основу члана 278. став 2. ЗОО. 
Ово право повериоцу припада на основу општих начела о накнади штете, јер је оно засновано 
на закону. Ово право припада повериоцу од дана падања дужника у доцњу, па до исплате ако 
висина затезне камате не покрива пуну шттеу. 

 

II 

Ако је новчано потраживање доспело после 3. јула 1993. године, поверилац има право, 
као и у случају из тачке И, на валоризовани износ новчаног потраживања, почев од настанка 
обавезе до дана падања дужника у доцњу, односно од дана настанка обавезе до дана престан-
ка високе инфлације, ако би оваква инфлација престала пре настанка доцње. Ово из разлога 
што од дана доцње поверилац има право на затезну камату на валоризовани износ која према 
очекивању покрива инфлацију, и то само ако за почетак затезне камате законом за поједине, 
правне основе новчаног потраживања није друкчије одређено. Камата на валоризовани износ 
повериоцу припада од дана када је валоризација извршена.  

 

 

III 

Исти разлози, који су наведени за валоризам када су у питању новчане обавезе по чла-
ну 394. ЗОО и који ублажавају строго дејство монетарног номинализма, морали би важити и 
када је у питању обавеза предвиђена у злату или страној валути. Утврђивање динарске вред-
ности износа стране валуте по најповољнијем курсу који буде важио на дан исплате по коме 
пословне банке у месту плаћања (члан 320. ЗОО) откупљују ефективну страну валуту такође 
је у складу са начелом једнаке вредности. То је највиши курс (ако их има више у месту плаћа-
ња) по коме пословне банке, без обзира на својински састав капитала, овлашћено откупљују 
страну валуту. Важећи курс на дан исплате суд утврђује прибављањем одговарајућег изве-
штаја или на други начин." 

 

II 

На Саветовању Савезног суда, Врховног војног суда, Врховног суда Србије, Врховног 
суда Републике Црне Горе и Вишег привредног суда у Београду оџаном од 24. 25. и 26. септем-
бра 1996. године у Суботици донет је 

 

ЗАКЉУЧАК 

МОНЕТАРНИ НОМИНАЛИЗАМ – ВАЛОРИЗАМ И НАКНАДА ШТЕТЕ У УСЛОВИМА ВИ-
СОКЕ ИНФЛАЦИЈЕ 

Измене и допуне Закључка број 1/93 донетог на саветовању Савезног 
суда, Врховног војног суда, Врховног суда Србије, Врховног суда 

Републике Црне Горе и Вишег привредног суда у Београду, 
16. и 17. новембра 1993. године 

1. Како затезна камата услед високе инфлације није обезбеђивала еквивалентност нов-
чаних потраживања и обавеза ни после 3. јула 1993. године до 24. јануара 1994. године, мења се 
део Закључка под I тачка 2) и под II став 1. тако и да за тај период важи Закључак под II тачка 
1) и 3) и под II став 2. 

Измена Закључка гласи: 



"Када је због високе инфлације број новчаних јединица на који обавеза гласи обезвре-
ђен, повериоцу припада, сагласно начелу једнаких вредности узајамних давања, валоризова-
ни износ по стопи раста цена на мало према подацима надлежног савезног органа за послове 
статистике, ако законом или уговором није друкчије предвиђено. 

Валоризација важи под условом да поверилац није у целини обезбеђен уговорном 
индексном клаузулом или на други начин. Ако је делимично обезбеђен, валоризација ва-
жи за необезбеђени део. 

Од дана падања дужника у доцњу, уместо валоризације новчане обавезе на наведе-
ни начин, ако штету због доцње не покрива затезна камата, поверилац може да тражи раз-
лику до потпуне накнаде штете на основу члана 278. став 2. ЗОО. Штета се може састојати 
у губитку вредности одређене ствари, коју поверилац није могао услед доцње дужника да 
прибави, у губитку камате на штедњу или у каквом другом губитку. 

Повериоцу припада затезна камата на валоризовани износ од дана са којим је ва-
лоризација извршена, ако законом није друкчије одређено. " 

Наслови под I и II (новчана потраживања настала пре, односно после 3. јула 1993. 
године) се бришу. 

2. За период од 3. јула 1993. године до 24. јануара 1994. године, за период доцње пове-
риоцу поред валоризованог износа потраживања треба признати и 1,2 % прописане камате.  

3. Могу се досудити новчана потраживања у висини садашње цене одређених роба, од-
носно других ствари које су дужнику пренете у својину, односно у висини садашње цене одре-
ђених услуга које је поверилац извршио, а када су у питању новчана потраживања која се не од-
носе на робу или друге ствари, односно услуге (на пример накнада штете због неосновано ус-
краћене зараде) – у висини садашње зараде, односно накнаде за исти или сличан посао, ако се 
тиме остварује суштина Закључка – еквивалентност новчаних потраживања и обавеза. 

4. За време од 24. јануара до 8. априла 1994. године валоризација потраживања дата у 
Закључку од 16. и 17. новембра 1993. године се не примењује, а повериоцу новчаног потражи-
вања за ово време припада законска камата од 15 % годишње. 

5. Обавеза осигурања по основу уговора о осигурању корисника, односно сопственика 
моторног возила од одговорности за штету причињену трећим лицима цени се према осигура-
ној суми сагласно Начелном ставу Заједничке седнице Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 26. и 27. октобра 1988. године. 

Када се ради о накнади штете у виду будуће ренте, вештачењем се врши капитализација 
и тако добијени капитализирани износ будуће ренте урачунава се код утврђивања обима штете 
до висине осигуране суме. 

Међутим, када се ради о захтеву оштећеног за измену раније досуђене ренте због про-
мењених околности више се не може расправљати о лимиту осигурања, односно да ли је лимит 
исцрпљен извршеним исплатама, пошто је за касније измене ренте релевантно само стање по-
кривености лимита приликом првог пресуђења.  

Образложење: 

Ад 1. 

Измена се састоји у првом реду у томе, што се брише временска разлика до и после 3. 
јула 1993. године, као дана доношења тада новог Закона о висини стопе затезне камате чија је 
претензија била да се самом његовом применом има вршити валоризација новчаних потражива-
ња. Како до тога није дошло, пошто је тек након његовог ступања на снагу па до 24. јануара 
1994. године дошло до највећих инфлаторних удара, било је потребно да се наведена временска 
разлика брише, тако да се закључак из 1993. гоидне који се односио на време до 3. јула 1993. 
године односи и на време од тога дана па до 24. јануара 1994. године када су ступиле на снагу 
нове успешне економске мере. 

 



Ад 2.  

Допуна се састоји у томе што се за период од 3. јула 1993. године до 24. јануара 1994. го-
дине и то за случај доцње повериоцу, поред валоризованог износа потраживања, признаје и 1,2% 
од прописане камате. То у циљу потпуније еквивалентности с обзиром на изузетно високу инфла-
цију у то време и с обзиром на начин израчунавања пораста стопе цена на мало. 

 

Ад 3. 

Након усвајања закључка од 16. и 17. новембра 1993. године у судској пракси су се поја-
вили различити начини израчунавања стопе пораста цена на мало у циљу ревалоризације, што 
је понекад доводило до одступања од начела еквивалентности па је судска пракса, укључујући 
и праксу Савезног и врховних судова, основано прихватила и друге методе валоризације. Осно-
вано из разлога што је суштина Закључка од 16. и 17. новембра 1993. године у томе да се кроз 
валоризацију односно накнаду штете по члану 278. ставу 2. Закона о облигационим односима 
постигне остварење начела еквивалентности узајамних давања. Из тих разлога је прихваћена и 
ова допуна. Овде треба нарочито подвући, да у сваком конкретном случају треба водити рачуна 
да се оствари начело еквивалентности узајамних давања. 

 

Ад 4. 

Становиште садржано у овој тачци заснива се на чињеници да је висока инфлација от-
клоњена доношењем економских мера од 24. јануара 1994. године. Наиме, начин обрачунавања 
индексне цене на мало снима се према стандардној методологији до 21. у месецу за текући ме-
сец, а примењују се од 1. у месецу до последњег дана у месецу. Дакле, с обзиром на методоло-
гију утврђивања индекса раста цена на мало у појединим месецима, постоји несклад између 
времена за које се прати раст цена на мало (од 21. у претходном до 21. у текућем месецу) и вре-
мена за које се тако утврђена стопа раста цена на мако примењује (за календарски месец). Из 
тих разлога, а како је од 21. до 24. јануара 1994. године посебно дошло до изузетно великог ра-
ста цена на мало, то је тај период ушао у обрачун раста цена за месец фебруар 1994. године, 
имајући у виду наведену прописану методологију утврђивања индекса раста цена на мало. Пре-
ма подацима Савезног завода за статистику стопа раста цена на мало у фебруару месецу 1994. 
године износила је 2.288,9%, односно виша је била 22 пута. 

Граматички би према правном ставу из закључка, па и методологији израчунавања по-
верилац имао право да од дана падања дужника у доцњу, за све време тражи од дужника вало-
ризовани износ главнице према стопи раста цена на мало. 

Међутим, оправдано такав начин израчунавања висине накнаде штете не може се при-
менити и за фебруар месец 1994. године, јер је од почетка примене новог економског програма, 
тј. од 24. јануара 1994. године, а посебно до краја марта 1994. године дошло до стабилизације 
цена, односно у том периоду није дошло до раста цена на мало. То је био разлог због којег је у 
Закону о висини стопе затезне камате за период од 24. јануара 1994. године до дана када саве-
зна организација надлежна за послове статистике објави месечне коефицијенте раста цена на 
мало за март месец 1994. године, затезна камата прописана по стопи од 15% годишње, за разли-
ку од претходног периода за који је у члану 1. утврђена висина стопе затезне камате у висини 
раста цена на мало. увећана за фиксну стопу од 1,2% месечно. 

 

Ад 5. 

Становишта садржана у овој тачки заснивају се на Начелном ставу Заједничке седнице 
савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 26. и 27. октобра 1988. године по на-
словом  

 

"Обим накнаде штете и сума осигурања" 

који гласи: 



1. Обавеза заједнице осигурања по основу уговора о осигурању корисника, односно 
сопственика моторног возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, цени 
се према уговореној осигураној суми. 

2. Лимит обавезе заједнице осигурања утврдиће се према укупној штети у једном 
штетном догађају без обзира на број оштећених лица. 

3. Износ штете према коме се утврђује обим одговорности заједнице осигурања об-
рачунава се тако што се новчана штета узима у износу у коме је настала, а неновчана ма-
теријална штета и нематеријална штета утврђује се према ценама односно критеријуми-
ма у време штетног догађаја. штета која се надокнађује у страној валути обрачунава се по 
курсу на дан штетног догађаја. 

4. Ако тако утврђени износ штете не прелази износ осигуране суме, заједница оси-
гурања дужна је да потпуно накнади штету и кад висина штете према ценама, односно 
критеријумима у време судске одлуке, прелази износ осигуране суме. 

5. Ако је износ штете утврђен на начин из претходног става већи од осигуране суме, 
заједница осигурања дужна је да накнади део штете према сразмери између осигуране суме и 
тако утврђеног износа штете. 

6. Затезне камате и парнични трошкови досуђују се без обзира на лимит осигура-
ња. 

7. Кад у парници по захтевима више оштећених из истог штетног догађаја утврди 
да укупна штета прелази осигурану суму, суд ће сваком од тужилаца досудити сразмеран 
део накнаде, тако да збир досуђених износа не пређе лимит обавезе заједнице осигурања. 

Пошто је и овај начелни став везан за инфлаторна кретања, а тиме нису обухваћене си-
туације када је у питању накнада штете у виду будуће ренте и када је у питању захтев оштеће-
ног за измену раније досуђене ренте због промењених околности, доследно томе начелном ста-
ву утврђена су становишта у тачки 5. измена и допуна Закључака. Заузимање друкчијих стано-
вишта противило би се томе начелном ставу и начелу еквивалентности. 

(Саветовање Савезног суда, Врховног суда Србије,  
Врховног суда Црне Горе и Вишег привредног суда 

 од 24, 25 и 26.9.1996. гоидне у Суботици) 

 

Камата на камату 

Члан 279. 

(1) На доспелу а неисплаћену уговорну или затезну камату, као и на друга доспела по-
времена новчана давања не тече затезна камата, изузев кад је то законом одређено. 

(2) На износ неисплаћене камате може се захтевати затезна камата само од дана када је 
суду поднесен захтев за њену исплату. 

(3) На повремена доспела новчана давања тече затезна камата од дана кад је суду подне-
сен захтев за њихову исплату. 

 

Судска пракса 
 

ПРИМЕНА ЧЛАНА 279. СТ. 2.  
ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Право на процесну затезну камату из члана 279. Закона о облигационим односима 
може да се остварује само у спору за исплату доспеле уговорне и затезне камате, с тим да 



захтев за процесну камату од дана утуживања доспеле камате може да се истакне све до 
закључења главне расправе. Поверилац који је пропустио да у том спору истакне захтев 
за процесну камату не може ту камату да остварује у посебном спору. 

Процесна затезна камата на износ неисплаћене доспеле затезне камате не може да 
се тражи све док не престане главно новчано потраживање из којег произилази, па и када 
је обрачуната и утужена у апсолутном износу уз главни захтев. 

Из образложења: 

У примени члана 279. став 2. Закона о облигационим односима у судској пракси није 
спорно да је право на процесну затезну камату условљено покретањем спора за исплату износа 
доспеле, а неисплаћене уговорне или затезне камате, и да не може да се тражи претходно уту-
живање наведених камата као главни захтев. 

Међутим, у судској пракси појавила су се и три спорна питања у вези са применом овог 
законског прописа: 

1. Да ли поверилац може да у току парнице за исплату доспеле затезне камате или уго-
ворне камате, до закључивања главне расправе, ретроактивно тражи процесну затезну камату 
од дана подношења тужбе, ако такав захтев није истакао у самој тужби; 

2. Да ли поверилац може да у посебном спору остварује процесну камату када је у спо-
ру за исплату износа доспеле затезне или уговорне камате пропустио да тражи процесну кама-
ту; 

3. Да ли може да се тражи процесна камата на износ који представља неисплаћену до-
спелу затезну камату пре престанка главног новчаног потраживања из којег произилази, било у 
посебном спору или у спору за исплату главног новчаног потраживања, обрачуната у апсолут-
ном износу за одређени временски период. 

 

Ад. 1 

По првом спорном питању изражено је мишљење мањине да одредба из члана 279. став 
2. Закона о облигационим односима треба да се тумачи у смислу да поверилац као тужилац, ако 
је у току спора за исплату обрачунате доспеле затезне и уговорне камате поднео захтев за про-
цесну затезну камату, има право на процесну од дана када је поставио захтев за плаћање ове ка-
мате па убудуће до исплате износа обрачунате камате, али не и ретроактивно од дана подноше-
ња тужбе. 

Међутим, на XXXV заједничкој седници Савезног суда, врховних судова и Врховног 
војног суда одржаној 4. и 5. новембра 1987. године усвојено је да захтев за процесну камату од 
дана утуживања доспеле камате може да се истакне све до закључења главне расправе, имајући 
при томе у виду следеће: 

Процесна затезна камата има казнени карактер за дужника због изазивања спора за ис-
плату доспеле неисплатене камате, за разлику од затезне камате која представља врсту обеште-
ћења повериоца због доцње у испуњену новчане обавезе дужника. Супротно затезној камати 
која се "дужи" или "тече" по сили закона (члан 277. став 1. ЗОО), процесна камата везана је и 
условљена вођењем парнице за наплату неисплаћене доспеле затезне или уговорне камате, па 
се с обзиром на то активира покретањем таквог спора и то са даном подношења тужбе суду као 
иницијативног акта за вођење ове парнице. 

Због овога, покретањем спора за исплату износа неисплаћене доспеле камате поверилац 
стиче право да у току те парнице до завршетка главне расправе поднесе захтев за процесну за-
тезну камату - члан 199. ЗПП, са правом да тражи да иста тече од дана подношења тужбе, што 
значи и ретроактивно, а што је пропустио да учини тужбом. Тиме се дужник не доводи у тежи 
положај у примени и задуживању процесном каматом, имајући у виду њен казнени карактер у 
односу на тај спор. 

 



Ад. 2 

На ово питање одмах се надовезује следеће спорно питање, да ли је остваривање проце-
сне камате повезано једино са спором за наплату износа неисплаћене камате на коју се односи, 
или процесна камата може да се остварује и посебним спором за све време од када је поднет 
захтев пред судом за исплату неисплаћене камате па до њеног плаћања. 

Изнето је мишљење да покретањем спора за исплату износа доспеле а неисплаћене зате-
зне односно уговорне камате настаје потраживање за процесну затезну камату на које се приме-
њују све одредбе Закона о облигационим односима које се односе и на друга потраживања, па и 
одредбе о могућности њиховог судског остваривања, а и престаје на начин као што је предвиђе-
но овим законом. Према томе, заступници овог мишљења сматрају да се при испуњењу наведе-
них претпоставки захтев за процесну каамату осамостаљује, па уколико такав захтев поверилац 
у спору на наплату износа доспеле неисплаћене камате није истакао пред судом, не сматра се да 
је преклудиран у погледу процесне камате и може да је тражи и посебном тужбом, утолико ви-
ше што не постоји изричита одредба у Закону о облигационим односима која би то забрањива-
ла. 

Међутим преовлађује мишљење према којем је и заузет исказани начелни став, да се право 
на процесну затезну камату може остваривати једино у спору за исплату износа доспеле затезне или 
уговорне камате, па уколико поверилац пропусти да у том спору поднесе захтев за процесну кама-
ту, не може да ту камату остварује посебним спором, из следећих разлога: 

Полазећи од природе процесне затезне камате као казне дужнику због изазивања одре-
ђеног судског спора за исплату износа доспеле неисплаћене затезне или уговорне камате, про-
изилази да је иста успостављена у корист повериоца ради вођења тог спора, због чега је и њено 
остваривање искључиво повезано за покретање и трајање односног спора. Због овога, оствари-
вање права на процесну затезну камату треба да се тумачи рестриктивно односно у оквиру на-
ведене парнице за коју је и установљена, чиме се обезбеђује и заштита дужника који је у непо-
вољнијем процесном положају од повериоца. С обзиром на то, пропуштањем повериоца да 
пред судом постави захтев за наплату процесне камате у том спору, он губи право да процесну 
затезну камату остварује као самостални захтев покретањем посебног спора. 

 

Ад. 3 

По трећем спорном питању, да ли обрачуната затезна камата може да буде утужена само-
стално пре него што престане главно новчано потраживање из којег произилази и да се тиме 
оствари право на процесну затезну камату, постоји мишљење да Закон о облигационим односима 
не прави разлику између уговорене и затезне камате, имајући у виду одредбе из члана 362. и 369. 
наведеног закона. Са друге стране, сходно члану 361. Закона о облигационим односима, застаре-
лост почиње првога дана по дану када је поверилац имао право да тражи испуњење обавезе, па 
уколико се прихвати да затезна камата застарева са главним дугом, поверилац губи потраживање 
на име затезне камате, а раније није имао право да је утужи док је постојало главно новчано по-
траживање. Када већ, прописом из члана 387. став 2. ЗОО којим се уређује институт признавања 
дуга, Закон омогућава да дужник самостално плати камату, нема разлога да поверилац не би мо-
гао самостално да утужи камату, укључујући затезну камату, што изрично није забрањено зако-
ном. Ако може да утужи самостално обрачунату затезну камату пре исплате главног дуга, тада 
има право и на процесну затезну камату. 

Мишљење већине, према којем је и заузет начелни став, је да поверилац тек по плаћању 
главног новчаног потраживања са доцњом стиче право да износ неисплаћене затезне камате 
остварује преко суда као самостално потраживање и да оствари право на процесну затезну ка-
мату. 

Износ неисплаћене камате у смислу члана 279. став 2. Закона о облигационим односима 
подразумева новчани износ који представља обрачунату камату и предмет је спора као главно 
потраживање, због чега треба прво да се утврди када уговорна односно затезна камата може да 
буде предмет спора као самостално главно потраживање. 



Уговорна камата, сходно члану 399. став 3. Закона о облигационим односима, доспева 
по истеку године или у мањим или већим временским интервалима, према томе како су се 
странке договориле, што уговорној камати даје карактер повременог давања које постоји само-
стално, због чега, сходно члану 372. истог закона, рок застарелости посебно тече од доспелости 
сваког посебног давања. Овакав карактер уговорне камате омогућује њену самосталност у од-
носу на главно новчано потраживање на које се односи, због чега може да буде утужена само-
стално независно од тога да ли је главно новчано потраживање плаћено или не. 

Што се тиче затезне камате, иста настаје као последица доцње у испуњењу одређене 
новчане обавезе и тече све до испуњења исте, због чега је, док главни дуг не буде плаћен, неде-
љива од њега и заједно представљају целину. Акцесорност затезне камате као споредно потра-
живање у односу на главно новчано потраживање док исто постоји нарочито произилази из од-
редаба члана 369. у вези са чланом 295. Закнона о облигационим односима, иста доспева и за-
старева једновремено са главним новчаним потраживањем, због чега затезна камата не може да 
се третира као повремено давање независно од главног дуга. Због овога, све док главно новчано 
потраживање не буде измирено, затезна камата не може да се обрачунава у апсолутном износу 
за одређени временски период и да се посебно утужи. Исто не може да се учини ни у парници 
за исплату главног новчаног потраживања а са циљем да се оствари право на процесну затезну 
камату. Ово из разлога казненог карактера процесне затезене камате, а утужена затезна камата 
за одређени период, заједно са главним дугом на који се односи није самостално изазвала вође-
ње спора, већ као споредно потраживање, чиме није изложила тужиоца посебним парничним 
трошковима. Тек по измирењу главног новчаног потраживање, уколико није плаћена и затезна 
камата, иста се осамостаљује, обрачунава у апсолутном износу и као за главно потраживање, 
ради њене исплате, моћи ће код суда да се поведе спор и оствари процесна затезна камата. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 4. и 5.11.1987. године) 

 
 

ЗА ВРЕМЕ ДОЦЊЕ КОРИСНИКА КРЕДИТА  
У ОТПЛАТИ ДОСПЕЛИХ АНУИТЕТА ДА ЛИ БАНКА  

ИМА ПРАВО НА ЗАТЕЗНУ КАМАТА ДО ДАНА ПОДНОШЕЊА ТУЖБЕ СУДУ ЗА ИС-
ПЛАТУ ДЕЛА АНУИТЕТА  

КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОБРАЧУНАТУ УГОВОРЕНУ КАМАТУ 

ЗАКЉУЧАК 

За време доцње корисника кредита у отплати доспелих ануитета банка има право на 
камату на укупан износ ануитета од доспелости сваког појединог ануитета до исплате када је 
уговором односно самоуправним споразумом између банкарске организације и корисника 
предвиђено да ће се на камату када доспе за наплату зарачунати камата. 

Из образложења: 

Закон о облигационим односима у начелу забрањује анатоцизам. тј. наплату камата на 
доспеле, а неисплаћене камате. Према одредби члана 279. став 1. ЗОО " на доспелу а неисплаће-
ну уговорену или затезну камату, као и на друга доспела повремена новчана давања не тече за-
тезна камата, изузев када је то законом одређено". Забрана анатоцизма, дакле, односи се на об-
рачунату затезну и уговорну камату. У истом ставу дозвољена је могућност изузетка од тог пра-
вила, и то само "када је то законом одређено". Одмах у следећем ставу истог члана предвиђен је 
један изузетак јер се даје могућност наплате затезне камате на износ неисплаћених камата од 
дана када је суду поднесен захтев за њену исплату. Нема сумње да се изузетак о праву на зате-
зну камату на износ неисплаћене камате од дана подношења тужбе односи на обрачунату уго-
ворну и затезну камату. Према томе, није спорно да поверилац има право на затезну камату од 
дана подношења тужбе на обрачунати износ уговорних затезних камата. 



Међутим, спорно је право повериоца на затезну камату на обрачунати износ уговорних ка-
мата од дана подношења тужбе када се ради о односима из кредитног пословања банака и других 
финансијских организација. 

Одговор на ово питање треба тражити у одредби члана 400. ЗОО и у одоносу на те од-
редбе са чланом 279. ЗОО. Одредба члана 400. ЗОО налази се у одељку 1. новчане обавезе, од-
сек 2, уговорна камата, са поднасловом: камата на камату. Према ставу 1. члана 400, "ништава 
је одредба уговора којом се предвиђа да ће на камату, када доспе за исплату, почети да тече ка-
мата, ако не буде исплаћена". У следећем ставу предвиђено је да се "може унапред уговорити 
да ће се стопа камате повећати ако дужник не исплати доспеле камате на време", док је у ставу 
3. истог члана предвиђено да се "одредбе претходних ставова не односе на кредитно пословање 
банака и других банкарских организација". Према томе, одредба члана 400. став 3. ЗОО искљу-
чује примену става 1. и 2. тог члана на односе из кредитног пословања банака и других финан-
сијских организација, односно та одредба дозвољава могућност да се у односима кредитног по-
словања банака и других финансијских организација може уговарати камата на обрачунати из-
нос уговорних камата које нису исплаћене. 

Има мишљења да одредба члана 400. став 3. ЗОО није изузетак од члана 279. став 1. ЗОО, 
јер та одредба говори само о уговорној камати на обрачунати износ уговорних камата. Наиме, од-
редба члана 4. смештена је у одсек 2. код уговорнх камата и носи наслов "камата на камату". Дакле, 
она говори о уговорној камати на износ обрачунате камате, а не о затезној камати на обрачунати из-
нос уговорних камата, што је регулисано чланом 279. ЗОО. 

Према већинском мишљењу, став 3. члана 400. ЗОО представља изузетак од члана 279. 
став 1. ЗОО. На то упућује посебно чињеница што одредба члана 400. говори о камати која није 
плаћена а доспела је за исплату, дакле, о камати за време доцње у плаћању уговорне камате. С 
друге стране, било би нецелисходно да дужник који задоцни у исплати уговорне камате има 
исти положај у односу на период када није био у доцњи. 

У прилог овом мишљењу је одредба члана 277. став 3. ЗОО. Ова одредба говори о одно-
су уговорене и затезне камате код уговора о кредиту и гласи: "Ако је стопа уговорене камате 
виша од стопе затезне камате из претходног става овог члана, она тече и после дужникове доц-
ње". По овом ставу дакле, претпоставља се да за време доцње тече затезна камата на доспели а 
неисплаћени ануитет кредита, па за то време поверилац има право на камату ако је она већа од 
стопе уговорене камате. 

Као став 3. члана 277. ЗОО говори о односу затезне камате и уговорене камате (не уго-
ворне камате), онда се може закључити да, када за време доцње поверилац има право на уговор-
ну камату на део ануитета који представља обрачунату уговорну камату, претпоставља се да те-
че и затезна камата на тај део ануитета, па поверилац има право на ону камату која је већа, 
сходно члану 277. став 3. ЗОО. 

Одредба члана 400, став 1. која забрањује анатоцизам код уговорних камата не говори о 
којој камати се ради, о затезној или уговорној, међутим битно је да се ради о камати за време 
доцње дужника у отплати доспелих ануитета, дакле, о затезној камати, а ту забрану из става 1. 
члана 400. искључује став 3. у односима из кредитног пословања банака и других финансијских 
организација. То што је забрана анатоцизма код уговорних камата искључена у односима из 
кредитног пословања банака и других финансијских организација, не значи да по самом закону 
банкарска организација има право на камату на доспели а неисплаћени укупни део ануитета за 
време доцње у отплати кредита до дана подношења тужбе. То право банкарска организација 
могла би остварити само ако је то предвиђено у самоуправном споразуму или уговору закључе-
ном између банкарске организације и корисника кредита. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 25. и 26.5.1989. године) 

 

 



ДА ЛИ ПОТРАЖИВАЊА НА ИМЕ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ  
ЕНЕРГИЈЕ, УПОТРЕБЕ ТЕЛЕФОНА И СТАНАРИНЕ  

ПРЕДСТАВЉАЈУ ПОВРЕМЕНА ПОТРАЖИВАЊА НА КОЈА СЕ,  
У СМИСЛУ ЧЛАНА 279. СТ. 3. ЗОО ЗАТЕЗНА КАМАТА  

МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ САМО ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ТУЖБЕ СУДУ 

ЗАКЉУЧАК 

Станарине спадају у повремена новчана потраживања на која затезна камата тече 
од дана кад је суду поднесен захтев за њихову исплату, ако законом није другачије пропи-
сано. 

У повремена новчана потраживања на која затезна камата тече од дана када је су-
ду поднесен захтев за њихову исплату не спадају накнаде за утрошену електричну енерги-
ју, употребу телефона и друге сличне накнаде које се повремено обрачунавају. 

Из образложења: 

Закон о облигационим односима у одредби члана 279. став 3. прописује да на повремена 
новчана давања тече затезна камата од дана када је суду поднесен захтев за њихову исплату. 
Која давања (потраживања) имају карактер повремених, Закон не дефинише у овој или некој 
другој одредби. 

Због непрецизности законских прописа тумачење ове одредбе, па и пракса, је различита. 
Док су јединствена мишљења о томе да станарина представља повремено потраживање, поред 
осталог и због веће јасноће Закона о овом потраживању, она су подељена у односу на карактер 
других потраживања која се повремено обрачунавају и плаћају. 

Након разматрања свих изнетих мишљења усвојен је закључак из наслова из следећих 
разлога: 

Закон о облигационим односима у делу у којем говори о признаници прописује: "Ако 
дужник повремених давања као што су закупнине и друга потраживања која се повремено обра-
чунавају, као што су она која настају утрошком електричне енергије или воде, или употребом 
телефона има признаницу...". 

Из овакве дефиниције произилази да законодавац прави разлику између повремених потра-
живања (каква је закупнина) и оних која се само повремено обрачунавају за која су као примери на-
ведени потраживања која настају утрошком електричне енергије или воде, употребе телефона и сл. 

Закон у одредби члана 372. став 1. прописује "потраживања повремених давања која доспе-
вају годишње или у краћим одређеним размацима времена (повремена потраживања) ...застаревају 
за три године од доспелости сваког појединог давања", а у ставу 2. прописује "исто важи за ануите-
те... али не важи за отплате у оброцима и друга делимична испуњења". 

Анализом ове одредбе уочава се различито регулисање рока застарелости потраживања 
повремених давања и оних која се само делимично испуњавају - плаћају. Употребом појма "по-
времена давања и потраживања која се повремено обрачунавају, односно делимична испуњења" 
законодавац је направио разлику између потраживања која представљају повремена давања у 
смислу члана 279. став 3. ЗОО, какав карактер има станарина, од оних која се само делимично 
испуњавају - плаћају, каква су потраживања за комуналне услуге. 

Из изнетог произилази да у свим случајевима када повремене исплате чине делимично 
испуњење обавезе нису у питању повремена новчана давања, већ само делимично плаћање дуга 
сагласно одредбама општих услова, односно уговора који чине основ плаћања. Стога поверио-
цу на доспела повремена обрачуната потраживања затезан камата припада према одредбама 
члана 277. а не члана 279. став 3. ЗОО. 

Уз ову аргументацију произашлу из закона, неизбежна је и она коју чини наша ствар-
ност. Захуктала инфлација и висока каматна стопа значи погодност неуредних дужника на ште-
ту средстава даваоца услуга ако би заузели супротан став од онога израженог под тачком 2. За-
кључка. 



(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 25. и 26.5.1989. године) 

 

 

ПРЕДМЕТ ИСПУЊЕЊА 
 

Садржина обавезе 

Члан 307. 

(1) Испуњење се састоји у извршењу онога што чини садржину обавезе, те нити је ду-
жник може испунити нечим другим, нити поверилац може захтевати нешто друго. 

(2) Нема пуноважног испуњења ако оно што је дужник предао као дуговану ствар, и по-
верилац као такву примио то у истину није, и поверилац има право да врати оно што му је пре-
дато и да захтева дуговану ствар. 

 

Замена испуњења 

Члан 308. 

(1) Обавеза престаје ако поверилац у споразуму са дужником прими нешто друго уме-
сто онога што му се дугује. 

(2) У том случају дужник одговара исто као продавац за материјалне и правне недостат-
ке ствари дате уместо онога што је дуговао. 

(3) Али, поверилац, уместо захтева по основу одговорности дужника за материјалне или 
правне недостатке ствари, може захтевати од дужника, али не више од јемца, испуњење прво-
битног потраживања и накнаду штете. 

 

Судска пракса 

ОДРЕЂЕНИ СТАН КАО ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
О КУПОПРОДАЈИ 

ЗАКЉУЧАК 

Кад је предмет обавезе из уговора о продаји одређени стан, у случају немогућности 
испуњења те обавезе купац не може захтевати да му продавац преда други одговарајући 
стан нити се продавац може ослободити обавезе предајом купцу другог одговарајућег 
страна, изузев ако је купац сагласан са заменом испуњења. 

Ако је продавац друштвено правно лице које се бави производњом станова за тр-
жиште, односно организација чија је делатност продаја станова на тржишту, а основни 
циљ купца је био да прибави стан, у случају немогућности предаје стана означеног у уго-
вору о продаји за коју је одговоран продавац, купац може захтевати да му продавац преда 
други одговарајући стан. 

Из образложења: 

Трајна зграда, односно њен посебни део: стан или пословна просторија је индивидуално 
одређена ствар, једнако као и грађевинска честица, односно као и свака друга земљишна чести-
ца. 

Земљишна честица није рес специес зато што је земљиште природно добро а не роба, 
већ зато што је просторно одређена. Ни трајна зграда није индивидуално одређена ствар с обзи-
ром на околност да ли је изграђена за тржиште или за инвеститора, већ зато што је непокрет-
ност просторно одређена ствар. 



Када је предмет обавезе индивидуално одређен - рес специес уговарачи се могу споразуме-
ти да дужник (продавац) дугује два или више предмета, а да се може ослободити своје обавезе тако 
да преда повериоцу (купцу) само један предмет. У том случају, ако није што друго уговорено право 
избора припада дужнику, а обавеза престаје када дужник преда повериоцу предмет који је изабрао 
(члан 403. Закона о облигационим односима). 

Предмет купопродаје, дакле, може да буде нпр. било који двособни стан у одређеном објек-
ту, па и на одређеној локацији, а у случају да није друкчије уговорено продавац ће се ослободити 
обавезе ако купцу преда двособни стан у том објекту, или на одређеној локацији који је сам иза-
брао. 

Међутим ако је предмет купопродаје одређени стан (нпр. двособни стан на петом спра-
ту, лево у одређеном обекту) тада купац не може тражити да му продавац у случају да му не 
може предати уговорени стан, преда други одговарајући стан, као што се не може ни продавац 
ослободити обавезе из уговора-предајом другог одговарајућег стана. Купац и продавац могу са-
мо споразумно променити предмет обавезе - датио ин солутум тако што би продавац уместо 
уговореног стана дао купцу неки други (члан 308. став 1. Закона о облигационим односима); 
они могу и постојећу обавезу предаје одређеног стана заменити новом (члана 348. Закона о 
облигационим односима), нпр. да продавац преда купцу неки други стан или да му учини не-
што друго (новација). 

Од овог правила чини се изузетак у корист лица које је купило стан од друштвено-прав-
ног лица које гради станове за тржиште, односно од организације која се у оквиру своје делат-
ности бави продајом станова за тржиште. Купац стана од ових субјеката, наиме, може тражити 
да му у случају немогућности предаје купљеног стана, предају други одговарајући стан, јер се 
претпоставља да они, с обзиром на своју делатност, могу изградити или прибавити други одго-
варајући стан ради испуњења обавезе из уговора о купопродаји. 

(Саветовње грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војновг суда од 28. и 29.5.1986. године) 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ 
Опште правило 

Члан 360. 

(1) Застарелошћу престаје право захтевати испуњење обавезе. 

(2) Застарелост наступа кад протекне законом одређено време у коме је поверилац мо-
гао захтевати испуњење обавезе. 

(3) Суд се не може обазирати на застарелост ако се дужник није на њу позвао. 

Кад застарелост почиње тећи 

Члан 361. 

(1) Застарелост почиње тећи првог дана после дана кад је поверилац имао право да зах-
тева испуњење обавезе, ако законом за поједине случајеве није што друго прописано. 

(2) Ако се обавеза састоји у томе да се нешто не учини, да се пропусти или трпи, заста-
релост почиње тећи првог дана после дана кад је дужник поступио противно обавези. 

 

Судска пракса 
 

КАД ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ КОД ЈУДИКАТНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈА СЕ 
САСТОЈИ У ТОМЕ ДА СЕ НЕШТО НЕ ЧИНИ, ДА СЕ ПРОПУСТИ ИЛИ ТРПИ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 



Застарелост обавезе која се састоји у томе да се нешто не учини, да се пропусти или 
трпи, утврђене правноснажном судском одлуком, не тече док се дужник уздржава од рад-
њи које представљају њену повреду (члан 361. став 2. Закона о облигационим односима). 

Из образложења: 

Према одредби члана 379. став 1. ЗОО сва потраживања која су утврђена правоснажном 
судском одлуком другог надлежног органа, или поравнањем пред судом или другим надлежним 
органом, застаревају за десет година. 

Када у таквим случајевима почиње да тече застарелост ЗОО није посебно одредио. Основ-
но правило је да застарелост почиње да тече првог дана после дана када је поверилац имао право 
да захтева испуњење обавезе, ако законом за поједине случајеве није нешто друго прописано 
(члан 361. став 1 ЗОО). Таква посебна одредба, од када почиње да тече застарелост, предвиђена је 
за обавезу која се састоји у томе да се нешто не учини, да се пропусти или трпи. Онда застарелост 
почиње да тече првог дана после дана кад је дужик поступио противно обавези (члан 361. став 2. 
ЗОО). 

У пракси се појавио проблем у ком року може захтевати извршење лице у чију корист је 
правоснажном пресудом утврђено постојање права службености пролаза пешице и колима, па 
је дужнику било наложено да је дужан да се уздржава од радњи које би представљале повреду 
извршавања таквог повериочевог права, а до повреде је дошло након више година. Нова тужба 
је била одбачена, а у извршном поступку је дужник истицао приговор да је досуђено потражи-
вање с обзиром на одредбу члана 370. став 1 ЗОО застарело за десет година од правоснажности 
надаље. 

Решење проблема треба тражити у одредби члана 361. став 2. ЗОО. Ова одредба - кад 
застарелост почиње да тече - увршћена је међу "опште одредбе" о застарелости (док је одредба 
о десетогодишњем року који важи за јудикатна потраживања - члан 379. ЗОО - увршћена међу 
одредбе које одређују време, потребно за застарелост. Наиме, кад је дужник дужан да нешто 
пропусти или допусти, одлучујући је дан кад активно поступи у супротности са својом обаве-
зом (у овом случају: утврђеном правоснажном пресудом). Док дужник своју обавезу не повре-
ђује, поверилац нема правну заштиту, односно тек кад дужник повреди своју обавезу, повери-
лац може остварити своју правну заштиту. Зато повериочев облигационо-правни захтев није 
могао да застари тада кад му дужник није дао било какав повод за то да реализује своје право.  

Другачији став, наиме, да сва правоснажном судском одлуком или судским поравнањем 
утврђена потраживања, застаревају за десет година (па се након протека тог рока више не могу 
принудно извршити), био би у супротности са већ цитираном одредбом члана 361. става 2. 
ЗОО. Зато нема основа за мишљење да судска одлука јемчи за утврђену обавезу коју садржи са-
мо десет година (а не више), па да је затим правни основ исцрпљен. На то указује већ раније ци-
тирана систематика наведених одредби ЗОО које долазе у обзир: члан 361. став 2. и члан 379. 
став 1. Пресуда представља закон за странке (исто као уговор) па се њене одредбе морају по-
штовати, и ако трају више од десет година. 

Тако је нпр. смисао пресуде о утврђивању права службености с истовременом дужношћу 
уздржавања од радњи које би представљале повреду његовог извршавања у трајном уређивању тог 
стварног права. Зато није прихватљиво да би поверилац био дужан да код оваквог трајног, пресу-
дом већ утврђеног стварног права, сваких десет година поново подноси нову тужбу.  

У дилеме које би се могле отворити код поновног извршења исте пресуде (члан 255-
228. Закона о извршном поступку) усвојени начелни став не задире, дискусија је упозорила и на 
закључак са саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, Врховног 
војног суда и врховних судова од 14. и 15. 09 1983. године, где је у вези са роковима из одредбе 
члана 228. ЗИП усвојен став да предлог за извршење при поновном сметању поседа није везан 
за дуже рокове осим на оне које наведени члан одређује у 2. ставу.  

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 23. и 24.5.1989. године) 



 
 

ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ЗАСТАРЕЛОСТ 
Општи рок застарелости 

Члан 371. 

Потраживања застаревају за десет година, ако законом није одређен неки други рок за-
старелости. 

 

Судска пракса 
 

РАЧУНАЊЕ РОКОВА ПО ЗАКОНУ О ОБЛИГАЦИОНИМ  
ОДНОСИМА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

На рокове из облигационих односа (застарелости и преклузије) који су настали пре 
ступања на снагу Закона о облигационим односима примењује се право важеће до тог тре-
нутка. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова 
 и Врховног војног суда од 14. и 15.12.1983. године) 

ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ЗАСТАРЕВАЊЕ РЕНТНОГ  
ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Застарелост захтева за накнаду штете равна се према пропису чл. 376. и 377. Зако-
на о облигационим односима, без обзира да ли се накнада захтева за већ насталу штету 
или за штету за коју је по редовном току ствари извесно да ће сукцесивно настајати у бу-
дућонсти, као и без обзира да ли се будућа штета захтева у облику новчане ренте или у јед-
нократном износу. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 7. и 8.5.1981. године) 

 

Повремена потраживања 

Члан 372. 

(1) Потраживања повремених давања која доспевају годишње или у краћим одређеним 
размацима времена (повремена потраживања), па било да се ради о споредним повременим по-
траживањима, као што је потраживање камата, било да се ради о таквим повременим потражива-
њима у којима се исцрпљује само право, као што је потраживање издржавања, застаревају за три 
године од доспелости сваког појединог давања. 

(2) Исто важи за ануитете којима се у једнаким унапред одређеним повременим износи-
ма отплаћују главница и камате, али не важи за отплате у оброцима и друга делимична испуње-
ња. 

 

Судска пракса 
 

ЗАСТАРА ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ  
ПО УГОВОРУ О ГРАЂЕЊУ 

ЗАКЉУЧАК 



Застарелост потраживања цене радова по уговору о грађењу почиње да тече првог 
дана после дана кад је извођач радова могао на основу коначног обрачуна да захтева ис-
плату, без обзира да ли је уговорено плаћање путем привремених ситуација. 

Из образложења: 

Странке из уговора о грађењу - чл. 630. став 1. Закона о облигационим односима (у да-
љем тексту ЗОО) по правилу уговорају сукцесивно плаћање цене путем привремених ситуација 
пре коначног обрачуна, у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени листа СФРЈ", бр. 
18/77), које се код ових уговора најчешће примењују посредством одредбе члана 21. став 2. 
ЗОО. 

У судској пракси је јединствено заступан став да застара потраживања цене из уговора о 
грађењу тече од дана када је извођач могао на основу коначног обрачуна да тражи исплату, а не 
од доспелости потраживања из привремене ситуације. 

Од ове праксе одступио је један републички врховни суд сматрајући да застарелост по-
траживања дела цене из уговора о грађењу, када је уговорено плаћање путем привремених си-
туација, почиње да тече првог дана после истека рока за плаћање потраживања из испостављене 
привремене ситуације. 

Овај став се позива на члан 361. став 1. ЗОО, по коме застаревање потраживања почиње 
да тече првог дана после дана када је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе, ако 
законом за поједини случајеве није што друго прописано. Истиче се да поверилац - извођач мо-
же принудним путем да наплати потраживање из привремене ситуације одмах по доспећу, те да 
захтева и затезне камате због задоцњења у плаћању, па је оправдано и да га погађа застарелост 
потраживања. 

Цена из привремене ситуације је новчано потраживање настало након већ обављених 
радова, па представља самостално потраживање у односу на преостали део цене из уговора о 
грађењу. Благовремена наплата овог потраживања доприноси јачању финансијске дисциплине 
у привреди, те став да застаревање почиње да тече по доспећу обавезе из привремене ситуације 
треба да казни повериоца који занемарује наплату свог потраживања. 

На саветовању је једногласно прихваћен супротан закључак из следећих разлога: 

Уговором о грађењу обавезује се наручилац да извођачу исплати одређену цену за из-
грађену грађевину или одређене грађевинске радове (чл. 630. став 1. ЗОО), а у члану 122. став 
1. ЗОО изражено је правило да обавезе уговорних страна код двостраних теретних уговора тре-
ба да буду истовремено и испуњене. Ово значи да обавеза наручиоца на исплату цене из угово-
ра о грађењу дефинитивно наступа када и извођач испуни своју обавезу из уговора, дакле, када 
уговорне странке сачине коначан обрачун. Када је уговорено извођење грађевинских радова 
кроз дужи временски период и у већем обиму, уобичајено је уговарање плаћања аванса и сукце-
сивног плаћања цене путем привремених ситуација, да би се извођачу омогућило несметано из-
вођење радова које не би могао да финансира властитим средствима. Овакво уговарање искљу-
чиво штити интересе извођача, те је разумљиво да он може захтевати и принудну наплату по-
траживања из привремене ситуације, па и затезне камате због задоцњења у плаћању, али се 
овим правом и не мора користити, тако да против њега не може ни тећи застарелост потражива-
ња. 

Привременим ситуацијама се, у смислу поесбних узанси о грађењу, обухвата део цене 
обрачунате према врсти и количини до тада извршених радова који нису дефинитивно примље-
ни јер није утврђиван њихов квалитет и друге околности, па је очигледно да се не ради о дефи-
нитивном обрачуну ни за тај обављени део рада, већ само аконтацији дела цене. Поверилац-на-
ручилац овим ни делимично не прима чинидбу коју му дугује извођач, што и није дужан у сми-
слу члана 310. став 1. ЗОО, па се не може тврдити ни да је потраживање дела цене из привреме-
не ситуације самостално потраживање које застарева одмах по доспећу. 

У смислу Посебне узансе о грађењу број 118 коначним обрачуном се обухватају сви ра-
дови изведени на основу уговора, без обзира да ли су обухваћени привременим ситуацијама, 



што упућује на закључак да тек тада дефинитивно настаје потраживање цене из уговора, које је 
од самог закључења уговора целовито - јединствено. Дотадашње исплате по основу привреме-
них ситуација су аконтације, односно делимичне отплате цене за које застарелост посебно не 
тече, јер немају карактер повремених потраживања из члана 372. ст. 1. и 2. ЗОО. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 27. и 28.5.1987. године) 

Застарелост самог права 

Члан 373. 

(1) Само право из кога проистичу повремена потраживања застарева за пет година, ра-
чунајући од доспелости најстаријег неиспуњеног потраживања после кога дужник није вршио 
давања. 

(2) Кад застари право из кога проистичу повремена потраживања, поверилац губи право 
не само да захтева будућа повремена давања, него и повремена давања која су доспела пре ове 
застарелости. 

(3) Не може застарити право на издржавање одређено законом. 

 

Међусобна потраживања из уговора о промету робе и услуга 

Члан 374. 

(1) Међусобна потраживања правних лица из уговора о промету робе и услуга, као и по-
траживања накнаде за издатке учињене у вези с тим уговорима, застаревају за три године. 

(2) Застаревање тече одвојено за сваку испоруку робе, извршени рад или услугу. 
 

Потраживање закупнине 

Члан 375. 

Потраживање закупнине, било да је одређено да се плаћа повремено, било у једном 
укупном износу, застарева за три године. 

 

Потраживање накнаде штете 

Члан 376. 

(1) Потраживање накнаде проузроковане штете застарева за три године од кад је оштеће-
ник дознао за штету и за лице које је штету учинило. 

(2) У сваком случају ово потраживање застарева за пет година од кад је штета настала. 

(3) Потраживање накнаде штете настале повредом уговорне обавезе застарева за време 
одређено за застарелост те обавезе. 

Судска пракса 
 

ЗАСТАРА БУДУЋЕ ШТЕТЕ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Застарелост захтева за накнаду штете цени се према пропису чл. 376. и 377. Закона 
о облигационим односима без обзира на то да ли се накнада захтева за већ насталу штету 
или за штету за коју је по редовном току ствари извесно да ће сукцесивно настајати у бу-
дућности, као и без обзира на то да ли се накнада будуће штете захтева у облику ренте или 
у једнократном износу. 



Накнада штете која ће сукцесивно настајати у будућности је изгубљено издржавање, 
изгубљена зарада, накнада за туђу помоћ и негу и у другим случајевима када се по закону мо-
же остваривати и сукцесивним утуживавњем накнаде за протекли период а не само у виду 
ренте. 

У том случају рокови застарелости за прво утужено потраживање рачунају се по 
одредбама члана 376. односно 377. Закона о облигационим односима, а за свако следеће 
утужено потраживање (утужење) тече нови рок застарелости од дана кад је претходни 
спор окончан (члан 392. став 3. ЗОО)21. 

У образложењу овог начелног правног става наведено је да је: 

''На заједничкој седници Савезног суда, републичких и покрајинских врховних судова и 
Врховног војног суда, одржаној 7. и 8. маја 1981. године, био је усвојен Начелни став бр. 3/31, 
који је садржан у овом начелном ставу под I и IV, према којем се застарелост захтева за накна-
ду штете равна према одредбама чл. 376. и 377. Закона о облигационим односима (даље: ЗОО), 
без обзира на то да ли се накнада захтева за већ насталу штету или за штету за коју је по редов-
ном току ствари извесно да ће сукцесивно настајати у будућности, као и без обзира на то да ли 
се будућа штета захтева у облику новчане ренте или у једнократном износу. Како произилази 
из образложења овог начелног става, судска пракса која је претходила усвајању тог начелног 
става у просуђивању института застаре будуће штете била је врло различита, те је било ставова 
према којима се застаревање захтева за накнаду штете равна према одредби чл. 376. и 377. ЗОО, 
без обзира на то да ли се накнада тражи за већ насталу штету или за штету за коју је по редов-
ном току ствари извесно да ће сукцесивно настајати у будућности, као и без обзира да ли се бу-
дућа штета тражи у облику месечне новане ренте или у једнократном износу, као и ставова пре-
ма којима застаревање потраживања накнаде штете која ће сукцесивно настајати у будућности 
не наступа све док штета траје, с тим да поједини износ такве штете (месечни рентни износ) за-
старева за три године у складу с пре цитираним законским одредбама. Има и неколико подва-
ријанти изложених основних становишта. Усвајајући наведена становишта заједничка седница 
имала је у виду у основи ове разлоге: једна од општих особина установе застарелости у нашем 
важећем законодавству је начело по којем свако потраживање с подручја о којем је реч подлеже 
застарелости осим ако закон изричито није за поједине случајеве одредио нешто друго. Та оп-
шта особина овог института утемељена је већ на одредби члана 1. ЗПП, односно члана 360. 
ЗОО, на прописима који уређују изузетке (члан 9. ЗЗП, односно члан 369. ЗОО - члан 16. став 3. 
ЗЗП, односно члан 373. став 3. ЗОО), као и у смислу и суштини тог института како је он обли-
кован нашим позитивним правом. Није спорно да такав изузетак за застарелост ове врсте није у 
закону изричито предвиђен. Надаље: време застарелости потраживања накнаде штете почиње 
да тече откад је оштећени дознао за штету и за особу која је штету учинила - члан 19. став 1. 
ЗЗП, члан 376. став 1. ЗОО. Према томе за будуће штете рок застаре почеће да тече од дана кад 
у будућности та штета буде настала. То вреди за штету која је последица узрока раније штетне 
радње и која временски није с њом повезана, нити је њено наступање извесно. Међутим, ако се 
будућа штета може већ заједно са садашњом сагледати, ако је она већ сада по редовном току 
ствари извесна, посебно на пример код губитка на личном дохотку због потпуне или делимичне 
неспособности што је оштећени већ сазнао, а не ради се о штети за коју ће он дознати тек у оно 
време кад наступи губитак у заради. Због тога, у том случају и рок застарелости за ту штету по-
чиње да тече већ сазнањем за њу, а не тек оним даном кад у будућности настане губитак зараде. 
Штета губитка зараде, односно издржавања и сличних ситуација настаје додуше сукцесивно, 
сада и убудуће, и у правилу, траје све док трају штетне последице, али таква штета има свој 
узрок у већ свршеној штетној радњи, а и сама је већ настала. Истина, ради се о будућој штети, 
али о таквој која је у садашњости већ извесна, на коју оштећени одмах има право, за чије су од-
ређивање у одштетном праву садржана сва потребна правна правила. Кад стога, оштећени, по 
завршеном лечењу, знајући за учиниоца и штету, укључујући и будућу, захтева накнаду, он је у 
погледу те будуће штете, са гледишта застарелости у истом положају као и у односу на захтев 
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за накнаду штете - једнако зна за једну и за другу, има све елементе који омогућују (према ста-
њу позитивних прописа и судске праксе) да устане с одређеним захтевом да му се на терет од-
говорне особе досуди накнада у рентном облику све док трају штетне последице. Врста штете о 
којој је реч, настаје у једном одређеном тренутку и оштећени за њу и њену особину да ће траја-
ти и убудуће дознаје такође у једном одређеном тренутку па застаревање почиње истог дана 
кад би почело и за штету чија укупност настаје одједном. Постоје додуше извесни ризици сада-
шњег захтева за накнаду будуће штете, али те ризике у одговарајућој мери отклања институт 
измене досуђене накнаде из члана 169. ЗОО. У примени цитираних начелних ставова (I, IV) у 
судској пракси и њиховој интерпретацији изражени су различити ставови, што је довело до по-
требе да се проблем изнесе у смислу одредбе члана 33. став 2. Закона о Савезном суду поново 
на заједничку седницу, па је ради разрешења насталог проблема у вези с тумачењем начелног 
става исти допуњен ставовима II и III, при чему је XXXI заједничка седница имала у виду сле-
деће разлоге: одредбе члана 194. став 2. и члана 195. став 2. ЗОО предвиђају као облик накнаде 
штете за изгубљено издржавање, помагање, за изгубљену зараду, трајно повећане потребе, за 
смањену могућност даљњег развијања и напредовања, новчану ренту. Стога се као прво питање 
у вези с тим поставио проблем да ли је за такве облике будуће штете могуће накнаду досуђива-
ти у облику главнице за одређено време, или само у облику новчане ренте, како је то предвиђе-
но у наведеним законским одредбама. У вези с тим је прихваћен став да је за такве штете могу-
ће досуђивати не само новчану ренту, већ и главницу, којом се покрива штета за одређено вре-
менско раздобље, сукцесивним утуживањем. Тај се став заснива на томе што се накнада наведе-
них штета увек досуђује у облику главнице кад су у питању доспели износи, да су законске од-
редбе члана 194. став 2. и члана 195. став 2. ЗОО диспозитивни прописи с једне стране, док се с 
друге стране ради о одредбама којима је прописано право оштећеног да тражи накнаду штете у 
облику новчане ренте, а његово је право, кад то одговара његовим интересима, да тражи и досу-
ђивање доспелих износа изгубљене зараде, издржавања, помоћи и сличних штета, јер нема за-
конских прописа који би искључили право оштећеног на сукцесивно утуживање штете. Исто је 
тако чињеница да оштећени, коме је досуђена новчана рента која регулише поверилачко-ду-
жничке односе између оштећеног и штетника за време до подношења захтева за промену ренте, 
а посебно у условима инфлације не добија пуну одштету, на коју има право по одредбама члана 
189. и 190. ЗОО, па ни уз примену одредбе из члана 196. ЗОО, на коју су упућивали разлози до-
садашњег начелног става, јер према тој одредби (и њезином готово једногласном тумачењу) по-
већање ренте може се досудити само за убудуће (од подношења тужбе па надање). Одредбом 
члана 388. ЗОО прописано је да се застаревање прекида подизањем тужбе и сваком другом рад-
њом повериоца предузетом против дужника пред судом или другим надлежним органом ради 
утврђивања, обезбеђења или остварења потраживања. У случају сукцесивног утуживања буду-
ћих штета тужбе морају бити поднесене у роковима из чл. 376. и 377. ЗОО, тиме да претходна у 
смислу одредбе члана 392. став 3. ЗОО прекида застару за следеће раздобље за које почиње да 
тече застарни рок изнова кад је претходни спор окончан. У питању је наиме трајна штета, која 
је већ настала и која траје и у будућности ће наступати са свим штетним последицама губитка 
одређених прихода, па таква штета по природи ствари чини целину, те свако сукцесивно утуже-
ње у смислу члана 388. ЗОО треба схватити као радњу оштећеног предузету пред судом не само 
да се оствари накнада за протекли период, већ и да се очува основно право из којег проистичу 
будућа потраживања. То се наравно не односи на могуће штете које још нису настале, јер роко-
ви застаре за таве штете теку од настанка штете''. 

 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ  
ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

Потраживање накнаде штете по основу одговорности државе за штету коју проу-
зрокује њен орган незаконитим лишењем слободе застарева у роковима прописаним од-
редбама члана 376. Закона о облигационим односима. 



Образложење: 

Одговорност државе за штету коју њен орган проузрокује у вршењу или у вези са врше-
њем својих функција произилази из одредаба члана 25 Устава Републике Србије и члана 172 За-
кона о облигационим односима. Државни органи и организације које врше јавна овлашћења мо-
гу решавати о правима и обавезама физичких и правних лица или на основу закона примењива-
ти мере принуде и ограничења само у складу са законом у за то прописаном поступку. За штету 
због незаконитог и неправилног рада службеног лица, државног органа или организације која 
врши јавна овлашћења, одговара Република Србија или организација која врши јавна овлашће-
ња. Поступање органа за чији рад одговара држава, законитост и правилност рада тог органа 
оцењује се према прописаним правилима поступка за рад органа и околностима случаја. 

Право на накнаду штете, према члану 14 став 8 Повеље о људским и мањинским прави-
ма и грађанским слободама Србије и Црне Горе има свако ко је био незаконито лишен слободе, 
јер свако има право на личну безбедност и слободу и нико не може бити лишен слободе нечи-
јом самовољом обзиром да је лишавање слободе дозвољено само у случајевима и на начин 
предвиђен законом. 

У споровима ради накнаде штете по тужбама лица избеглих из ратом захваћених под-
ручја у Хрватској и Босни и Херцеговини, која су током 1995. године органи МУП-а Републике 
Србије незаконито лишили слободе и после задржавања од неколико дана предали војним и по-
лицијским органима Републике Српске и Републике Српске Крајине, према правном схватању 
Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђеном на седници 25.6.2001. године, одговара 
Република Србија у потпуности и кад су штетне последице наступиле на територији Републике 
Српске и Републике Српске Крајине, а не само до момента предаје. 

Након утврђивања наведеног правног схватања у погледу основа одговорности државе 
за накнаду штете због незаконитог лишења слободе ових лица без обзира на место наступања 
штетне последице, у судској пракси нижестепених судова појавила су се супротстављена стано-
вишта о року застаревања потраживања накнаде ове штете. Тако је у једном броју одлука и ре-
ферату објављеном у Билтену Врховног суда Србије број 2/2004 изражено становиште да уко-
лико је незаконито лишење слободе последица кривичног дела службеног лица или лица запо-
слених у државном органу за коју одговара Република Србија, потраживање накнаде штете по 
овом основу застарева по посебном пропису из члана 377. Закона о облигационим односима. 
Супротстављено овом је становиште изражено у одлукама нижестепених судова да потражива-
ње накнаде штете због незаконитог лишења слободе застарева у роковима прописаним чланом 
376 Закона о облигационим односима и да се посебна правила о застарелости потраживања на-
кнаде штете из члана 377 Закона о облигационим односима примењују само у споровима који 
се воде против штетника – учиниоца кривичног дела, којим је извршена повреда права слободе 
оштећеног. 

Према општем пропису из члана 376 Закона о облигационим односима потраживање на-
кнаде проузроковане штете застарева за три године од дана када је оштећеник дознао за штету 
и за лице које је штету учинило. У сваком случају ово потраживање застарева за пет година од 
када је штета настала. 

У случају одговорности за штету по принципу узрочности или претпостављене одго-
ворности за другог, застарелост потраживања накнаде штете почиње да тече од сазнања за ли-
це које је за штету одговорно, а не од сазнања за фактичког учиниоца штете. Штета проузро-
кована грађанским деликтом застарева у сваком случају за пет година од настанка штете. 

Уколико је штета проузрокована кривичним делом, чланом 377 Закона о облигационим 
односима прописан је дужи рок застарелости за остваривање потраживања накнаде штете – а то 
је време одређено за застарелост кривичног гоњења. Прекид застаревања кривичног гоњења по-
влачи тада за собом и прекид застаревања потраживања накнаде штете. Исто важи и за застој 
застаревања. 

Накнада штете проузроковане кривичним делом може се остварити како истицањем 
одштетног захтева у кривичном поступку тако и подношењем тужбе за накнаду штете против 



учиниоца, при чему оба ова правна средства доводе до прекида застаревања. Када је оптужба 
одбијена и оштећени упућен на парницу ради остварења имовинско правног захтева, може се 
узети да је наступио условни прекид застаревања, аналогном применом члана 390 Закона о 
облигационим односима, под условом да оштећени поднесе тужбу за накнаду штете у року од 
три месеца.  

Према досадашњој судској пракси, о застарелости потраживања накнаде штете проузро-
коване кривичним делом пресуђује се по посебном пропису из члана 377 Закона о облигционим 
односима само у случајевима када је правоснажном осуђујућом пресудом кривичног суда утвр-
ђено постојање кривичног дела и одговорност лица за учињено кривично дело. 

Изузетно, ако су постојале процесне сметње због којих је било апсолутно немогуће да 
се против учиниоца кривичног дела поступак покрене и оконча, било зато што је учинилац 
штете умро или је недоступан органима гоњења, парнични суд је овлашћен да, као предходно 
питање, утврди да ли је штета проузрокована таквом радњом која у себи садржи елементе 
кривичног дела, јер кривично дело може да постоји и кад је кривични поступак изостао. При-
том, деловање парничног суда није усмерено на утврђење кривичне одговорности, јер се то 
може утврдити само у кривичном поступку, већ да би се сагласно начелу пружања јаче за-
штите праву оштећеног на накнаду штете проузроковане кривичним делом применила посеб-
на правила о застарелости из члана 377 Закона о облигационим односима. Ако се, објективно 
гледано, кривични поступак против учиниоца или неког од саизвршилаца, могао или се може 
иницирати, покренути и водити наведена правила ради расправљања овог предходног пита-
ња, као изузетка у парничном поступку, се не би могла применити. 

Правни теоретичари, међу којима је и Др Борис Визнер, изражавају став да привилего-
вани застарни рокови из члана 377 Закона о облигационим односима теку само у односу на 
штетника који за штету одговара по основу кривице, а да се у случају одговорности за другог 
застарни рокови рачунају према општем пропису из члана 376 Закона о облигационим односи-
ма. Уколико би, према томе дошло до заједничке одговорности за проузроковану штету, тада 
би се према учиниоцу кривичног дела примењивала посебна правила о застарелости из члана 
377, а према ономе ко уместо њега одговара по принципу претпостављене одговорности пропи-
си о застарелости из члана 376 Закона о облигационим односима. 

Полазећи од изложеног судије Грађанског одељења Врховног суда Србије су се определи-
ле за већ прихваћено доктринарно становиште да рокови застаревања потраживања накнаде ште-
те из члана 377 Закона о облигационим односима теку само према учиниоцу кривичног дела ко-
јим је штета узрокована, а не и према држави односно, правном лицу које за штету одговара уме-
сто њега, по одредбама члана 172 Закона о облигационим односима, и да због тога потраживање 
накнаде штете по основу одговорности државе за штету коју проузрокује њен орган, застарева у 
роковима прописаним одредбама члана 376 Закона о облигационим односима.'' 

 (Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђено на седници од 
10. фебруара 2004. године) 

 

 

Потраживање накнаде штете проузроковане кривичним делом 

Члан 377. 

(1) Кад је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен 
дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева кад истекне 
време одређено за застарелост кривичног гоњења. 

(2) Прекид застаревања кривичног гоњења повлачи за собом и прекид застаревања зах-
тева за накнаду штете. 

(3) Исто важи и за застој застаревања. 

 



Судска пракса 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ РАТНЕ ШТЕТЕ 

Штета прузрокована припадницима бивше ЈНА (погибија, рањавање), у оружаним 
сукобима са паравојним формацијама бивших република СФРЈ до дана њиховог међуна-
родног признања од стране Генералне скупштине ОУН 22. V 1992. године, проузрокована 
је кривичним делом оружане побуне из члана 124. КЗ Југославије, па њено потраживање 
застарева у року од 15 година прописаном за застарелост кривичног гоњења за то дело 
(члан 377. став 1. ЗОО). 

(Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђено на седници од 
27.12.1999. године) 

 
 

Једногодишњи рок застарелости 

Члан 378. 

(1) Застаревају за једну годину: 
1) потраживање накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију, плин, воду, за 

димничарске услуге и за одржавање чистоће, кад је испорука односно услуга извршена за по-
требе домаћинства; 

2) потраживање радио-станице и радио-телевизијске станице за употребу радио-пријем-
ника и телевизијског пријемника; 

3) потраживање поште, телеграфа и телефона за употребу телефона и поштанских пре-
градака, као и друга њихова потраживања која се наплаћују у тромесечним или краћим рокови-
ма; 

4) потраживање претплате на повремене публикације, рачунајући од истека времена за 
које је публикација наручена. 

(2) Застаревање тече иако су испоруке или услуге продужене. 

 

Потраживања утврђена пред судом  
или другим надлежним органима 

Члан 379. 

(1) Сва потраживања која су утврђена правноснажном судском одлуком или одлуком 
другог надлежног органа, или поравнањем пред судом или другим надлежним органом, заста-
ревају за десет година, па и она за која закон иначе предвиђа краћи рок застарелости. 

(2) Међутим, сва повремена потраживања која проистичу из таквих одлука или поравна-
ња и доспевају убудуће, застаревају у року предвиђеном за застарелост повремених потражива-
ња. 

Судска пракса 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ЗАХТЕВА ДОСУЂЕНОГ ПРАВНОСНАЖНОМ  
ПРЕСУДОМ О ОТКАЗУ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ СТАНА  

И ИСЕЉЕЊУ 

ЗАКЉУЧАК 

Право да се захтева извршење правноснажне судске одлуке којом је усвојен отказ 
уговора о коришћењу стана и наложено исељење застарева по општим правилима Закона 
о облигационим односима, ако законом није друкчије одређено. 



Ако законом није прописан рок у којем се може подићи тужба за отказ уговора о 
коришћењу стана, право на отказ престаје по истеку разумног рока од престанка разлога 
за отказ, као и кад је давалац стана на коришћење примио испуњење обавезе носиоца ста-
нарског права поводом чије доцње је отказ могао дати, а при томе није изјавио да задржа-
ва право на отказ. 

Из образложења: 

Застаревају сва облигациона, а не и стварна права. Станарско право је део грађанског 
права, али не спада ни у облигациона (релативна) ни у стварна (апсолутна) права, него чини по-
себну правну установу, са елементима облигационог и стварног права. Оно обухвата елементе 
варијанте права становања ("ius habitacio") као стварног права личне службености, посебно еле-
менте варијанте права становања са садржином права плодоуживања, а исто тако, и можда пре-
тежно, елементе облигационог права, посебно права најма или закупа (права употребе). 

Застарелошћу престаје право да се захтева испуњење обавеза. Застарелост наступа кад 
протекне законом одређено време. Према томе, застарелост је установа облигационог права по 
којој поверилац протеком времена, услед свог пасивног држања, губи захтев на правну зашти-
ту, а не и на само право као такво, ако се дужник на застарелост позове. 

Када је у питању станарско право као грађанско право своје врсте са можда претежним 
елементима облигационог односа, у условима садашње динамике, када, дакле, време као фак-
тор у животу и у праву игра све већу улогу, онда није страно поимање да се и на станарске од-
носе примене општа правила о застарелости, која се оправдавају социјалним потребама, сигур-
ношћу правног промета и понашањем повериоца и дужника. 

Давалац стана на коришћење отказује уговор о коришћењу стана и тражи исељење ту-
жбом општинском суду. Отказивање уговора о коришћењу стана не бива самим подношењем 
тужбе те да би тужбени захтев био само захтев за исељење (кондемнаторни захтев). И отказива-
ње уговора о коришћењу стана чини тужбени захтев (конститутивни захтев). Оба захтева су ме-
ђусобно повезана тако да је конститутивни захтев претпоставка кондемнаторном. То има за по-
следицу да станарско право престаје на дан правноснажности пресуде којом се усваја конститу-
тивни захтев. 

Иако међусобно повезани и условљени, захтев за отказ уговора о коришћењу стана и 
захтев за исељење појављују се као два различита захтева. Захтев за отказ уговора о коришћењу 
стана је облигационо-правног карактера и представља правну моћ за преображај правног одно-
са - престанак субјективног станарског права, и тај захтев не застарева. Међутим, захтев за ис-
пуњење и предају поседа стана на основу отказа уговора о коришћењу стана, утврђен правно-
снажном одлуком или поравнањем, представља облигационо-правни кондемнаторни захтев и 
као такав застарева у року од 10 година по члану 379. став 1. Закона о облигационим односима. 

У стамбеном законодавству постоје разни основи за престанак станарског права: због 
неплаћања станарине за одређено време, коришћење стана противно уговору или наношењем 
штете на стану, због издавања стана другоме, због престанка радног односа радника по његовој 
иницијативи итд. 

Пошто је захтев за отказ уговора о коришћењу стана правна моћ и као такав не застаре-
ва, а неприхватљиво је да се тај захтев може истицати временски неограничено, што се у прак-
си неоправдано догађа, то се рокови за подношење тужбе за отказ уговора о коришћењу стана 
по својој правној природи показују као преклузивни рокови материјалног права. Не одговара 
друштвеним потребама и интересима да се дозволи подношење отказне тужбе, на пример, због 
неплаћања станарине за одређено време, након што је, на пример, протекао и застарни рок за 
потраживање исплате станарине за то време. То је супротно принципу правне сигурности, по-
себно у остваривању станарског права које човеку егзистенцијално припада. У том смислу по-
зитивно стамбено законодавство, као преклузивни рок материјалног права за подношење тужбе 
ради отказа уговора о коришећењу стана због престанка радног односа, предвиђа рок од три ме-
сеца од престанка радног односа. 



Како стамбено законодавство претежно није регулисало преклузивне рокове за отказ 
уговора о коришћењу стана по разним основама, то је у овим случајевима у судској пракси по-
требно примењивати разумне преклузивне рокове, почев од престанка услова за отказ (на при-
мер: код отказа због неплаћања станарине почев од истека времена за које станарина није пла-
ћена). Судску праксу у вези с тим требало би усаглашавати и уједначавати. 

Могућност за подношење отказне тужбе престаће и кад је давалац стана на коришћење 
примио испуњење обавезе носиоца станарског права поводом чије доцње је отказ могао дати 
(на пример: станарине), а притоме није изјавио да задржава право на отказ. То из разлога што 
се, ако оваква изјава ни на који начин није дата, сматра да су пријемном испуњења обавезе 
правни односи између њих сређени. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 27. и 28.5.1987. године) 

 

 

ЗАСТОЈ ЗАСТАРЕВАЊА 
Потраживања између одређених лица 

Члан 381. 

Застаревање не тече: 

1) између брачних другова; 

2) између родитеља и деце док траје родитељско право; 

3) између штићеника и његовог стараоца, као и органа старатељства, за време трајања 
старатељства и док не буду положени рачуни; 

4) између два лица која живе у ванбрачној заједници, док та заједница постоји. 

Потраживања одређених лица 

Члан 382. 

Застаревање не тече: 

1) за време мобилизације, у случају непосредне ратне опасности или рата у погледу по-
траживања лица на војној дужности; 

2) у погледу потраживања која имају лица запослена у туђем домаћинству према посло-
давцу или члановима његове породице који заједно са њима живе, све док тај радни однос тра-
је. 

Несавладиве препреке 

Члан 383. 

Застаревање не тече за све време за које повериоцу није било могуће због несавлади-
вих препрека да судским путем захтева испуњење обавезе. 

 

Судска пракса 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ  
У СЛУЧАЈУ РАЊАВАЊА И ПОГИБИЈЕ У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

1. Застаревање не тече (застој) за све време за које оштећеном повериоцу због оружа-
них сукоба или непосредне опасности таквих сукоба на подручју његовог пребивалишта, од-



носно боравишта није било могуће да судским путем захтева досуду накнаде штете (чл. 383. 
ЗОО). 

2. Добровољна (вансудска) исплата накнаде штете оштећеном повериоцу од стране 
одговорног лица (војне поште, односно државног органа) прекида застаревање потражи-
вања накнаде штете, па од дана исплате законом прописани рок застарелости почиње те-
ћи изнова (члан 387. став 2. у вези са чланом 392. став 1. ЗОО). 

3. Претходно (иначе обавезно) обраћање оштећеног повериоца одговорном лицу 
(војној пошти, односно државном органу) ради исплате накнаде штете прекида застарева-
ње потраживања накнаде штете (члан 388. ЗОО). 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 16.2.1998. године). 
 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА МЕТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ 
 

Значај чињенице да је продавац знао за недостатак 

Члан 485. 

Купац не губи право да се позове на неки недостатак и кад није извршио своју обавезу 
да ствар прегледа без одлагања, или обавезу да у одређеном року обавести продавца о постоја-
њу недостатка, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од предаје ствари, 
ако је тај недостатак био познат продавцу или му није могао остати непознат. 

 

Судска пракса 

ПРИМЕНА ЧЛАНА 485. ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ  
ОДНОСИМА НА УГОВОРЕ У ПРИВРЕДИ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Одредбе члана 485. Закона о облигационим односима примењују се и на уговоре у 
привреди. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 9. и 
10.12.1982. године) 

 

 

ПРАВА КУПЦА 
 

Испуњење, снижење цене, раскид уговора, накнада штете 

Члан 488. 

(1) Купац који је благовремено и уредно обавестио продавца о недостатку може: 
1) захтевати од продавца да недостатак уклони или да му преда другу ствар без не-

достатка (испуњење уговора); 
2) захтевати снижење цене; 
3) изјавити да раскида уговор; 

(2) У сваком од ових случајева купац има право и на накнаду штете. 

(3) Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај 
због недостатка ствари претрпео на другим својим добрима, и то према општим правилима о 
одговорности за штету. 

 



Судска пракса 

ДА ЛИ КУПАЦ КОЈИ ЈЕ ПРОПУСТИО ДА БЛАГОВРЕМЕНО  
И УРЕДНО ОБАВЕСТИ ПРОДАВЦА О НЕДОСТАЦИМА  

НА СТВАРИ ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ  
КОЈУ ЈЕ ЗБОГ НЕДОСТАТКА НА СТВАРИ ПРЕТРПЕО 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Купац који није благовремено и уредно обавестио продавца о недостатку ствари, 
поред губитка права из члана 488. став 1. Закона о облигационим односима, губи и право 
на накнаду штете због повреде уговора из става 2. истог члана, уколико му законом није 
изричито признато да то право под одређеним претпоставкама може остварити и кад про-
давца није обавестио о недостатку. 

Право на накнаду штете коју је због недостатка претрпео на другим својим добрима 
(члан 488. став 3. Закона о облигационим односима) купац може остварити према општим 
правилима о одговорности за штету и кад је пропустио да обавести продавца о недостаци-
ма. 

Из образложења: 

Дилема је у питању која права има купац који је пропустио да правовремено и уредно 
обавести продавца о недостацима на ствари (пропуст рекламације из чл. 481. и 482. ЗОО). 

Према једном мишљењу купац који није уредно и на време обавестио продавца о недо-
статку губи само право из става 1. чл. 488 (тзв. права из јемства), а према другом мишљењу у 
таквом случају купац губи поред права из става 1. и право на накнаду штете из ст. 2. чл. 488. 
ЗОО). 

Уводно ваља напоменути да је V заједничка седница (28. 12. 1976) расправљајући о тзв. 
рефлексној штети усвојила закључак који је гласио: 

"Право на накнаду штете због мана на роби, као и штете која је последица мана на роби 
(рефлексна штета) не може се остваривати ако се благовремено не стави приговор на квалитет 
робе у случају да роба има видљиву ману или ману која се могла утврдити вештачењем". 

Проблем (дилема) је изнесен на XXVIII заједничкој седници која је усвојила начелни 
став полазећи од стилистичке, језичке и логичне интерпретације чл. 488. ЗОО. 

У ставу 1. тог члана каже се: 

"Купац који је правовремено и уредно обавестио продавца о недостатку може: 

1. захтевати од продавца да недостатак уклони или да му преда другу ствар без недо-
статка (испуњење уговора); 

2. захтевати снижење цене; 

3. изјавити да раскида уговор." 

"Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај због 
недостатка ствари претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одго-
ворности за штету". 

Дакле, одредба о накнади штете у ставу 2. директно се позива на одредбу ст. 1. "у сва-
ком од тих случајева", мисли се кад има право да остварује једно од права из става 1. само у том 
случају припада купцу право и на накнаду штете по ставу 2. 

Наиме, кад се одредбе ст. 1. и ст. 2. чл. 488. повежу са одредбом ст. 1. чл. 481. и ст. 1. 
чл. 482. ЗОО у којима је прописано да је купац дужан да у року од 8 дана, а код уговора у при-
вреди без одгађања, обавести продавца о недостатку "иначе губи право које му по тој основи 
припада" (ст. 1. чл. 481), односно "под претњом губитка права" (ст. 1. чл. 482) онда се логично 
намеће закључак да је обавештавање о недостатку ствари услов не само за остварење права из 



ст. 1. већ и остварење права на накнаду штете по ст. 2. чл. 488. јер се одредба о накнади штете у 
ст. 2. директно позива на одредбу из ст. 1. 

Такав закључак произилази и из ст. 3. чл. 488. из којег се види да обавештавање о недо-
статку није услов само за остварење штете коју купац због недостатка ствари трпи на "другим 
својим добрима". 

У ст. 3. јасно се наводи "Поред тога и независно од тога" мисли се на одредбе ст 1. и 2. 

Не може се због тога прихватити мишљење да су одредбе о накнади штете у чл. 488. 
ЗОО сувишне. 

Тачно је да, кад тих одредби у чл. 488. не би било, да би купцу припадало право на на-
кнаду штете по генералној одредби о накнади штете садржаној у чл. 262. ЗОО. 

Међутим, одредба о накнади штете у ставу 2. чл. 488. има смисао у томе да се због си-
гурности и бржег одвијања правног промета купац присили да ствар након примитка одмах 
прегледа и о недостатку обавести продавца јер у случају ако то пропусти купац губи право да 
остварује како права из ст. 1. тако и право на накнаду штете по ст. 2. чл. 488, јер купац који не 
извршава своје законске обавезе треба да сноси и последице због таквог свог понашања. 

Дакле, одредба о накнади штете у ст. 2. је lex specialis у односу на генералну одредбу о 
накнади штете из чл. 262. ЗОО утолико (само утолико) да је услов за остварење те штете право-
времено и уредно обавештавање продавца од стране купца о недостатку ствари. 

А да не би било дилеме о праву купца на накнаду штете на његовим ("другим добри-
ма"), да се не би схватило да је обавештавање о недостатку услов и за право на накнаду те ште-
те, било је нужно у ст. 3. чл. 488. јасно рећи: "Поред тога и независно од тога продавац одговара 
купцу и за штету коју је овај због недостатка ствари претрпео на другим својим добрима и то 
према општим правилима одговорности за штету". 

И због такве стилизације ст. 3. чл. 488. и његовом стилистичком, језичком и логичном 
интерпретацијом повезано са интерпретацијом ст. 1. и. 2. тог члана и све одредбе чл. 488. пове-
зано интерпретиране с одредбама и интерпретацијом одредби из ст. 1. чл. 481. и ст. 1. чл. 482. 
ЗОО дошло се до наведеног начелног става. 

Потврда правилности оваквог тумачења чл. 488. налази се и у одредби ст. 2. чл. 500. 

У одредби ст. 2. чл. 500. изричито је одређено да правовремено обавештавање о постоја-
њу недостатка је претпоставка за истицање захтева за накнаду штете (једнако као и за захтев за 
снижење цене као приговора против продавчевог захтева да му се исплати цена). 

Друкчије тумачење чл. 488. не може се оправдати захтевом за апсолутним приматом на-
чела савесности и поштења над начелом сигурности правног и економског промета. Ово зато 
што је закон кроз одредбу чл. 485. јасно изразио став да начело савесности и поштења има при-
мат над начелом правне сигурности само у случају кад је у питању недостатак за који је прода-
вац знао или му није могао остати непознат. Дакле, само у случају таквог ступња несавесности 
и непоштења закон жртвује начело правне сигурности у корист начела савесности и поштења. 

Треба коначно нагласити да нема дилеме да купац може остварити сва права из чл. 488. 
ЗОО и кад је пропустио да правовремено и уредно обавести продавца о недостатку ако је то 
право купцу изричито законом признато (као нпр. у чл. 485. ЗОО) а што је у заузетом начелном 
ставу јасно и речено. 

То су дакле, у основи разлози којима се оправдава усвојени начелни став. Међутим, у 
припреми заједничке седнице и у расправи која је спроведена изнесена је и аргументација у 
прилог става да купац који није уредно и на време обавестио продавца о недостатку ствари (ни-
је ставио приговор, није рекламирао) губи само право из ст. 1. чл. 488. ЗОО, а да му и у том слу-
чају припада право на накнаду штете коју трпи. 

Заступници овог става у својим разматрањима полазе од чињенице да су накнада штете 
и одговорност за материјалне недостатке ствари два одвојена и независно правна института, 



сваки са својим претпоставкама. Захтев за одговорношћу за штету је самосталан захтев који се 
може, али и не мора појавити упоредо са захтевом за одговорношћу за материјалне недостатке 
ствари. 

Тврдња да необавештавање продавца о недостацима има за последицу и преклузију у 
праву купца на накнаду штете морала би наћи своје упориште у прописима о накнади штете, 
било општим или посебним. 

Општи прописи о накнади штете, било они о вануговорној (чл. 154. и сл. ЗОО) или они 
о повреди уговора (чл. 262. и сл. ЗОО) ни у једном случају не вежу право на накнаду штете уз 
обавезу уредног и правовременог обавештавања о тој штети. 

Нема ни посебног lex specialis прописа такве врсте. 

О обавези обавештавања говори се у поглављу ЗОО о одговорности за материјалне не-
достатке (чл. 478-500). члан 481. односно 482. говоре о обавези обавештавања о недостацима 
под претњом губитка права. Којих права - то се у тим законским одредбама не наводи. До тих 
одредби о штети нема ни речи. шта се подразумева под недостацима прописано је у чл. 479. 
ЗОО али ни у тој одредби се ништа не говори о штети. Ни члан 485. ЗОО који је изузетак од чл. 
488. ЗОО ни речи не говори о штети - само о недостацима. 

Тек чл. 488. ЗОО први у овом поглављу о одговорности за материјалне недостатке говори о 
штети, али не тако јасно да би необавештавање о недостацима (и штети) имало за последицу губи-
так права на накнаду штете. 

Они правни системи који познају и такву ситуацију, дакле, губитак права на накнаду 
штете због необавештавања о штети, то и изричито и прописују. 

Од чл. 488. до чл. 499. ЗОО више не спомиње штету, иако из чланова као нпр. чл. 496, 497. 
произилази да купац има право и на накнаду штете, као и код свих повреда двостраних уговора. Тек 
у чл. 500. ЗОО поновно спомиње штету зато да би нагласио да купац у пребој може ставити, осим 
неисплаћене цене и свој захтев за накнаду штете. Одредба је у основи сувишна, као што су сувишне 
и многе друге одредбе о накнади штете због повреде уговора јер се генерално правило о праву на 
накнаду штете из чл. 262. и сл. ЗОО мора применити на све случајеве када се узрокује штета неис-
пуњењем или неуредним испуњењем обавезе, и без обзира на то да ли се о праву на накнаду штете 
говори уз поједине уговоре односно институте. 

Позивање на комерцијализацију грађанског права као и оправдање за заузети начелни 
став није основано. У режиму правних правила питање није било спорно јер се по тим правним 
правилима (параграф 932. и 933. новелираног бившег Општег грађанског законика) од купца 
није захтевало да пре остваривања својих права из јемства обавештава продавца о недостацима 
ствари, осим код недостатака животиње (параграф 926. ОГЗ), а сада се грађанима таква обавеза 
намеће, иако законом није изричито прописана. Ако је у интересу привредних субјеката да та-
ква обавеза уђе у закон, нема препреке да се она и пропише - допуном закона, али само код уго-
вора у привреди. До тада док у одредби чл. 488. ЗОО право на накнаду штете није изричито ве-
зано уз рекламацију и док чл. 481. и 482. ст. 1. уопште не говоре о губитку права на накнаду 
штете, напротив у ст. 2. говори о могућности уговорног продужења рока за приговор односно 
рекламацију - нема основа за усвајање уводно наведеног начелног става. 

Закључују стога поборници овог става да се без изричитог прописа (lex specialis) не мо-
же тврдити да је купац изгубио право на накнаду штете зато што о штети није обавестио про-
давца. Крајање би неприхватљиво било да је неко преклудиран у праву на накнаду штете која 
му још није ни настала (цреп се распао након протека више од шест месеци након продаје нпр.), 
осим наравно када би то било изричито прописано. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 6. и 7.9.1985. године) 

 
 



РЕДОСЛЕД И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА У СМИСЛУ  
ЧЛАНА 488. ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

1. Кад ствар има недостатак купац је дужан да прво тражи од продавца да недоста-
так уклони или преда ствар без недостатка (испуњење уговора). 

2. Уколико продавац не испуни уговор у разумном року купац може тражити да 
суд обавеже продавца да уклони недостатак оправком ствари, односно заменом делова, 
или да преда другу ствар без недостатака. 

3. Купац може тражити испуњење уговора једино предајом друге ствари без недо-
статка само ако се недостатак не може уклонити или је његово уклањање економски нео-
правдано. 

4. Кад купац тражи да му продавац преда ствар без недостатка а уклањање недо-
статка је могуће и економски оправдано, суд ће обавезати продавца да недостатак уклони 
или преда другу ствар без недостатка. 

5. Ако продавац не испуни уговор у разумном року купац може уместо испуњења 
уговора захтевати снижење цене, а може изјавити и да раскида уговор, пошто претходно 
остави продавцу накнадни примеран рок за испуњење уговора. 

6. У случају пријема друге ствари без недостатка купац није дужан да плати накнаду 
за умерено коришћење ствари са недостатком. 

7. Кад је и поред уклањања недостатка умањена вредност ствари, купац има право 
да тражи снижење уговорене цене. 

Из образложења: 

Одговорност за материјалне недостатке ствари постоји ако продата ствар нема потребна 
својства за редовну употребу или промет, ако продата ствар нема потребна својства за нарочиту 
употребу за коју је купац набавља или ако продата ствар нема својства и одлике које су изричи-
то или прећутно уговорене (члан 479. ЗОО) итд. 

Када је продата ствар са материјалним недостатком, купац стиче одређена права пропи-
сана законом (члан 488. ЗОО). 

Купац је у првом реду дужан да о том недостатку обавести продавца и од њега захтева 
да недостатак уклони или преда другу ствар без недостатка. Сврха овог обавештења је двојака: 
да продавац буде обавештен да ствар коју је он продао има материјални недостатак и да се од 
њега захтева да у циљу испуњења уговора уклони тај недостатак или преда другу ствар без не-
достатка. Ово обавештење треба да буде у писменом облику и да садржи опис података, да би 
се о недостатку упознао продавац. Разуме се, ово обавештење треба да садржи и захтев да про-
давац у разумном року уклони недостатак. 

Ако продавац у разумном року не уклони недостатак оправком ствари (када је то могу-
ће и економски оправдано) или не преда другу ствар без недостатка, па тиме не испуни своју 
обавезу из уговора о продаји, купац има право да поднесе тужбу и од суда захтева да обавеже 
продавца да уклони недостатак оправком ствари (када је то могуће) или да преда другу ствар 
без недостатка. 

Приликом одлучивања о захтеву купца, суд ће продавца обавезати да недостатак уклони 
оправком односно заменом делова, ако се тиме недостатак може уклонити и ако је такав начин 
уклањања недостатка економски оправдан. Суд ће продавца обавезати да недостатак уклони 
оправком ствари увек када је то могуће и економски оправдано, па и онда када купац тражи да 
се недостатак уклони само предајом друге ствари без недостатка, дакле, када не тражи да се не-
достатак уклони оправком ствари. 

Тек ако оправка ствари није могућа или није економски оправдана, суд ће обавезати 
продавца да уговор испуни тако што ће купцу предати другу ствар без недостатка. 



Када суд обавеже продавца да уговор испуни предајом друге ствари без недостатка, купац 
је дужан да ствар са недостатком преда продавцу (ако то раније није учинио) и при томе није дужан 
да плати накнаду за умерено (уобичајено) коришћење ствари са недостатком (тзв. амортизација) 
Међутим, када је ствар са недостатком прекомерно коришћена, или када није правилно одржавана 
и коришћена, купац је дужан да плати накнаду ("амортизацију") за такво коришћење ствари и да на-
кнади штету, ако она постоји. 

Поред права да тражи уклањање недостатка, купац има право и да раскине уговор. Ку-
пац може изјавити да раскида уговор само ако је продавцу оставио накнадни примеран рок за 
испуњење уговора (да ствар поправи када је могуће и економски оправдано или да преда другу 
ствар без недостатка) и ако продавац у том накнадном примереном року не испуни ни једну од 
ових обавеза. Наше право прописује вансудско раскидање уговора због неиспуњења, које на-
ступа простом изјавом воље. Купац је дужан, када се испуне услови за раскидање уговора, да 
без одлагања саопшти продавцу да раскида уговор. 

Купац има право да тражи и смањење цене. Ово право припада купцу када задржи ствар 
са недостатком или ако је и поред оправке ствари умањена њена вредност. 

Ако је купцу издат гарантни лист којим се гарантује исправно функционисање ствари за 
одређено време купац поред права због материјалних недостатака ствари има и права прописа-
на гарантним листом. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 29.1.1991. године) 

 
 

ПРАВА КУПЦА У СЛУЧАЈУ МАТЕРИЈАЛНИХ  
НЕДОСТАТАКА НА СТВАРИ 

ЗАКЉУЧАК 

Када у случају материјалних недостатака на ствари купац у парничном поступку 
захтева остварење одређених права из члана 488. ст. 1. Закона о облигационим односима, 
суд одлучује у границама тужбеног захтева. 

Из образложења: 

Купац који је благовремено и уредно обавестио продавца о материјалном недостатку купље-
не ствари има право да захтева од продавца да недостатак уклони или да му преда другу ствар без не-
достатка или да захтева снижење цене или да изјави да раскида уговор. Наравно, купац има право да 
захтева и накнаду штете. Постоје опречна схватања да ли купац има потпуну слободу у избору начи-
на којим ће захтевати да се уклони материјални недостатак. Према једном схватању које се заступа у 
правној теорији (Перовић, Облигационо право, Бгд. 1980. стр. 397, Ђорђевић-Станковић, Облигацио-
но право, Бгд. 1987. стр. 267) купац је потпуно слободан у избору начина за уклањање материјалног 
недостатка ствари. Према другом схватању (Визнер, Коментар закона о обвезним односима, Згб. 
1979, стр. 1628, Капор, Коментар закона о облигационим односима Бгд. 1983. стр. 1. 303) купац мора 
претходно да тражи уредно испуњење уговора или снижење цене па тек ако се тиме не уклони мате-
ријални недостатак може да тражи раскид уговора. Сличан став, са мањим модалитетима, заступа и 
проф. Радишић. (Облигационо право, Бгд., стр. 139). У судској пракси (правно схватање Грађанског 
одељења Врховног суда Србије од 29. I 1991. године) изражено је становиште да купац мора претход-
но да захтева да се недостатак уклони или преда друга ствар без недостатка, па ако тај захтев не буде 
испуњен у разумном року, купац може захтевати или снижење цене или раскинути уговор. Примењу-
јући ова правила појавила су се различита схватања у судској пракси да ли суд може одлучити да се 
материјални недостатак уклони на други начин ако закључи да начин изабран од стране купца (који је 
предмет туженог захтева) у датим околностима није правилан. Наиме, присталице схватања да суд 
није везан изабраним начином полазе од схватања да правила о одговорности за материјалне недо-
статке спадају у домен материјалног права што овлашћује суд да по службеној дужности пази на њи-
хову примену. Према том схватању суд је овлашћен да одреди најпогоднији начин којим ће се укло-
нити материјални недостатак, без обзира на то да ли је он идентичан са захтевом купца. Супротно 



схватање даје примат захтеву купца, па суд може само да усвоји или одбије захтев купца као тужиоца. 
Учесници саветовања у Савезном суду једногласно су прихватили становиште да је суд везан захте-
вом купца. При томе се има у виду да се норме материјалног права, ако су предмет спора, остварују у 
парничном поступку применом правила тог поступка. Та правила налажу суду да одлућује у граница-
ма захтева који су стављени у поступку, што је последица начела диспозиције странака. Према томе, 
суд је овлашћен да одлучује само о захтеву који је предмет спора. Ако купац није правилно одредио 
начин за уклањање материјалног недостатка, па због тога није истакао тужбени захтев који у датим 
околностима припада купцу, суд може такав захтев само да одбије, али није овлашћен да одреди да се 
материјални недостатак уклони на други начин, ако тај други начин није истакнут у тужбеном захте-
ву. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних судова и Вр-
ховног војног суда од 26.12.1991. године) 

 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ  
ПРОДАТЕ СТВАРИ 

 

Одговорност продавца и произвођача 

Члан 501. 

(1) Кад је продавац неке машине, мотора, каквог апарата, или других сличних ствари које 
спадају у такозвану техничку робу предао купцу гарантни лист којим произвођач гарантује ис-
правно функционисање ствари у току одређеног времена, рачунајући од њене предаје купцу, ку-
пац може, ако ствар не функционише исправно, захтевати како од продавца тако и од произвођа-
ча да ствар оправи у разумном року или ако то не учини да му уместо ње преда ствар која функ-
ционише исправно. 

(2) Овим правилима не дира се у правила о одговорности продавца за недостатке ства-
ри. 

 

Судска пракса 
 

ОДГОВОРНОСТ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КУ-
ПЉЕНОГ ВОЗИЛА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Одговорност по основу гаранције може се остварити и због функционалног недо-
статка који још није настао, ако је његово наступање неизбежно. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 20.3.1995. године) 
 

 

Губитак права 

Члан 507. 

Права купца према произвођачу по основу гарантног листа гасе се по истеку једне годи-
не рачунајући од дана кад је тражио од њега оправку или замену ствари. 

 

Судска пракса 
 



ДА ЛИ СЕ ПРАВА КУПЦА ИЗ ГАРАНТНОГ ЛИСТА ГАСЕ  
У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 507. ЗОО ОСИМ ПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧУ  

И ПРЕМА ПРОДАВЦУ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Права купца према продавцу по основу гарантног листа нису условљена благовре-
меним и уредним обавештавањем продавца о недостатку у функционисању купљене ства-
ри и гасе се по истеку једне године рачунајући од дана када је од продавца тражио оправ-
ку или замену ствари, изузев ако је продавчевом преваром био спречен да их употреби. 

Из образложења: 

Овај начелни став заузет је поводом неуједначене судске праксе у примени одредбе чла-
на 507. Закона о облигационим односима, а по питању гашења права купца према продавцу по 
основу гарантног листа. 

По основу уговора о продаји продавац одговара купцу за материјалне недостатке ствари 
уопште, у случајевима и под условима прописаним одредбама чланова 478-500. ЗОО. Ова одговор-
ност произилази из начела еквивалентности узајамних престација које важе за двострано тертене 
уговоре. Материјални недостаци ствари, у правилу, умањују њену вредност и доводе у питање еко-
номски циљ због којег је уговор закључен. Стога су купцу призната одређена права на заштиту ње-
гових интереса (чл. 488), с тим што је због сигурности правног саобраћаја остварење тих права вре-
менски ограничено преклузивним роком прописаним у члану 500. ЗОО. 

За такозвану техничку робу продату уз гарантни лист којим произвођач гарантује ис-
правно функционисање ствари у току одређеног времена продавац одговара заједно са произво-
ђачем, под посебним условима који су прописани одредбама чланова 501-506. ЗОО. Посебна 
техничка својства ове врсте ствари као и начин њиховог коришћења и одржавања наметнули су 
потребу увођења директне одговорности произвођача који је најбоље упознат са њиховим свој-
ствима, а у вези са тим и прописивање специфичних услова одговорности. Обавеза продаје од-
ређених производа уз гарантни лист детаљније је регулисана Законом о стандардизацији са ка-
снијим изменама и допунама ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/80), али наведени закон само допуњује 
решење из ЗОО не дирајући у њихову суштину. 

Остваривање права купца по основу гарантног листа одредбом чл. 507. ЗОО такође је 
ограничено преклузивним роком. Међутим, наведеном законском одердбом, која се налази у 
склопу одредаба о одговорности продавца и произвођача за исправно функционисање ствари 
по основу гарантног листа, преклузивни рок је прописан само за остваривање права према про-
извођачу а не и према продавцу. Отуда су се у пракси наметнула питања - да ли су права купца 
према продавцу по основу гарантног листа уопште ограничена преклузивним роком или се на 
њих примењује рок застарелости, а ако и за права према продавцу важи преклузивни рок, да ли 
се он заснива на одредби члана 507. или на одредби члана 500. ЗОО. 

Неподељено је мишљење да се права купца за робу купљену уз гарантни лист гасе у пре-
клузивном року како према произвођачу тако и према продавцу. То произилази и из заједничког 
основа одговорности продавца и произвођача, из разлога које намеће сигурност правног саобраћаја 
који су исти без обзира на то да ли се право остварује према продавцу или произвођачу, као и из 
околности да су и права купца према продавцу која се заснивају само на уговору о продаји ограни-
чена преклузивним роком. Јединствено је и мишљење да се законска одердба о преклузивном року 
не може путем аналогије проширивати, будући да се ради о пропису којим се право ограничава па 
се мора тумачити рестриктивно. Дилема се свела на питање да ли се преклузивни рок за остварива-
ње права према продавцу директно заснива на одредби чл. 507. или на одредби чл. 500. ЗОО. 

Није прихваћено мишљење да је одговорност продавца по основу гарантног листа акце-
сорне природе у односу на одговорност произвођача, због тога што по закону произвођач издаје 
гарантни лист, те да се одредба чл. 507. ЗОО примењује на продавца као јемца. Оцењено је да је 
основни недостатак овог мишљења у томе што би се, с обзиром на природу акцесорне обавезе, 
моментом гашења права према произвођачу због истека преклузивног рока угасило право и 
према продавцу и у оним ситуацијама у којима је купац свој захтев према продавцу истакао у 



оквиру гарантног рока. Почетак преклузивног рока везан је за обраћање купца продавцу одно-
сно произвођачу у вези са уоченим недостацима у функционисању ствари, а законом је купцу 
признато право избора према којем од њих ће остваривати право и којим редоследом, изузев у 
случајевима кад је произвођач у месту продаје обезбедио сервисирање односно оправку ствари. 
Стога купац који се определио да своје право остварује према продавцу не би могао да буде 
преклудиран због тога што је пропустио законски рок за остваривање права према произвођачу. 
Поред тога, ваља имати у виду да се однос између купца и произвођача заснива само на гарант-
ном листу, док се однос између купца и продавца заснива и на уговору о продаји, па се и садр-
жина права у складу са тим разликује. Према одредби чл. 504. ЗОО купац у односу на продавца 
има право и на раскид уговора о продаји или на снижење цене, а с обзиром на однос са произ-
вођачем та права према произвођачу не може истицати. Одредба чл. 507. ЗОО односи се, међу-
тим, само на права која купац може истицати према произвођачу, па се и из тог разлога одредба 
чл. 507. не може проширити и на продавца. 

Заузети начелни став заснован је на одредби чл. 500. у вези са одредбом чл. 501. ЗОО. 
Као што је већ наведено, продавац по основу уговра о продаји одговара купцу за материјалне 
недостатке ствари уопште. Материјални недостаци ствари за које продавац одговара прецизно 
су одређени у чл. 479. ЗОО, а ти недостаци, поред осталих, обухватају и недостатке "својства за 
редовну употребу" што подразумева исправно функционисање ствари. Стога се одредбе о одго-
ворности продавца за исправно функционисање продате ствари по основу гарантног листа поја-
вљују као посебне у односу на опште одредбе о његовој одговорности по основу уговора о про-
даји. Гарантни лист као основ одговорности за продавца повлачи само посебне строже услове 
већ постојеће одговорности. Рок трајања одговорности је дужи, а права купца нису условљена 
претходним обавештавањем продавца о недостацима ствари будући да је гарантовано исправно 
функционисање ствари у току одређеног времена. 

Иако гарантни лист издаје произвођач, одговорност продавца према купцу је директна и са-
мостална јер то намеће њихов однос заснован уговором о продаји, а гарантни лист даје право про-
давцу на регрес исплаћеног износа од произвођача што представља одговарајућу компензацију за 
строже услове одговорности у односу на робу која се не продаје уз гарантни лист. 

Упориште за овакво тумачење, поред већ изнетих аргумената, даје и одредба чл. 501. 
ЗОО. Садржина ове одредбе приказана је као "одговорност продавца и произвођача", а и у ста-
ву првом стоји да купац може захтевати отклањање недостатка "како од продавца тако и од 
произвођача." Одговорност продавца логично је стављена у први план јер је она већ заснована 
закључењем уговора о продаји. Да је одговорност продавца по основу гарантног листа прописа-
на само као акцесорна одговорност у односу на одговорност произвођача, очито је да продавац 
и произвођач не би овим редом били наведени у законском пропису. Поред тога, ваља имати у 
виду и одредбу става другог истог члана којом је прописано да се правилима о гаранцији за ис-
правно функционисање ствари не дира у правила о одговорности продавца за недостатке ства-
ри, што значи да се ради о посебним правилима која само делимично отклањају примену оп-
штих правила уколико се од тих правила разликују. 

Најзад, у колико би одговорност продавца по основу гарантног листа била регулисана 
посебно, без везивања за његову одговорност по основу уговора о продаји, очито је да законо-
давац не би пропустио да пропише и преклузивни рок за остварење права по том основу, као 
што је у чл. 507. прописано за остваривање права према произвођачу. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 6. и 7.9.1985. године)  

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ 
 

Примена правила уговора о делу 

Члан 641. 



Уколико у овој глави није друкчије одређено, за одговорност за недостатке грађевине 
примењују се одговарајуће одредбе уговора о делу. 

 

Судска пракса 

ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА ЗА НЕДОСТАТКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА ИЗГРА-
ЂЕНОГ ЗА ТРЖИШТЕ 

НАЧЕЛНИ СТАВ 
На одговорност продавца за материјалне недостатке грађевине коју је израдио за тр-

жиште примењују се, поред правила о одговорности из уговора о продаји, и правила о одго-
ворности извођача према првом и сваком каснијем стицаоцу грађевине или њеног дела, одно-
сно према носиоцу станарског права, као и правила о одговорности за солидност грађевине 
(члан 641-647. Закона о облигационим односима). 

Из образложења: 
У судској пракси су се испољила различита схватања о томе да ли се одредбе Закона о 

облигационим односима о одговорности извођача за недостатке и солидарност грађевине, те за-
конске одредбе о гаранцији за квалитет грађевинских радова, могу применити и у случају про-
даје грађевине изграђене за тржиште. 

На заједничкој седници Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда одржа-
ној у Охриду 23. и 24. маја 1989. године, усвојен је наведени начелни став из следећих разлога: 

Одредбама Закона о облигационим односима (ЗОО) које се односе на уговор о грађењу, 
као специфичним уговором о делу, прописана је одговорност извођача за недостатке грађевине 
идентично као у уговору о делу (члан 641. у вези са члановима 614-621) али је, уз додавање и 
пројектанта, одговорност проширена и због недостатака у изради грађевине који се тичу њене 
солидности (чланови 644-647), а право на заштиту због недостатака грађевине дато је, под усло-
вима који важе за наручиоца, и свим каснијим стицаоцима грађевине (чланови 642. и 644. став 
4), те, сем за недостатке у погледу солидности грађевине, и носиоцу станарског права на стану 
у друштвеној својини (члан 643). 

У уговорима о грађењу по правилу се уговара и гаранција за квалитет изведених радова 
(гарантни рок), било непосредно или посредно, изричитим или прећутним уговарањем примене 
Посебних узанса о грађењу (члан 21. став 2. ЗОО). У смислу Посебне узансе о грађењу број 85, 
гарантни рок за квалитет изведених радова износи две године, ако уговором или прописима ни-
је друкчије одређено. 

Дешава се, међутим, да правна лица подижу грађевинске објекте властитим средствима, 
а потом отуђују те објекте уговором о продаји. 

Купац оваквог објекта изграђеног по пројекту самог извођача има право на заштиту 
због материјалних недостатака прописану члановима 488-500. ЗОО, у вези са члановима 478-
485. ЗОО, који се односе на уговор о продаји, али не, ако то није посебно уговорио, и на гаран-
цију за квалаитет радова у дужем гарантном року, јер се прописи о гаранцији за исправно функ-
ционисање продате ствари (чланови 501-507. ЗОО) не могу применити код уговора о продаји 
грађевинских објеката пошто се ови не могу сврстати у тзв. техничку робу. 

Посебно је купац грађевинског објекта у неповољном положају у односу на наручиоца 
из уговора о грађењу, стога што одредбе ЗОО о уговору о продаји не садрже правила о одговор-
ности за солидност грађевине, а не прописују ни обавезу одговорности за недостатке по самом 
закону према даљњим стицаоцима грађевине и другим лицима (нпр. носиоцу станарског права). 
Ова права нису прописана ни законима односно подзаконским прописима, па ни оним који са-
држе одредбе о изградњи станова ради продаје на тржишту. 

Не постоје разлози за умањивање права купца грађевине изграђене за тржиште у односу 
на наручиоца грађевине. Овај други не само да наручује израду грађевине по пројекту који он 
даје, већ у правилу организује и стручни надзор над извођењем радова, што сужава могућност 
грешке извођача, па не би било логично дати купцу грађевине изграђене ради продаје, чију из-



градњу није могао да надзире, заштиту због недостатка грађевине у ужем обиму од оне коју 
има наручилац. Одговорност за солидност грађевине је прописана и у друштвеном интересу, а 
не само ради заштите права стицаоца по уговору о грађењу, па се због тога не може уговором 
ни искључити ни ограничити (члан 644. став 5. ЗОО). 

Наведени разлози, као и чињеница да је продавац грађевине изграђене за тржиште и изво-
ђач те грађевине, што пооштрава његову одговорност за недостатке грађевине, оправдава став да се 
код продаје грађевине изграђене за тржиште, на одговорност продавца-извођача за материјалне не-
достатке грађевине примењују, поред правила о одговорности из уговора о продаји, и правила о од-
говорности извођача по уговору о грађењу према наручиоцу и сваком каснијем стицаоцу грађевине 
или њеног дела, односно према носиоцу станарског права, као и правила о одговорности за соли-
дарност грађевине, јер су испуњени сви услови за аналогну примену тих правила. 

Такође су испуњени услови за аналогну примену правила о одговорности извођача и за 
недостатке земљишта на којем је грађевина подигнута (члан 644. став 2). 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова 
 и Врховног војног суда од 23. и 24.5.1989. године) 

 
 

УГОВОР О ТРГОВИНСКОМ ЗАСТУПАЊУ 
Појам 

Члан 790. 
(1) Уговором о трговинском заступању обавезује се заступник да се стално стара да тре-

ћа лица закључују уговоре са његовим налогодавцем, и да у том смислу посредује између њих и 
налогодавца, као и да по добијеном овлашћењу закључује уговоре са трећим лицима у име и за 
рачун налогодавца, а овај се обавезује да му за сваки закључени уговор исплати одређену на-
кнаду (провизију). 

(2) Налогодавац може имати на истом подручју за исту врсту послова више заступника. 

(3) Један заступник не може без пристанка налогодавца преузети обавезу да на истом 
подручју и за исту врсту послова ради за. другог налогодавца. 

 

Судска пракса 
 

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ КОНСИГНАТАРА У ПРОДАЈИ  
СТРАНЕ РОБЕ СА КОНСИГНАЦИОНОГ СКЛАДИШТА  

(ЧЛ. 790. СТ. 1. ЗОО) 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

При продаји стране робе с консигнационог складишта ималац консигнацоног 
складишта наступа према купцу у своје име, а за рачун иностраног произвођача, уколико 
инострани произвођач и ималац консигнационог складишта нису друкчије уговорили. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова 
 и Врховног војног суда од 9. и 10.12.1982. године)  

 
 

ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 
 

Исплата накнаде или уговорене своте 

Члан 919. 



(1) Кад се догоди осигурани случај, осигуравач је дужан исплатити накнаду или своту 
одређену уговором у уговореном року који не може бити дужи од четрнаест дана, рачунајући 
од када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио. 

(2) Али ако је за утврђивање постојања осигуравачеве обавезе или њеног износа потреб-
но извесно време, овај рок почиње тећи од дана када је утврђено постојање његове обавезе и 
њен износ. 

(3) Ако износ осигуравачеве обавезе не буде утврђен у року одређеном у првом ставу 
овог члана, осигуравач је дужан, на захтев овлашћеног лица, исплатити износ неспорног дела 
своје обавезе на име предујма. 

 

Судска пракса 
 

ПОСЛЕДИЦЕ НЕОБАВЕШТАВАЊА СУП-а  
О НАСТАНКУ ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Осигураник не губи право на накнаду или своту осигурања из уговора о (каско) 
осигурању иако у прописаном року од сазнања није обавестио орган СУП-а о настанку 
осигураног случаја, али је дужан да накнади осигуравачу евентуално због тога насталу 
штету. 

Из образложења: 

Условима за комбиновано осигурање моторних возила (донетим 24. априла 1984. годи-
не и изменама од 10. априла 1986. године - чл. 36. и Условима од 28. јуна 1990. године - чл. 28) 
прописане су обавезе осигураника кад настане осигурани случај. 

У ставу 1. тачка 2. поменутог члана прописана је обавеза да осигураник одмах а најка-
сније у року од 3 дана по сазнању пријави осигуравачу да је настала штета остварењем осигура-
ног случаја. У ставу 3. истог члана је прописано да "ако осигураник не изврши у одређено вре-
ме своју обавезу из става 1. тачка 2. овог члана дужан је накнадити осигуравачу штету коју би 
он због тога имао". 

Ова одредба не предвиђа губитак права на накнаду из осигурања већ регулише једино 
последице пропуштања рока за обавештење осигуравача о наступању осигураног случаја и то 
само као обавезу осигураника да осигуравачу накнади штету коју би овај због тога имао. 

Погрешно је тумачење наведене одредбе које закључује да се прошуштањем рока губи 
право на накнаду кад настане осигурани случај. Пропуст осигураника да обавести осигуравача 
о наступању осигураног случаја, или да изврши неку другу уговорену обавезу, има за последи-
цу да он одговара осигуравачу за штету која би из тога произашла, али због тога не може да из-
губи права која му припадају из осигурања, чак и када би такву последицу осигуравач пропи-
сао. На овакав закључак упућује и одредаба чл. 918. Закона о облигационим односима која из-
ричито прописује да су ништаве одредбе уговора које предвиђају губитак права на накнаду ако 
осигураник после наступања осигураног случаја не изврши неку од прописаних или уговорених 
обавеза. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 18.3. 1991. године) 
 

 

Утицај стечаја на осигурање 

Члан 923. 

(1) У случају стечаја уговарача осигурања, осигурање се наставља, али свака страна има 
право да раскине уговор о осигурању у року од три месеца од отварања стечаја, у ком случају 



стечајној маси уговарача припада део плаћене премије који одговара преосталом времену оси-
гурања. 

(2) У случају стечаја осигуравача, уговор о осигурању престаје по истеку тридесет дана 
од отварања стечаја. 

 

Судска пракса 
 

ОДГОВОРНОСТ УДРУЖЕЊА ОСИГУРАВАЈУЋИХ  
ОРГАНИЗАЦИЈА - ГАРАНТНОГ ФОНДА И СТЕЧАЈ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ СА КОЈОМ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ОБАВЕ-
ЗНОМ ОСИГУРАЊУ 

Право на накнаду штете из средстава гарантног фонда могу остварити оштећена 
лица којима је штета причињена моторним возилом за које је уговор о обавезном осигу-
рању закључен са осигуравајућом организацијом над којом је постојао отворен поступак 
стечаја на дан почетка примене одредби о гарантном фонду - 6. VII 1997. године, незави-
сно од чињенице да ли је штетни догађај настао пре или после тог датума. 

Захтев оштећеног лица за накнаду штете из средстава гарантног фонда доспева 
према Удружењу осигуравајућих организација даном закључења стечајног поступка над 
осигуравајућом организацијом са којом је штетник имао закључен уговор о обавезном 
осигурању моторног возила. 

Пријава потраживања није услов за остварење права према Удружењу осигурава-
јућих организација, али се из средстава гарантног фонда може намирити само део призна-
тог потраживања који је остао ненакнађен из стечајне масе осигуравајуће организације, 
односно део накнаде штете који би остао ненакнађен и у случају да је оштећено лице та-
кво потраживање благовремено пријавило у поступку стечаја. 

Штета која је остала ненакнађена у поступку стечаја закљученом над осигуравају-
ћом организацијом пре 6. VII 1997. године не може се намирити из средстава гарантног 
фонда. 

Штета која је због непријављивања потраживања остала ненакнађена у поступку 
ликвидације спроведеном над осигуравајућом организацијом са којом је штетник имао 
закључен уговор о обавезном осигурању не може се намирити из средстава гарантног 
фонда. 

Из образложења: 

Гарантни фонд је нови правни институт југословенског права осигурања који је кости-
туисан одредбама чл. 99-107. Закона о осигурању имовине и лица ("Сл. лист СРЈ", 30/96, 57/98, 
21/99, 44/99, 53/99. 55/99). Његовим установљењем учињен је значајан напредак на плану за-
штите жртве, али су истовремено отворена и нова спорана питања. Она су првенствено, резул-
тат законом прописаног временског несклада почетка примене одредби о гарантном фонду у 
односу на датум ступања на снагу Закона о осигурању имовине и лица. Спорно је: 1. да ли се 
одредбе о гарантном фонду односе и на облигационе односе засноване штетним догађајем који 
је настао пре датума њихове примене; 2. када доспева захтев за накнаду штете из средстава га-
рантног фонда; 3. да ли се накнада штете може остварити из средстава гарантног фонда и у слу-
чају када то потраживање није пријављено у поступку стечаја над организацијом за осигурање 
са којом је закључен уговор о обавезном осигурању; 4. да ли се из средстава гарантног фонда 
може намирити и ненакнађена штета у поступку стечаја који је закључен над осигуравајућом 
организацијом пре 6. VII 1997. године и 5. да ли се из средстава гарантног фонда може намири-
ти и потраживање за накнаду штете која је због непријављивања остала неизмирена у поступку 
ликвидације осигуравајуће организације са којом је закључен уговор о обавезном осигурању. 



1. Одредбом члана 156. ЗОИЛ одложена је примена одредби о гарантном фонду до исте-
ка рока од годину дана од дана ступања на снагу тог закона. Тај рок је истекао 6. VII 1997. годи-
не. Међутим, чињеница да су одредбе о гарантном фонду почеле да се примењују тек од тог 
времена није и довољан аргумент за прихатање становишта по коме се из средстава гарантног 
фонда могу намирити само штете које су настале после тог датума. Ово из разлога што се у слу-
чају стечаја организације за осигурање штета покривена уговором о обавезном осигурању може 
надокнадити из средстава гарантног фонда уколико су за то испуњени услови прописани одред-
бом члана 99. став 3. и члана 106. цитираног закона. Језичко значење тих одредби указује да је 
остварење овог права условљено кумулативним постојањем две одлучне чињенице. Прве, да је 
над организацијом за осигурање отворен поступак стечаја и друге, да део штете проузроковане 
трећем лицу радњом њеног осигураника није накнађен из стечајне масе. То указује да примена 
одредби о гарантном фонду није условљена датумом настанка штете, већ постојањем неизмире-
ног дела штете и отвореног поступка стечаја над организацијом за осигурање са којом је штет-
ник имао закључен уговор о обавезном осигурању. Јасно је да део ненакнађене штете може по-
тицати из штетног догађаја који се догодио много пре датума почетка примене одредби о га-
рантном фонду. Исти је случај и са датумом отварања стечајног поступка. Међутим, када се до-
годио штетни догађај и ког датума је отворен поступак стечаја није од утицаја на примену од-
редби о гарантном фонду. Битно је само да ли на дан почетка примене тих одредби закона по-
стоји део неизмирене штете и отворен поступак стечаја над осигуравајућом организацијом из 
чије се стечајне масе штета није могла накнадити. Управо су то и законом опредељене одлучне 
чињенице чијим је кумулативним постојањем условљено остварење права на накнаду штете из 
средстава гарантног фонда. Оне су по пророди ствари трајног, а не тренутног правног дејства. 
Њихово временско важење је опредељено датумом настанка и намирења штете, односно даном 
отварања и закључења поступка стечаја. Зато се постојањем тих чињеница у време почетка при-
мене одредби о гарантном фонду, а не датумом настанка штете и отварања поступка стечаја, 
опредељује и временско важење законских одреби о гарантном фонду. Из тих разлога, ако ште-
та постоји и стечај није закључен 6. VII 1997. године не може се говорити о ретроактивној већ о 
непосредној примени законских одреби о гарантном фонду. 

2. Друго је питање да ли захтев за накнаду штете из средстава гарантног фонда може 
доспети пре датума доношења решења о закључењу поступка стечаја. Одговор на то питање 
опредељен је садржином одредбе члана 106. ЗОИЛ. Екстензивним тумачењем те одредбе зако-
на долази се до закључка да је доспелост захтева за накнаду штете из средстава гарантног фон-
да условљена претходним окончањем стечајног поступка који се води над осигуравајућом орга-
низацијом са којом је закључен уговор о обавезном осигурању. То даље значи да су и тужбени 
захтеви поднети суду против Удружења осигуравајућих организација пре окончања по-
ступка стечаја над осигуравајућом организацијом са којом је закључен уговор о обаве-
зном осигурању преурањени. 

3. Језичко значење одредбе члана 106. ЗОИЛ упућује и да се захтев за накнаду штете из 
средстава гарантног фонда може увек остварити до висине ненакнађеног дела потраживања из 
стечајне масе организације за осигурање са којом је закључен уговор о обавезном осигурању. 
То јасно указује и да подношење пријаве у поступку потраживања стечаја није претходни 
услов за остварење накнаде штете из средстава гарантног фонда. У противном, када би се 
остварење тог права условило подношењем пријаве потраживања у поступку стечаја то би до-
вело до правне дискриминације оштећених лица која су повериоци осигуравајуће организације 
над којом је поступак стечаја отворен и одмах закључен. Могућност таквог окончања поступка 
стечаја предвиђена је одредбом члана 88. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидаци-
ји. Она постоји увек када стечајно веће у претходном поступку утврди да имовина стечајног ду-
жника није довољна ни за подмирење трошкова стечајног поступка. У том случају не постоји 
ни правна могућност да се потраживање накнаде штете пријави у поступку стечаја. Правно 
идентична ситуација постоји и у случају када је штетни догађај настао пре окончања стечајног 
поступка, а након истека рока за пријаву потраживања. Све то чини правно неодрживим стано-
виште да се захтев за накнаду штете из средстава гарантног фонда не може остварити без прет-
ходно поднете пријаве потраживања у поступку стечаја. 



Са друге стране, правно је могуће да се поступак стечаја оконча расподелом стечајне 
масе само између поверилаца чија су потраживања благовремено пријављена у том поступку. 
Ово из разлога што је рок за подношење пријаве потраживања у поступку стечаја преклузивног 
карактера (члан 90. став 1. тачка 6. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији). 
Пропуштање тог рока води губитку права намирења потраживања из стечајне масе. То у пракси 
може довести и до губитка права оштећеног лица да из стечајне масе осигуравајуће организаци-
је намири своје потраживање. Ако се то деси, отвара се питање да ли тај поверилац уопште мо-
же да причињену му штету накнади из средстава гарантног фонда. У изналажењу одговора на 
то питање треба поћи од одредбе члана 106. Закона о осигурању имовине и лица, која допушта 
да се из средстава гарантног фонда намири само ненакнађени део штете из стечајне масе осигу-
равајуће организације. Међутим, под ненамиреним потраживањем не може се сматрати и део 
потраживања који би свакако био измирен из стечајне масе у случају да је оштећено лице бла-
говремено поднело пријаву потраживања у том поступку. Отуда се сагласно доследној примени 
одредбе члана 106. ЗОИЛ тај део потраживања не би могао остварити ни из средстава гарантног 
фонда. До ког износа се потраживање оштећеног лица могло намирити у поступку стечаја 
могуће је утврдити вештачењем. Тако ће се израчунати проценат до кога би потраживање 
оштећеног лица било намирено у случају да је благовремено пријављено и признато у поступку 
стечаја. Према томе, због пропуста пријављивања потраживања у поступку стечаја може 
се изгубити и право на накнаду штете из средстава гарантног фонда, али само до висине 
адекватне проценту у коме се потраживање могло намирити из стечајне масе организаци-
је за осигурање. 

4. Императивном одредбом члана 106. ЗОИЛ прописано је да се штета причињена осигура-
ним возилом по уговору о обавезном осигурању закљученим са осигуравајућом организацијом над 
којом је отворен поступак стечаја може намирити само из средстава гарантног фонда. Међутим, 
примена те одредбе је одложена до истека рока од годину дана од дана ступања на снагу наведеног 
закона. Из тог разлога су се законом прописани услови за образовање средстава гарантног фонда 
стекли тек 6. VII 1997. године. Са тим датумом је конституисано и субјективно право оштећених 
лица да део неизмирених потраживања из стечајне масе осигуравајуће организације могу остварити 
из средстава гарантног фонда. Међутим, постојање неизмиреног потраживања оштећеног лица на 
дан почетка примене одредбе о гарантном фонду представља само један од два законом прописана 
услова за намирење штете из средстава гарантног фонда. Поред тога, потребно је да се на страни 
оштећеног лица стекне и други услов - постојање неокончаног поступка стечаја над организациом 
за осигурање која је по уговору о обавезном осигурању дужник накнаде штете. Код неспорне чиње-
нице да је поступак стечаја закључен пре 6. VII 1997. године остварење тог услова није могуће. Јер, 
решење о закључењу стечајног поступка се по службеној дужности уписује у судски регистар и тог 
дана стечајни дужник престаје да постоји. То је изричито прописано одредбом члана 151. Закона о 
принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Према томе, када је поступак стечаја над осигурава-
јућом организацијом закључен пре 6. VII 1997. године престао је и њен правни субјективитет пре 
датума почетка примене одредби о гарантном фонду. Из реченог произилази да због непостојања 
организације за осигурање на дан почетка примене одредби о гарантном фонду нема ни правног су-
бјекта над којим би у то време могао бити отворен поступак стечаја. Због непостојања тог услова на 
дан почетка примене одредби чл. 99-107. ЗОИЛ искључена је могућност да оштећено лице ненакна-
ђени део штете из стечајне масе осигуравајуће организације намири из средстава гарантног фонда. 

5. У судској пракси се, поред изнетих, као спорно појавило и питање одговорности га-
рантног фонда за обавезе ликвидиране организације за осигурање са којом је закључен уговор о 
обавезном осигурању. Међутим, сагласно одредбама чл. 99. и 106. Закона о осигурању имовине и 
лица из средстава гарантног фонда може се намирити само ненакнађени део штете из стечајне ма-
се. То би значило да оштећена лица која нису накнадила штету из ликвидационе масе не би 
могла да то право реализују из средстава гарантног фонда. Ово је основно језичко значење 
цитираних одредби које је апсолутно јасно. Осим тога, поступак ликвидације се и разликује од 
стечајног поступка управо по чињеници да се стечај спроводи искључиво због инсолвентности 
привредних субјеката, а ликвидација због административнх забрана, неорганизованости у складу 
са законом, ништавости уписа, престанка привредних и других ресурса или истека рока за који је 
привредни субјекат основан (чл. 2. и 153. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији). 



Одредбом члана 55. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији прописано је и да се 
поступак ликвидације не спроводи ако постоје услови за спровођење стечајног поступка. То дру-
гим речима значи да се поступак ликвидације може спровести само у случају када ликвидациона 
маса омугућава стопостотно намирење свих потраживања ликвидационих поверилаца. У против-
ном, ако се у току поступка ликвидације утврди да се из ликвидационе масе не могу намирити 
сви повериоци, ликвидациони управник је сходно одредби члана 158. Закона о принудном порав-
нању, стечају и ликвидацији дужан да суду поднесе предлог за отварање поступка стечаја. Међу-
тим, у пракси се може десити да се и у поступку ликвидације не пријаве сва потраживања. Али и 
у том случају, за разлику од стечаја, поверилац не губи право да то накнадно учини. Штавише, 
потраживања која нису пријављена до дана расправе о главној деоби ликвидационе масе измири-
ће се по окончању поступка из остатка имовине ликвидационог дужника. То је изричито прописа-
но одредбом члана 159. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Према томе, по-
ступак ликвидације у сваком случају омогућава оштећеним лицима да цео износ накнаде штете 
намире из ликвидационе масе. Остварење тог права се може довести у питање само у случају када 
потраживање није пријављено до рочишта за главну деобу, а ликвидациони вишак није довољан 
за његово потпуно намирење. Међутим, тај ризик мора сносити сам поверилац - оштећено лице, а 
не Удружење осигуравајућих организација. 

(Правно схватање утврђено на седници Грађанског одељења Врховног  
суда Србије од 7. X 2002. године и 9.12.2002. године) 

 

 

ПРЕЛАЗ ОСИГУРАНИКОВИХ ПРАВА ПРЕМА ОДГОВОРНОМ  
ЛИЦУ НА ОСИГУРАВАЧА (СУБРОГАЦИЈА) 

 

Члан 939. 

(1) Исплатом накнаде из осигурања прелазе на осигуравача, по самом закону, до висине 
исплаћене накнаде сва осигураникова права према лицу које је по ма ком основу одговорно за 
штету. 

(2) Ако је кривицом осигураника онемогућен овај прелаз права на осигураваче, у потпу-
ности или делимично, осигуравач се ослобађа у одговарајућој мери своје обавезе према осигу-
ранику. 

(3) Прелаз права са осигураника на осигуравача не може бити на штету осигураника, те ако 
је накнада коју је осигураник добио од осигуравача из било ког узрока нижа од штете коју је претр-
пео, осигураник има право да му се из средстава одговорног лица исплати остатак накнаде пре ис-
плате осигуравачевог потраживања по основу права која су прешла на њега. 

(4) Изузетно од правила о прелазу осигураникових права на осигуравача, ова права не пре-
лазе на осигуравача ако је штету проузроковало лице у сродству у правој линији са осигураником 
или лице за чије поступке осигураник одговара, или које живи са њим у истом домаћинству, или 
лице које је радник осигураника, осим ако су та лица штету проузроковала намерно. 

(5) Али ако је неко од лица поменутих у претходном ставу било осигурано од одговор-
ности, осигуравач може захтевати од његовог осигуравача накнаду износа који је исплатио оси-
гуранику. 

 

Судска пракса 
 

ПРАВО НА РЕГРЕС ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА ОД ВОЗАЧА  
КОЈИ ШТЕТУ ПРОУЗРОКУЈЕ ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 



Осигуравајућа организација има право регреса према возачу моторног возила оси-
гураног од одговорности према трећим лицима који је штету проузроковао управљајући 
моторним возилом под дејством алкохола. 

Осигуравајућа организација нема право регреса из става 1. ако возач докаже да не 
постоји узрочна веза између алкохолисаности и настале штете. 

Из образложења: 

Одредбом чл. 152. ст. 1. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима (Сл. 
лист СФРЈ, бр. 4/81) прописано је: "Возач не сме да управља возилом у саобраћају на путу ни 
да почне да управља возилом, ако је под дејством алкохола". Према ставу 2. овог члана "Сма-
траће се да је под дејством алкохола лице за које се анализом крви или крви и урина или којим 
другим научним методом мерења количине алкохола у организму, утврди да му садржина алко-
хола у крви износи више од 0,5 промила или код кога се, без обзира на садржину алкохола у кр-
ви, стручним прегледом утврди да показује знаке алкохолне поремећености". 

Из изложеног произилази да је возач у алкохолисаном стању изнад 0,5 промила неспо-
собан да безбедно управља моторним возилом и зато му је забрањено да под дејством алкохола 
почне да управља моторним возилом. 

Одредбом чл. 52. Закона о систему осигурања имовине и лица СР Србије (Сл. гласник 
СРС, бр. 21/77) прописано је "поред права на регрес у случајевима утврђеним законом о основа-
ма система осигурања имовине и лица и у случају из чл. 7. овог закона заједница осигурања има 
право на регрес од осигураног лица које је штету проузроковало управљајући моторним вози-
лом под дејством алкохола, дроге или других наркотичких средстава". 

Из наведеног се може закључити да возач не сме да управља моторним возилом под 
утицајем алкохола; да је управљање моторним возилом под утицајем алкохола изнад 0.5 проми-
ла прекршај, без обзира да ли постоје штетне последице или не, да је законска претпоставка да 
лице под утицајем алкохола није способно да безбедно управља моторним возилом и да је за-
конска претпоставка одговорност возача за штету проузроковану управљањем моторним вози-
лом под дејством алкохола. 

На основу изложеног произилази обавеза возача који је штету проузроковао управљају-
ћи моторним возилом под дејством алкохола да он докаже непостојање узрочне везе имеђу ал-
кохолисаности и настале штете. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 12.4.1982. године) 

 

 

ПРАВО РЕГРЕСА ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА  
КОЈА ЈЕ НА ОСНОВУ УГОВОРА О КАСКО-ОСИГУРАЊУ  
ПЛАТИЛА ОДШТЕТУ ЗА ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ  

ОД НЕПОЗНАТОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

Право осигураника према заједници осигурања из члана 55. став 1. односно 2. Закона о 
основама система осигурања имовине и лица ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/76) прелази на оног оси-
гуравача који је на основу уговора о каско-осигурању исплатио осигуранику одштету за штету 
(члан 939. став 1. ЗОО) коју је проузроковало непознато моторно возило. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 9. и 
10.12.1982. године)  

 

 

ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 
 



Одговорност осигуравача 

Члан 940. 

(1) У случају осигурања од одговорности, осигуравач одговара за штету насталу осигу-
раним случајем само ако треће оштећено лице захтева њену накнаду. 

(2) Осигуравач сноси, у границама своте осигурања, трошкове спора о осигураниковој 
одговорности. 

 

Судска пракса 

ТРЕЋЕ ЛИЦЕ КОД ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА  
ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ОД МОТОРНОГ ВОЗИЛА  

У ПОКРЕТУ 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Власник односно, корисник моторног возила који се обавезно осигурао од одговор-
ности за штету причињену трећим лицима не сматра се трећим лицем ни у случају када 
возилом управља лице које у односу на власника, односно корисника тог возила не спада 
у круг лица из чл. 47. Закона о систему осигурања имовине и лица, па стога нема право на 
накнаду штете. 

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 5.10. 1987. године) 
 

 

ОБИМ НАКНАДЕ ШТЕТЕ И СУМА ОСИГУРАЊА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

1. Обавеза заједнице осигурања по основу уговора о осигурању корисника односно 
сопственика моторног возила од одговорности за штете причињене трећим лицима цени 
се према уговореној осигураној суми. 

2. Лимит обавезе заједнице осигурања утврдиће се према укупној штети у једном 
штетном догађају, без обзира на број оштећених лица. 

3. Износ штете према којем се утврђује обим одговорности заједнице осигурања об-
рачунава се тако што се новчана штета узима у износу у којем је настала, а неновчана ма-
теријална штета и нематеријална штета утврђују се према ценама односно критеријуми-
ма у време штетног догађаја. штета која се надокнађује у страној валути обрачунава се по 
курсу на дан штетног догађаја. 

4. Ако тако утврђени износ штете не прелази износ осигуарне суме, заједница оси-
гурања дужна је да потпуно накнади штету и кад висина штете према ценама, односно 
критеријумима у време судске одлуке, прелази износ осигуране суме. Ако је износ штете 
утврђен на начин из претходног става већи од осигуране суме, заједница осигурања дужна 
је да накнади део штете према сразмери између осигуране суме и тако утврђеног износа 
штете. 

5. Затезне камате и парнични трошкови досуђују се без обзира на лимит осигура-
ња. 

6. Кад у парници по захтевима више оштећених из истог штетног догађаја утврди 
да укупна штета прелази осигурану суму, суд ће сваком од тужилаца досудити сразмеран 
део накнаде, тако да збир досуђених износа не пређе лимит обавезе заједнице осигурања. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова 
 и Врховног војног суда од 26. и 27.10.1988. године) 



 
 

ОДГОВОРНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА  
ЗА ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ ПРИ УПОТРЕБИ ТРАКТОРА  

И ДРУГИХ РАДНИХ ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН 

ЗАКЉУЧАК 

Заједнице осигурања имовине и лица дужне су да накнаде штету проузроковану након 
1. јуна 1976. године трећем лицу при употреби нерегистрованог трактора само ако је штета 
проузрокована у саобраћају на путу, а трактор, по републичким прописима о безбедности сао-
браћаја на путевима, морао бити регистрован односно евидентиран. 

Из образложења: 

Чланом 51. став 1. Закона о основама система осигурања имовине и лица ("Сл. лист 
СФРЈ", број 24/76) који је ступио на снагу 12. јуна 1976. године, обавезни су сви корисници од-
носно власници моторних и прикључних возила да се осигурају од одговорности за штету нане-
сену трећим лицима због смрти, повреде тела или здравља или уништења или оштећења ствари 
при употреби моторног возила, осим од одговорности за штету на стварима примљеним на пре-
воз. 

У смислу члана 51. став 2. поменутог закона, под моторним возилом подразумева се во-
зило на моторни погон, осим возила која се крећу по шинама, које је намењено превозу лица и 
ствари на путевима или које служи за вучу прикључних возила намењених превозу лица и ства-
ри на путевима, регистровани пољопривредни трактори, те друга регистрована радна возила на 
моторни погон и мотоцикли. 

Чланом 55. ст. 1. 3. и 5. овог закона прописано је да заједница осигурања чије је седи-
ште на територији републике, на којој је штета настала, накнађује и штету проузроковану мо-
торним возилом чији власник односно корисник није закључио уговор о осигурању од одговор-
ности до износа на који је власник односно корисник морао закључити осигурање, уз право ре-
греса на терет таквог власника односно корисника. 

У судској пракси, након ступања на снагу наведеног закона, испољене су значајне раз-
лике у питању да ли постоји обавеза заједнице осигурања имовине и лица да оштећеном трећем 
лицу накнади штету проузроковану употребом нерегистрованог трактора, ако је постојала оба-
веза регистрације, те да ли та обавеза постоји и када је штета проузрокована употребом нереги-
строваног трактора на простору ван пута. 

(1) По ставу неких судова, заједнице осигурања нису дужне да накнаде штету коју трећа 
лица претрпе употребом нерегистрованог трактора па и када је овај, противно прописима о без-
бедности саобраћаја, коришћен за саобраћај на путу, јер је савезним Законом о основама систе-
ма осигурања имовине и лица изричито прописана обавеза закључења уговора о осигурању од 
одговорности само за регистроване пољопривредне тракторе. У смислу члана 7. тачка 21. и чла-
на 178. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 17/74) који 
је био на снази у време доношења Закона о основама система осигурања имовине и лица 1976. 
године, под моторним возилом сматрао се пољопривредни трактор који је био првенствено на-
мењен за превоз лица и ствари и само ти трактори су морали бити регистровани. Како је, с об-
зиром на ове прописе, било недовољно јасно када постоји обавеза регистрације пољопривред-
них трактора, савезни Закон о основама система осигурања имовине и лица се, у циљу заштите 
интереса заједница осигурања које нису наплатиле премију осигурања од власника, односно ко-
рисника нерегистрованих трактора, определио за став да штете проузроковане трећим лицима 
употребом таквих возила нису покривене обавезним осигурањем од одговорности. Нерегистро-
вани трактори у мањој мери угоражвају саобраћај на путевима него моторна возила која су на-
мењена искључиво за саобраћај на путевима, па је и то могао бити мотив за овакво законско ре-
шење. 



(2) Запажене су и судске одлуке којима су заједнице осигурања имовине и лица обавеза-
не на накнаду штете проузроковане трећим лицима употребом нерегистрованог трактора на пу-
ту ако се радило о трактору који је по својим конструктивним особинама и сврси производње 
првенствено намењен за саобраћај на путевима, јер се сматра да је такав трактор изједначен са 
моторним возилом у смислу Закона о основама система осигурања имовине и лица. 

(3) По трећем схватању, испољеном у судској пракси, заједнице осигурања су дужне да 
накнаде штету проузроковану трећим лицима употребом нерегистрованог трактора на путу, јер 
је такав трактор морао бити регистрован, пошто се другачије није смео користити за саобраћај 
на путу. Поборници овог става се позивају на члан 55. Закона о основама осигурања имовине и 
лица. У оквиру овог става било је и одлука да су заједнице осигурања дужне да накнаде штету 
и када је проузрокована употребом нерегистрованог трактора на простору ван пута. 

На Саветовању грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, врховних 
судова и Врховног војног суда одржаном 1. и 2. јуна 1988. године у Београду усвојен је већи-
ном гласова напред цитирани закључак из следећих разлога: 

Циљ обавезног осигурања од одговорности је да пружи што потпунију заштиту жртвама 
све развијенијег саобраћаја који изазивају возила на моторни погон у употреби, посебно у сао-
браћају на путу. Полазећи од оваквог циља, одредбама Закона о основама система осигурања 
имовине и лица прописана је обавеза заједница осигурања да накнаде штету проузроковану 
трећем лицу употребом моторних возила и када је њихов власник односно корисник пропустио 
да се осигура од одговорности. 

Полазећи од напред изнесеног циља закона који прописује обавезно осигурање у саобра-
ћају, те доводећи га у везу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима, мора се синтагма 
"регистровани пољопривредни трактор" употребљена у члану 52. став 2. Закона о основама систе-
ма осигурања имовине и лица схватити тако да подразумева трактор који мора бити регистрован 
да би био коришћен за саобраћај на путу. Ако би, дакле, штета настала употребом и нерегистро-
ваног трактора, али који мора бити регистрован да би био коришћен у саобраћају на путу, зајед-
ница осигурања би била дужна да накнади штету у смислу члана 55. ст. 1. и 3. у вези са чланом 
51. Закона о основима система осигурања имовине и лица, уз право на регрес од власника, одно-
сно корисника, нерегистрованог трактора. Ова обавеза постоји, међутим, само ако је нерегистро-
вани трактор проузроковао штету у саобраћају на путу, јер се трактори морају регистровати само 
када се користе за такав саобраћај и само за такве тракторе, па и када нису регистровани, постоји 
обавеза осигурања од одговорности, тако да је недопуштено проширивање обавезе осигуравача 
ван ових претпоставки (под путем се, у смислу члана 10. тач 1. и 2. Закона о основама безбедно-
сти саобраћаја на путевима из 1980. године, сматра површина општег значаја за саобраћај коју 
свако може слободно да користи под условима одређеним законом и коју је надлежни орган про-
гласио за јавни пут, као и улице у насељу и некатегорисани путеви на којима се врши саобраћај). 

Савезни Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима из 1980. године пропису-
је обавезу регистрације само за тракторе које изједначава са моторним возилима, али су пропи-
си о безбедности саобраћаја, полазећи од правила да у саобраћају на путу могу учествовати са-
мо регистровани трактори, ову обавезу проширили, тако што су или прописали обавезу реги-
страције (евидентирања) са све тракторе једнако, без обзира на намену или у погледу услова и 
рокова различито, зависно од тога дали су првенствено намењени за превоз лица или ствари, 
односно за употребу у јавном превозу или не, но чим је обавеза регистрације трактора на било 
који начин прописана републичким прописима, за штету коју употребом на путу проузрокује 
трактор који је морао бити регистрован, одговара и заједница осигурања имовине и лица. 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова  
и Врховног војног суда од 26. и 27.10.1988. године) 

 
 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
 



Појам 

Члан 1083. 

(1) Банкарском гаранцијом се обавезује банка према примаоцу гаранције (кориснику) да 
ће му за случај да му треће лице не испуни обавезу о доспелости измирити обавезу ако буду ис-
пуњени услови наведени у гаранцији. 

(2) Гаранција мора бити издата у писменој форми. 

 

Судска пракса 
 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА - ПРАВО БАНКЕ НА НАКНАДУ  
(ПРОВИЗИЈУ) ЗА ВРЕМЕ ЗА КОЈЕ МИРУЈУ ОБАВЕЗЕ ВРАЋАЊА КРЕДИТА ИНО-

СТРАНОМ ПОВЕРИОЦУ 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

Право банке на накнаду (провизију) и висина провизија уређује се уговором о из-
давању банкарске гаранције. 

Банка гарант има право на уговорену провизију без обзира да ли је кориснику га-
ранције вршила плаћање по основу издате гаранције, ако између налогодавца и банке га-
ранта није уговорено друкчије. 

За време за које, због измењених околности после закључења уговора о кредиту, 
обавезе према иностранству мирују (прекид платног промета са иностранством због санк-
ција Савета безбедности, репрограмирање дуга и одлагање рока доспелости) банка нема 
право да од налогодавца потражује уговорену провизију, за издату банкарску гаранцију. 

Из образложења: 

Пред привредним судовима у Србији у току је велики број парница које покрећу банке 
које су издале гаранције ради обезбеђења плаћања према иностранству по закљученим уговори-
ма о финансијском кредиту, а ради наплате накнаде (провизије). Спорно је право банке гаранта 
на провизију за издату гаранцију за време за које, због измењених околности после закључења 
уговора, мирује обавеза враћања кредита иностраном повериоцу. У вези с тим поставља се пи-
тање да ли банка гарант има право на провизију за период прекида платног промета са ино-
странством због санкција Савета безбедности, као и за време за које је дуг према иностранству 
репрограмиран и померен рок отплате кредита. 

Банкарском гаранцијом банка гарант преузима обавезу да ће примаоцу гаранције (кори-
снику) исплатити обавезу под условима из гаранције ако то не учини треће лице - налогодавац. 
Издавање банкарске гаранције настаје као последица посебних правних односа: између налого-
давца (дужника из основног посла) и банке гаранта, између повериоца из основног посла (кори-
сника гаранције) и банке гаранта, те између налогодавца - дужиника из основног посла и пове-
риоца из основног посла - корисника гаранције. 

Право банке гаранта на накнаду за издату гаранцију произилази из односа банке гаранта 
и налогодавца. Према томе, када је реч о праву банке на провизију нису релевантни односи из-
међу банке гаранта и корисника гарантције и између налогодавца и корисника гаранције. 

Банка гарант је скоро увек и пословна банка налогодавца, тако да се плаћање према 
иностранству врши преко те банке. Налогодавац обезбеђује потребна динарска средства ради 
плаћања и даје налог банци да изврши плаћање доспелих обавеза. Након уплате динарске про-
тиввредности банка обезбеђује код Народне банке Југославије потребна девизна средства и вр-
ши исплату доспелих обавеза према иностранству. За сваки извршен налог за плаћање банка 
има право на посебну провизију. Када је у питању провизија из платног промета банкз стиче 
право на провизију само кад изврши налог за плаћње. Око права на ову провизију нема ништа 



спорно, већ је спорно само право банке на провизију за издату гаранцију о чему ће бити речи у 
овом реферату. 

У Закону о облигационим односима у одредбама о банкарској гаранцији (члан 1083-
1087) није регулисано питање права банке на провизију по издатим гаранцијама, па су односи 
између налогодавца и банке у вези права на провизију и висини провизије у диспозицији стра-
нака. Висина банкарске провизије за издату банкарску гаранцију зависи од врсте банкарске га-
ранције, солвентности дужника из основног посла, висине гарантованог износа, као и других 
услова од утицаја на степен ризика банке за наступање обавезе плаћања кориснику по издатим 
гаранцијама. Редовно се банкарска провизија уговара у одређеном проценту од гарантованог 
износа и доспева у одређеним временским интервалима. Поред провизије банка има право и на 
трошкове у вези са издатом гаранцијом, уколико странке не уговоре да се у висину провизије 
укључују и трошкови. 

Провизија коју је обавезан налогодавац да плати банци гаранту представља цену за ри-
зик који банка преузима за случај да дужник из основног посла не изврши обавезе плаћања по 
уговору из основног посла и ако ту обавезу буде извршавала банка гарант. Издавањем банкар-
ске гаранције банка гарант се задужује према иностранству за рачун налогодавца и преузима 
обавезу плаћања према иностранству под условима из банкарске гаранције. То утиче на степен 
задужености банке и на промену билансних позиција и уопште на њен укупни финансијски по-
тенцијал. Задуженост банке по издатим гаранцијама може ићи само до граница у којој би била 
угрожена солвентност банке и услови за њен даљи рад. По правилу обавезе по кредиту изврша-
ва налогодавац. Ретке су ситуације у којима долази до активирања банкарске гаранције и насту-
пања обавезе банке да из својих средстава изврши плаћање доспелих обавеза. 

Издавањем банкарске гаранције банка је испунила своју обавезу према налогодавцу, па 
остаје обавеза налогодавца да банци плаћа провизију у складу са налогом, односно закљученим 
уговором о издавању банкарске гаранције. Према томе, право банке на провизију није везано за ис-
плату гарантованог износа кориснику гаранције, па банка гарант има право да уговорену провизију 
без обзира да ли је дошло до активирања гаранције, односно до плаћања од стране банке кориснику 
гаранције гарантованог износа. Исплата по гаранцији од стране банке значајна је за право банке на 
регрес од налогодавца, као и за трошкове банке у вези са плаћањем према иностранству. При томе 
важно је истаћи да налогодавац и банка гарант уговором могу на друкчији начин регулисати право 
банке на провизију за издату гаранцију. 

Код одговора на постављено питање - право банке на провизију за време за које обавезе 
према иностранству због промењених околности након закључења уговора, мирују, релевантно 
је да ли је за то време постојао ризик за који је накнада-провизија уговорена. 

Како је провизија по издатој гаранцији цена за ризик који преузима банка издавањем бан-
карске гаранције да ће наступити њена обавеза плаћања по основном послу, то наступање мирова-
ња обавеза по издатим гаранцијама због промењених околности до којих је дошло након закључења 
уговора, тај ризик није постојао, јер главни дужник-налогодавац ни банка гарант нису могли врши-
ти плаћање доспелих обавеза, односно није постојала обавеза плаћања доспелих обавеза због репро-
грамирања дугова и померања рока отплате. Тек успостављањем платног промета са иностран-
ством, односно истека рока за који је померен рок враћања кредита, поново се активира обавеза на-
логодавца по издатој гаранцији, те поново настаје обавеза налогодавца да плати банци уговорену 
провизију на салдо гарантованог износа. Како за време док су обавезе из основног посла мировале 
салдо кредита је остао исти, то би по основу издатих банкарских гаранција банка добијала исти из-
нос који би добила да је исплата по гаранцији вршена без прекида, али би обавезе по издатим гаран-
цијама за време мировања биле одложене. Напротив, уколико би постојала обавеза налогодавца да 
банци плача провизију по издатој гаранцији и за време мировања обавеза, тада би налогодавац пла-
тио на име провизије за тај период већи износ. 

Има мишљења да банка има право на уговорену провизију и за време мировања отплате 
кредита из основног посла, јер право на ту провизију није установљено односима између нало-
годавца-дужника из основног посла и корисника гаранције-повериоца. 



Овом мишљењу може се приговорити тиме да изнете промењене околности имају дејство и 
на уговор о кредиту закључен између налогодавца дужника из основног посла и повериоца-кори-
сника гаранције, као и на однос између гаранта и корисника гаранције-повериоца из основног по-
сла.  

(Седница Грађанског одељења Врховног суда Србије од 16. 11.1998. године) 

 

Измирење обавезе из гаранције у новцу 

Члан 1084. 

Банка измирује обавезу из гаранције у новцу и у случају да се гаранцијом обезбеђује не-
новчана обавеза. 

 

Потврда гаранције (супергаранција) 

Члан 1085. 

Ако друга банка потврди обавезу из гаранције, корисник може своје захтеве из гаранци-
је поднети било банци која је издала гаранцију, било оној која ју је потврдила. 

 

Уступање права из гаранције 

Члан 1086. 

Своја права из банкарске гаранције корисник може уступити трећем само са уступањем 
потраживања које је обезбеђено гаранцијом и преносом својих обавеза у вези са обезбеђеним 
потраживањем. 

Гаранција "без приговора" 

Члан 1087. 

(1) Ако банкарска гаранција садржи клаузулу "без приговора", "на први позив" или са-
држи речи које имају исто значење, банка не може истицати према кориснику приговоре које 
налогодавац као дужник може истицати према кориснику по обезбеђеној обавези. 

(2) Налогодавац је дужан платити банци сваки износ који је банка платила по основу гаран-
ције издате са клаузулом из претходног става. 

(3) Корисник гаранције дугује налогодавцу износ примљен по основу гаранције на који 
иначе не би имао право због оправданих приговора налогодавца. 

 

Судска пракса 
 

ПРИГОВОРИ КОЈЕ МОЖЕ ИСТАЋИ БАНКА ГАРАНТ  
КОРИСНИКУ ГАРАНЦИЈЕ И СОЛИДАРНА ОДГОВОРНОСТ 

ПО БАНКАРСКОЈ ГАРАНЦИЈИ "НА ПРВИ ПОЗИВ" 

ЗАКЉУЧАК 

1. Код акцесорне гаранције банка гарант може истаћи све приговоре који се односе 
на саму гаранцију као што су: непостојање битних елемената гаранције, истицање рока 
важности гаранције, приговор застарелости. Банка гарант код акцесорне гаранције може 
истаћи све приговоре који се односе на основни посао као што су ништавост уговора, ру-
шљивост, неизвршење уговора од стране корисника гаранције, извршење уговора од 
стране дужника, престанак уговора због испуњења или компензације итд. 



2. Код гаранције "на први позив" банка гарант може истаћи све приговоре који се 
односе на саму гаранцију као што су непостојање битних елемената гаранције, истицање 
рока важности гаранције, као и приговор застарелости. 

3. Банка гарант код ове врсте гаранције не може истаћи ниједан приговор из 
основног посла као што су да је уговор ништав, рушљив, да корисник гаранције није ис-
пунио своју обавезу из основног уговора, да је обавеза налогодавца као дужника застарела 
или да је испуњење обавезе налогодавца као дужника постало немогуће. 

4. Приговор да је дужник извршио плаћање може се истаћи, јер то је приговор из 
основног посла, али и приговор из гаранције, с обзиром на обавезивање банке гаранта да 
изврши плаћање уколико главни дужник не изврши своју обавезу плаћања. 

5. Општа претпоставка солидарности више дужника за дељиве обавезе из уговора 
у привреди - члан 413. Закона о облигационим односима, не односи се на банку гаранта по 
гаранцији "без приговора" или "на први позив" и дужника основног посла. 

6. Искључена је аналогна примена одредаба о солидарном јемству код уговора у 
привреди - члан 1004. став 4. и 5. Закона о облигационим односима на банку гаранта по 
гаранцији "без приговора" и дужника из основног посла. 

7. Ако су заједнички утужени, суд може мериторно одлучити о обавези банке га-
ранта по гаранцији "без приговора" и непостојању солидарне одговорности дужника, а 
раздвојити поступак у односу на појединачни захтев према дужнику из основног посла. 

Из образложења: 

Код банкарских спорова насталих поводом банкарске гаранције пре свега потребно је 
утврдити о којој врсти гаранције се ради. 

Уобичајено је да се у споровима пред привредним судовима јављају две врсте банкар-
ских гаранција и то: акцесорна гаранција и гаранција која садржи речи "на први позив", "без 
приговора", или неке друге сличне речи. 

Без обзира о којој врсти гаранције се ради банка гарант може истаћи све приговоре који 
се односе на саму гаранцију, а то су: приговори о непостојању битних елемената банкарске га-
ранције; приговор истицања рока важности гаранције и приговор застарелости. 

Поставља се питање које приговоре банка гарант може истаћи, а односе се на основни 
посао. То зависи о којој врсти гаранције се ради, да ли се ради о акцесорној гаранцији или о га-
ранцији "на први позив"? 

Код акцесорне гаранције банка гарант може истаћи све приговоре из основног посла, јер 
банка гарант одговара потпуно исто као дужник из основног посла. Обавеза банке гаранта пот-
пуно је везана за основни посао, односно обавезу дужника из основног посла, те се акцесорна 
банкарска гаранција може сматрати једним обликом јемства и на ову врсту банкарске гаранције 
могу се применити одредбе Главе XXIX Закона о облигационим односима. 

Код банкарске гаранције "на први позив" не може се истаћи ни један приговор из основ-
ног посла. У пракси је било спорно да ли је приговор плаћања приговор из основног посла или 
приговор из гаранције. Судска пракса је дала одговор на ово питање да је приговор плаћања и 
приговор из основног посла, али и приговор из гаранције, те да се такав приговор може истаћи, 
тим пре што се овим приговором онемогућава корисник гаранције да злоупотребљава своја 
права и да изврши дуплу наплату, од дужника и гаранта. 

У споровима пред привредним судовима као спорно питање се поставило питање да ли 
банка гарант "на први позив" и дужник из основног посла одговарају солидарно. Солидарност 
дужника се не претпоставља, него се успоставља уговором и законом. 

Банкарска гаранција није уговор из кога произилази да је банка гарант преузела соли-
дарну обавезу са главним дужником. Напротив, банка гарант је гаранцијом "на први позив" 
преузела потпуно самосталну обавезу, независну од основног посла. Према томе, уговором из-



међу дужника и повериоца и банкарске гаранције као одвојеног посла није успостављена соли-
дарна обавеза, јер су то две потпуно самосталне и независне обавезе. Закон о облигационим од-
носима успоставља солидарност између дужника члановима 413. и 1004. ЗОО. 

У смислу члана 413. ЗОО успоставља се солидарна одговорност ако се ради о једној де-
љивој обавези. Обавеза дужника из основног посла и обавеза банке гаранта није једна једин-
ствена дељива обавеза, него две дељиве и самосталне обавезе. 

Овај члан се не може применити на банкарску гаранцију, јер банкарска гаранција није 
уговор, с обзиром да у њој није изражена сагласна воља банке гаранта и корисника гаранције, 
него је привредни посао "sui generis". 

Такође ни члан 1004. ЗОО не може се применити на успостављање солидарне одговорности 
између дужника из основног посла и банке гаранта. 

Банка гарант по гаранцији на први позив није јемац, за обавезе дужника, него је само-
стални дужник за своју сопствену обавезу по гаранцији. И код овог члана разлози за немогућ-
ност успостављања солидарне одговорости су што банкарска гаранција на први позив није уго-
вор јер недостаје елеменат сагласности воља и банке гаранта и дужника. 

(Саветовање грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, Врховног војног суда, 
Врховног суда Србије, Врховног суда Црне Горе  

и Вишег привредног суда од 10. и 11.12.1998. године) 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Примена овог закона 

Члан 1106. 

Одредбе овог закона неће се примењивати на облигационе односе који су настали пре 
ступања на снагу овог закона. 

 

Судска пракса 
 

ПРИМЕНА ПРАВИЛА ИМОВИНСКОГ ПРАВА НА ПРАВНЕ  
ОДНОСЕ КОЈИ СУ НАСТАЛИ ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ 

 ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 

НАЧЕЛНИ СТАВ 

За постојање облигационих односа који су настали пре ступања на снагу Закона о 
облигационим, као и за правна дејства трајних облигационих односа, меродавно је право 
важеће у моменту настанка правног односа (раније важећи закон односно пропис нове др-
жаве, као и правна правила садржана у законима и другим прописима донетим до 6. апри-
ла 1941. године, која се примењују под условима из члана 4. Закона о неважности правних 
прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске окупације). 

Изузетно од претходног става, одредбе Закона о облигационим односима принуд-
ног карактера, којима се првенствено штити општи друштвени интерес, примењују се на 
трајне облигационе односе настале пре ступања на снагу Закона о облигационим односи-
ма и то само у погледу правних дејстава тих односа која настају за важење овог закона. 

Одредбом члана 21. Закона о облигационим односима прописано је основно начело 
о примени општих и посебних узанси и других пословних обичаја упоредо са Законом о 
облигационим односима, док су у члану 1107. одређена ограничења под којима ће се убу-
дуће примењивати пословни обичаји важећи у правном саобраћају до ступања на снагу 



Закона о облигиационим односима. Ова ограничења не односе се на раније настале прав-
не односе (члан 1106). 

(Заједничка седница Савезног суда, врховних судова 
и Врховног војног суда од 14. и 15.12.1983. године) 
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* Из стручно-информативног часописа "Правни ИНФОРМАТОР",  
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А 
АКРЕДИТИВИ (уговор) - (чл. 1072. - 1082.) 
АКЦЕСОРНОСТ (код уговорне казне) - (члан 272.) 
АЛТЕРНАТИВНЕ ОБАВЕЗЕ (чл. 403. - 408.) 

АМОРТИЗАЦИJА ХАРТИJА ОД ВРЕДНОСТИ (члан 260.) 
АНГАЖОВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ КАПАЦИТЕТА (УГОВОР О АЛОТМАНУ) - (чл. 

885. - 896.) 
АСИГНАЦИЈА (уговор) - (чл. 1020. - 1034.) 
АУТОНОМИЈА ВОЉЕ (члан 10.) 

Б 
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА (уговор) - (чл. 1083. - 1087.) 
БАНКАРСКИ НОВЧАНИ ДЕПОЗИТИ (уговор) - (чл. 1035. - 1046.) 
БАНКАРСКИ ТЕКУЋИ РАЧУН (уговор) - (чл. 1052. - 1060.) 

БИТНА ЗАБЛУДА (као мана воље) - (члан 61.) 
БИТНИ САСТОJАК УГОВОРА – ИСПУЊЕЊЕ О РОКУ (члан 125.) 

БИТНИ САСТОJЦИ (код хартиjа од вредности) - (члан 235.) 
БИТНИ САСТОJЦИ УГОВОРА (код продаjе са оброчним отплатама цене) - 

(члан 544.) 

В 
ВАЛУТА ОБАВЕЗЕ (код новчаних обавеза) - (члан 394.) 
ВРАЋАЊЕ (код стицања без основа) - (чл. 211. – 219.) 

Кад се не може тражити враћање (члан 211.) 
Кад се може задржати примљено (члан 216.) 

ВРАЋАЊЕ ОБВЕЗНИЦЕ (члан 323.) 

ВРЕМЕ И МЕСТО ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА (члан 31.) 
ВРЕМЕ ИСПУЊЕЊА (чл. 314. - 318.) 
ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ЗАСТАРЕЛОСТ (чл. 371. - 380.) 

ВРШЕЊЕ ТУЂИХ ПОСЛОВА - ПРОТИВ ЗАБРАНЕ (члан 226.) 
ВРШЕЊЕ ТУЂИХ ПОСЛОВА У НАМЕРИ ДА СЕ ДРУГОМ ПОМОГНЕ  

(члан 224.) 

Г 
ГАРАНЦИJА - БАНКАРСКА (уговор) - (чл. 1083. - 1087.) 

ГАРАНЦИЈА "БЕЗ ПРИГОВОРА" (члан 1087) 
ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ГАРАНЦИJЕ У НОВЦУ (члан 1084.) 
СУПЕРГАРАНЦИJА  (потврда гаранциjе) - (члан 1085.) 
УСТУПАЊЕ ПРАВА ИЗ ГАРАНЦИJЕ (члан 1086.) 

ГАРАНЦИJЕ ЗА ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОДАТЕ СТВАРИ (чл. 501. - 
507.) 

ГРАЂЕЊЕ (уговор) - (чл. 630. - 647.) 

ГУБИТАК ПРАВА (купца - по основу гарантног листа) - (члан 507) 



Д 
ДАВАЊЕ ПУНОМОЋJА (члан 89.) 
ДАВАЊЕ СТВАРИ ОДРЕЂЕНИХ ПО РОДУ (као обавеза  
дужника) И ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА (члан 290.) 
ДАВАЊЕ У ЗАЛОГУ ДРУГИХ ПРАВА (члан 995.) 
ДАВАЊЕ У ЗАЛОГУ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ХАРТИJЕ ОД ВРЕДНОСТИ (члан 990.) 
ДАВАЊЕ УПУТСТВА И ОБАВЕШТЕЊА (члан 692.) 
ДАВАЊЕ, ЧИЊЕЊЕ, НЕЧИЊЕЊЕ ИЛИ ТРПЉЕЊЕ (као предмет  
обавезе) - (члан 46.) 

ДВОСТРАНИ УГОВОРИ (дејства и врсте обавеза и одговорности) (чл. 121. - 147.) 

ДВОСТРУКА ИСПЛАТА ДУГА (код стицања без основа) (члан 212.) 

ДЕЈСТВА ОБАВЕЗЕ (чл. 262. - 294.) 
ДЕЈСТВО РАСКИДА (члан 132.) 

ДЕЛИМИЧНА НИШТАВОСТ (члан 105.) 

ДЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ И КАПАРА (члан 81.) 
ДЕЉИВЕ ОБАВЕЗЕ (чл. 412. - 413.) 

ДЕПОЗИТИ -  БАНКАРСКИ НОВЧАНИ (уговор) - (чл. 1035. - 1046.) 

ДЕПОНОВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ (уговор) - (чл. 1047. - 1051.) 

ДИСПОЗИТИВНИ КАРАКТЕР ОДРЕДАБА ЗАКОНА (члан 20.) 
ДОЗВОЛА И ОДОБРЕЊЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (члан 29.) 

ДОПУШТЕН ОСНОВ (члан 51.) 

ДОЦЊА (чл. 324. - 326.) 
ДОЦЊА (код солидарне обавезе) - (чл. 420, 421. и 431.) 

ДУЖНОСТИ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА (основно начело) - (члан 17.) 

ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА (код раскида уговора због неиспуњења)  - (члан 
130) 

ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА (код раскида или измене уговора због промењених 
околности)  - (члан 134.) 

ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА (код уговора о грађењу)  - (члан 645.) 
ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА (код уговора о jемству)  - (члан 1010.) 
ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА (код уговора о трговинском заступању)  - (члан 

803.) 

З 
ЗАБЛУДА (као мана воље) - (чл. 61, 62. и 64.) 
БИТНА ЗАБЛУДА - (члан 61.) 
ЗАБЛУДА О ПОБУДИ (КОД УГОВОРА БЕЗ НАКНАДЕ) (као мана воље) - (члан 62.) 

ЗАБРАНА ИСПУЊЕЊА (код хартиjа од вредности)  (члан 254.) 
ЗАБРАНА ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА (члан 13.) 
ЗАБРАНА ПРЕНОСА (код хартиjа од вредноСти) - (члан 249.) 
ЗАБРАНА ПРОМЕНЕ РОКА ЗАСТАРЕЛОСТИ (члан 364.) 



ЗАБРАНА ПРОУЗРОКОВАЊА ШТЕТЕ (члан 16.) 
ЗАБРАНА СТВАРАЊА И ИСКОРИШЋАВАЊА МОНОПОЛСКОГ ПОЛОЖАЈА 

(члан 14.) 
ЗАЈАМ (уговор) - (чл. 557. - 566.) 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (чл. 26 - 83.) 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ОД СТРАНЕ НЕОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА (члан 88.) 
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПОСЛОВНО НЕСПОСОБНОГ ИЛИ ОГРАНИЧЕНО 

СПОСОБНОГ ЛИЦА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (чл. 56. – 58.) 
ЗАКУП (уговор) - (чл. 567. - 599.) 
ЗАЛОГА (уговор) - (чл. 966. - 996.) 
ЗАМЕНА ИСПУЊЕЊА (члан 308) 
ЗАСТАРЕЛОСТ (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (чл. 360. - 393.) 

ЗАСТАРЕЛОСТ - ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ЗАСТАРЕЛОСТ (чл. 371. - 380.) 
ЗАСТАРЕЛОСТ - ЗАСТОЈ ЗАСТАРЕЛОСТИ (чл. 381. - 386.) 

ЗАСТАРЕЛОСТ - КАД ЗАСТАРЕЛОСТ ПОЧИЊЕ ТЕЋИ (члан 361) 
ЗАСТАРЕЛОСТ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (чл. 360. - 370.) 
ЗАСТАРЕЛОСТ - ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ (чл. 387. - 393.) 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОВРЕМЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА (члан 372) 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ЗАКУПНИНЕ (члан 375) 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ИЗМЕЂУ ОДРЕЂЕНИХ ЛИЦА (члан 

381) 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ (члан 376) 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВА-

НЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ  (члан 377) 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ЛИЦА (члан 382) 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА УТВРЂЕНИХ ПРЕД СУДОМ ИЛИ ДРУ-

ГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА (члан 382) 
ЗАСТАРЕЛОСТ САМОГ ПРАВА (члан 373) 

ЗАСТАРЕЛОСТ -  ЗАСТОЈ И ПРЕКИД (код солидарне обавезе)  
- (чл. 422. и 433.) 

ЗАСТАРЕЛОСТ (код асигнациjе - упућивања) - (члан 1024.) 
ЗАСТАРЕЛОСТ (код jемства) - (члан 1019.) 
ЗАСТАРЕЛОСТ МЕЂУСОБНИХ ПОТРАЖИВАЊА (код залоге) - (члан 988.) 
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ХАРТИJА ОД ВРЕДНОСТИ  (члан 261.) 

ЗАСТУПАЊЕ (чл. 84. - 98.) 
ЗАТЕЗНА КАМАТА (чл. 277. - 279.) 

КАД СЕ ДУГУЈЕ (члан 277) 
ЗЕЛЕНАШКИ УГОВОР (члан 141.) 
ЗНАЧАЈ ЧИЊЕНИЦЕ ДА ЈЕ ПРОДАВАЦ ЗНАО  
ЗА НЕДОСТАТАК (члан 485) 

И 

ИЗВРШЕЊЕ НЕКЕ ПРИРОДНЕ ОБАВЕЗЕ, ИЛИ НЕКЕ МОРАЛНЕ ИЛИ 
ДРУШТВЕНЕ ДУЖНОСТИ (код стицања без основа)  (члан 213.) 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА КОМЕ НЕДОСТАЈЕ ФОРМА (члан 73.) 



ИЗГУБЉЕНА ЗАРАДА И ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА И САХРАНЕ (члан 193) 

ИЗДАТАК ЗА ДРУГОГ (код стицања без основа)  (члан 218.) 
ИЗЈАВА ВОЉЕ (члан 28.) 

ИЗЛАГАЊЕ РОБЕ (као понуда) - (члан 34.) 

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ГАРАНЦИЈЕ У НОВЦУ (члан 1084) 

ИСПЛАТА НАКНАДЕ ИЛИ УГОВОРЕНЕ СВОТЕ (члан 919) 

ИСПУЊЕЊЕ (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (чл. 296. - 335.) 
ИСПУЊЕЊЕ - ВРЕМЕ И МЕСТО (чл. 314. - 320.) 
ИСПУЊЕЊЕ - КО МОЖЕ ИСПУНИТИ И ТРОШКОВИ ИСПУЊЕЊА 

(чл. 296. - 298.) 
ИСПУЊЕЊЕ - КОМЕ СЕ ВРШИ ИСПУЊЕЊЕ (чл. 305. - 306.) 
ИСПУЊЕЊЕ - ОПШТА ПРАВИЛА - (чл. 296. - 323.) 
ИСПУЊЕЊЕ - ПРЕДМЕТ ИСПУЊЕЊА (чл. 307. - 311.) 
ИСПУЊЕЊЕ - УРАЧУНАВАЊЕ ИСПУЊЕЊА (чл. 312. - 313.) 
ИСПУЊЕЊЕ И ВРАЋАЊЕ ОБВЕЗНИЦЕ (члан 323.) 
ИСПУЊЕЊЕ И ПРИЗНАНИЦА (чл. 321. - 322.) 
ИСПУЊЕЊЕ СА СУБРОГАЦИЈОМ (чл. 299. - 304.) 

ИСПУЊЕЊЕ ИЗ ХАРТИJЕ ОД ВРЕДНОСТИ (чл. 253. - 256.) 

ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ - ПОСЛЕДИЦЕ НЕИСПУЊЕЊА (члан 262) 
ИСПУЊЕЊЕ - ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ 

ИСПУЊЕЊА (код двостраног уговора)  
- (члан 121.) 

ИСПУЊЕЊЕ ПРЕ РОКА (код новчаних обавеза) - (члан 398.) 
ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРА И КАПАРА (члан 79.) 
ИСТОВРЕМЕНО ИСПУЊЕЊЕ (код двостраног уговора) - (члан 122.) 

ИСТИЦАЊЕ НИШТАВОСТИ (чл. 109. – 110.) 

Ј 
ЈАВНО ОБЕЋАЊЕ НАГРАДЕ (као једнострана изјава воље) (чл. 229. - 233.) 
ЈЕДНОГОДИШЊИ РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ (члан 378) 
ЈЕДНОСТРАНА ИЗЈАВА ВОЉЕ (као извор облигација) (чл. 229. - 261.) 
ЈЕМСТВО (уговор) - (чл. 997. - 1019.) 

К 
КАЗНА УГОВОРНА (чл. 270. - 276.) 
КАМАТА  

КАМАТА ЗАТЕЗНА (чл. 277. - 279.) 
КАМАТА КОД ЗАJМА - (члан 558.) 
КАМАТА НА КАМАТУ (код затезне камате) - (члан 279) 
КАМАТА НА КАМАТУ (код уговорне камате) - (члан 400.) 
КАМАТА У НЕНОВЧАНИМ ОБАВЕЗАМА (члан 402.) 
КАМАТА У СЛУЧАJУ ПРОДАJЕ НА КРЕДИТ (члан 517.) 
КАМАТА УГОВОРНА (КАО НОВЧАНА ОБАВЕЗА) (чл. 399. - 402.) 

КАПАРА (чл. 79. - 81) 



КАПАРА КАО ОДУСТАНИЦА (члан 83.) 
КЛИЗНА СКАЛА (код новчаних обавеза) - (члан 397.) 
КОМИСИОН (уговор) - (чл. 771. - 789.) 
КОМПЕНЗАЦИЈА (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (чл. 336. - 343.) 
КОНВЕРЗИЈА (члан 106.) 
КОНТРОЛА РОБЕ И УСЛУГА (уговор) - (чл. 847. - 858.) 
КОНФУЗИЈА (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (члан 353.) 

Л 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ У СЛУЧАЈУ  
СМРТИ ИЛИ ТЕШКОГ ИНВАЛИДИТЕТА (члан 201) 

ЛИЦЕ КОЈЕ ОДГОВАРА ЗА ШТЕТУ ОД ОПАСНЕ СТВАРИ (члан 174) 
ЛИЦЕНЦА (уговор) - (чл. 686. - 711.) 

М 
МАНЕ ВОЉЕ (чл. 60. - 66.) 

МЕЂУСОБНА ПОТРАЖИВАЊА ИЗ УГОВОРА О ПРОМЕТУ РОБЕ  
И УСЛУГА (члан 374) 
МЕРОДАВНО ПРАВО У СЛУЧАЈУ СУКОБА РЕПУБЛИЧКИХ ЗАКОНА (чл. 1099. - 

1105.) 
МЕСТО ИСПУЊЕЊА (чл. 319. - 320.) 

Н 
НАКНАДА  
НАКНАДА ТРОШКОВА (код стицања без основа) (члан 215.) 

НАКНАДА ШТЕТЕ (у смислу настанка обавезе) (чл. 185. - 205.) 
НАКНАДА БУДУЋЕ ШТЕТЕ (члан 203) 
НАКНАДА МАТЕРИJАЛНЕ ШТЕТЕ (чл. 185. - 188.) 
НАКНАДА НЕМАТЕРИJАЛНЕ ШТЕТЕ (чл. 199. - 205.) 
НАКНАДА ШТЕТЕ У СЛУЧАJУ ПОВРЕДЕ ЧАСТИ И ШИРЕЊА 

НЕИСТИНИТИХ НАВОДА (члан 198.) 
НАКНАДА ШТЕТЕ У СЛУЧАJУ СМРТИ, ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ ЧАСТИ И 

ОШТЕЋЕЊА ЗДРАВЉА (чл. 193. - 197.) 
ОБИМ НАКНАДЕ ШТЕТЕ (чл. 189. - 192.) 
САТИСФАКЦИJА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАJЕВИМА (члан 202.) 

НАКНАДА ШТЕТЕ (као повериочево право и дужникова обавеза)  
(чл. 262. - 279.) 

НАКНАДА ШТЕТЕ У СЛУЧАJУ РАСКИДА ПРОДАJЕ (чл. 523. - 526.) 

НАКНАДНА МОГУЋНОСТ (код уговора закљученог под одложним условом или 
роком) (члан 48.)  

НАКНАДНИ НЕСТАНАК УЗРОКА НИШТАВОСТИ (члан 107.) 

НАЛОГ (уговор) - (чл. 749. - 770.) 



НАСТАНАК ОБАВЕЗА (чл. 26. - 261.) 

НАЧЕЛА  
НАЧЕЛО ДУЖНОСТИ ИЗВРШЕЊА СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗА 

ЊЕНО ИСПУЊЕЊЕ (члан 17.) 
НАЧЕЛО ДУЖНОСТИ ПОСТУПАЊА СА ПАЖЊОМ ДОБРОГ  ПРИВРЕДНИКА, 

ДОБРОГ ДОМАЋИНА ИЛИ ДОБРОГ  
СТРУЧЊАКА (члан 18.)  

НАЧЕЛО ЗАБРАНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА (члан 13.) 
НАЧЕЛО ЗАБРАНЕ ПРОУЗРОКОВАЊА ШТЕТЕ (члан 16.) 
НАЧЕЛО ЗАБРАНЕ СТВАРАЊА И ИСКОРИШЋАВАЊА МОНОПОЛСКОГ 

ПОЛОЖАЈА (члан 14.) 
НАЧЕЛО ЈЕДНАКЕ ВРЕДНОСТИ ДАВАЊА (члан 15.) 
НАЧЕЛО МОНЕТАРНОГ НОМИНАЛИЗМА (члан 394.) 
НАЧЕЛО РАВНОПРАВНОСТИ (члан 11.) 
НАЧЕЛО РЕШАВАЊА СПОРОВА НА МИРАН НАЧИН (члан 19.) 
НАЧЕЛО САВЕСНОСТИ И ПОШТЕЊА (члан 12.) 
НАЧЕЛО СЛОБОДЕ УГОВАРАЊА (члан 10.) 

НЕВАЖНОСТ УГОВОРА (чл. 103 - 117.) 
НЕДЕЉИВЕ ОБАВЕЗЕ (чл. 435.) 

НЕДОПУШТЕН ИЛИ НЕМОГУЋ УСЛОВ (члан 75.) 
НЕДОПУШТЕН ОСНОВ (чл. 51, 52.) 
НЕДОПУШТЕН ПРЕДМЕТ ОБАВЕЗЕ (чл. 47. и 49.) 
НЕДОПУШТЕНА ПОБУДА КОЈА ЈЕ БИТНО УТИЦАЛА НА ОДЛУКУ ЈЕДНОГ 

УГОВАРАЧА ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР (члан 53.) 

НЕДОСТАТАК ПОТРЕБНЕ ФОРМЕ УГОВОРА (члан 70.) 

НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КАПАРА (члан 80.) 

НЕИСПУЊЕЊЕ - РАСКИДАЊЕ УГОВОРА ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА  
(код двостраног уговора) - (чл. 124. - 132.) 

НЕИСПУЊЕЊЕ - ПРИГОВОР НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРА (код двостраног 
уговора) - (чл. 122. и 123.) 

НЕЈАСНЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА - ТУМАЧЕЊЕ (чл. 100. и 101.) 

НЕМОГУЋНОСТ ИСПУЊЕЊА (код двостраног уговора) - (чл. 137. и 138.) 
НЕМОГУЋНОСТ ИСПУЊЕЊА (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА  

ОБАВЕЗА) - (чл. 354. - 356.) 

НЕМОГУЋ, НЕДОПУШТЕН, НЕОДРЕЂЕН ИЛИ НЕОДРЕДИВ ПРЕДМЕТ ОБАВЕЗЕ 
(члан 47.) 

НЕМОГУЋ ПРЕДМЕТ ОБАВЕЗЕ КОЈИ ЈЕ ПОСТАО МОГУЋ ПРЕ ОСТВАРЕЊА 
УСЛОВА ИЛИ ИСТЕКА РОКА (члан 48.) 

НЕПРАВО ПОСЛОВОДСТВО БЕЗ НАЛОГА (члан 227.) 

НЕСАВЛАДИВЕ ПРЕПРЕКЕ И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 383) 

НЕСПОРАЗУМ (као мана воље) - (члан 63.) 



НЕФОРМАЛНОСТ УГОВОРА (члан 67.) 

НЕЧИЊЕЊЕ, ЧИЊЕЊЕ, ДАВАЊЕ ИЛИ ТРПЉЕЊЕ  
(као предмет обавезе) - (члан 46.) 

НЕЧИЊЕЊЕ (као обавеза дужника) И ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА (члан 292.) 
НИШТАВОСТ – ПОЈАМ (члан 103.) 

НИШТАВОСТ - ДЕЛИМИЧНА (члан 105.) 
НИШТАВОСТ - КОНВЕРЗИЈА (члан 106.) 
НИШТАВОСТ - ПОСЛЕДИЦЕ (члан 104.) 

НИШТАВИ УГОВОРИ (чл. 103. - 110.) 
НИШТАВОСТ УГОВОРА - ЗБОГ ОСНОВА (члан 52.) 
НИШТАВОСТ УГОВОРА - ЗБОГ ПРЕДМЕТА (члан 47.) 

НОВАЦИЈА (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (чл. 348. - 352.) 

НОВЧАНА НАКНАДА НЕМАТЕРИJАЛНЕ ШТЕТЕ (члан 200) 

НОВЧАНЕ ОБАВЕЗЕ (чл. 394. - 402.) 

О 
ОБАВЕЗЕ  

ОБАВЕЗЕ - ВРСТЕ (чл. 394. - 453.) 
ОБАВЕЗЕ - АЛТЕРНАТИВНЕ (чл. 403. - 408.) 
ОБАВЕЗЕ - ДЕЉИВЕ (чл. 412. - 413.) 
ОБАВЕЗЕ - НЕДЕЉИВЕ (чл. 435.) 
ОБАВЕЗЕ - НОВЧАНЕ (чл. 394. - 402.) 
ОБАВЕЗЕ - СА ВИШЕ ДУЖНИКА ИЛИ ПОВЕРИЛАЦА (чл. 412. - 435.) 
ОБАВЕЗЕ - СА ВИШЕ ПРЕДМЕТА (чл. 403. - 411.) 
ОБАВЕЗЕ - СОЛИДАРНЕ (чл. 414. - 434.) 
ОБАВЕЗЕ - ФАКУЛТАТИВНЕ (чл. 409. - 410.). 

ОБАВЕЗЕ - ДЕЈСТВА (чл. 262. - 294.) 
ОБАВЕЗЕ - НАСТАНАК (чл. 26. - 261.) 
ОБАВЕЗЕ - ПРЕСТАНАК (чл. 295. - 393.) 

ОБАВЕЗНО ЗАКЉУЧЕЊЕ И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА УГОВОРА (члан 27.) 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВНОГ ПРАВА (члан 76.) 
ОБИМ НАКНАДЕ ШТЕТЕ (чл. 189. - 192.) 

ОБИМ НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ПОДЕЉЕНА ОДГОВОРНОСТ (члан 192) 
ОБИМ ВРАЋАЊА (код стицања без основа) (члан 214.) 
ОБИМ ОВЛАШЋЕЊА ПУНОМОЋНИКА (члан 91.) 

ОБИЧНА ШТЕТА И ИЗМАКЛА КОРИСТ - И ОБИМ НАКНАДЕ ШТЕТЕ (члан 189) 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ ИЛИ ИСПРАВКЕ - И НАКНАДА ШТЕТЕ (члан 199) 

ОВЛАШЋЕЊА ТРГОВИНСКОГ ПУТНИКА И ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНЕ 
ПОСЛОВЕ (чл. 97. и 98.) 

 

ОДГОВОРНОСТ  
ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ИСПУЊЕЊА (код 

двостраног уговора) - (члан 121.) 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОНИШТЕЊЕ УГОВОРА (чл. 115. – 116.) 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ -  ОПШТА НАЧЕЛА (чл. 154. - 157.) 



ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ - ОД ОПАСНЕ СТВАРИ ИЛИ ОПАСНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ (чл. 173. - 179.) 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ -  ОДГОВОРНОСТ ВИШЕ ЛИЦА ЗА ИСТУ 
ШТЕТУ (чл. 206. - 208.) 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ -  ОДГОВОРНОСТ ЗА ДРУГОГ  
(чл. 164. - 169.) 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ -  ОДГОВОРНОСТ ПО ОСНОВУ КРИВИЦЕ (чл. 
158. - 163.) 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ - ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА ПРЕМА ТРЕЋЕМ (чл. 170. - 172.) 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ - ОСНОВИ ОДГОВОРНОСТИ (члан 154) 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ -  ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ (чл. 180. - 184.) 

ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА КРИВОГ ЗА НИШТАВОСТ УГОВОРА (члан 108.) 

ОДГОВОРНОСТ ОСИГУРАВАЧА (члан 940) 

ОДГОВОРНОСТ ПРОДАВЦА И ПРОИЗВОЂАЧА (члан 501) 
ОДЛОЖНИ УСЛОВ (чл. 74. – 76.) 
ОДРЕДИВ ПРЕДМЕТ ОБАВЕЗЕ (члан 50.) 
ОДУСТАНИЦА (чл. 82. 83.) 
ОПОЗИВ ПОНУДЕ (члан 36.) 

ОПОЗИВАЊЕ И СУЖАВАЊЕ ПУНОМОЋЈА (члан 92.) 
ОПШТА ДЕЈСТВА УГОВОРА (чл. 148. - 153.) 
ОПШТИ РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ (члан 371) 
ОПШТИ УСЛОВИ ФОРМУЛАРНИХ УГОВОРА (чл. 142. и 143.) 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПУТОВАЊА (уговор) - (чл. 859. - 879.) 

ОСИГУРАЊЕ (уговор) - (чл. 897. - 965.) 

ОСНОВ УГОВОРА (чл. 51. - 53.) 
ДОПУШТЕН ОСНОВ (члан 51.) 
НЕДОПУШТЕН ОСНОВ (чл. 51, 52.) 

ОСНОВНА НАЧЕЛА (чл. 1. - 25.) 

ОСТАВА (уговор) - (чл. 712. - 729.) 

ОТПРЕМАЊЕ (уговор) - (чл. 827. - 846.) 

ОТПУШТАЊЕ ДУГА (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (чл. 344. - 347.) 
ОТПУШТАЊЕ ДУГА (код солидарне обавезе) - (чл. 416. и 428.) 

П 
ПЛАЋАЊЕ ПРЕ РОКА (код новчаних обавеза) - (члан 398.) 
ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ (чл. 280. - 285.) 
ПОБУДЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (члан 53.) 
ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА И ДУЖНИКОВЕ ОБАВЕЗЕ (чл. 262. - 290.) 

ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА -  КАД СЕ ОБАВЕЗА САСТОЈИ У ДАВАЊУ СТВАРИ 
ОДРЕЂЕНИХ ПО РОДУ (члан 290.) 



ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА -  КАД СЕ ОБАВЕЗА САСТОЈИ У НЕЧИЊЕЊУ (члан 292.) 
ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА -  КАД СЕ ОБАВЕЗА САСТОЈИ У ЧИЊЕЊУ (члан 291.) 
ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА -  ПРАВО ДА ЗАХТЕВА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

УМЕСТО ДОСУЂЕНОГ (члан 293.) 
ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА У НЕКИМ ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА  

(чл. 290. - 294.) 
ПОВРЕМЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 372) 
ПОДЕЉЕНА ОДГОВОРНОСТ И ОБИМ НАКНАДЕ ШТЕТЕ (члан 192) 
ПОЛАГАЊЕ И ПРОДАЈА ДУГОВАНЕ СТВАРИ (чл. 327. - 335.) 

ПОНАШАЊЕ У ИЗВРШАВАЊУ ОБАВЕЗА И ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА  
   (ПАЖЊА ДОБРОГ ПРИВРЕДНИКА, ОДНОСНО ПАЖЊА ДОБРОГ  
   ДОМАЋИНА, ПАЖЊА ДОБРОГ СТРУЧЊАКА) - (члан 18.) 

ПОНИШТЕЊЕ УГОВОРА И ПОСЛЕДИЦЕ (чл.112. – 117.) 
ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (чл. 32. - 44.) 

ПОРАВНАЊЕ (уговор) - (чл. 1089. - 1098.) 
ПОРАВНАЊЕ (код солидарне обавезе) - (чл. 418. и 429.) 

ПОСЛОВНА СПОСОБНОСТ И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (чл. 56. – 59.) 
ПОСЛОВНА СПОСОБНОСТ И ПОНИШТЕЊЕ УГОВОРА  

(чл. 111, 114. и 116.) 
ПОСЛОВНО НЕСПОСОБНО ЛИЦЕ И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

(чл. 56. – 59.) 

ПОСЛОВНО ПУНОМОЋЈЕ (чл. 95. и 96.) 

ПОСЛОВОДСТВО БЕЗ НАЛОГА (као извор облигација) - (чл. 220. - 228.) 
ПОСЛОВОДСТВО БЕЗ НАЛОГА – ОПШТЕ ПРАВИЛО (члан 220.) 
ПОСЛОВОЂА БЕЗ НАЛОГА – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ (чл. 221. – 225.) 
ВРШЕЊЕ ТУЂИХ ПОСЛОВА ПРОТИВ ЗАБРАНЕ (члан 226.) 
НЕПРАВО ПОСЛОВОДСТВО (члан 227.) 
ОДОБРЕЊЕ (члан 228.) 

ПОСРЕДНА ИЗЈАВА (заблуда посредника) - (члан 64.) 

ПОСРЕДНИЧКИ УГОВОР О ПУТОВАЊУ - (чл. 880. - 884.) 

ПОСРЕДОВАЊЕ (уговор) - (чл. 813. - 826.) 

ПОСТОЈАЊЕ КРИВИЦЕ (код проузроковања штете) - (члан 158) 

ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ОПШТИМ АКТИМА (члан 22.) 

ПОТВРДА ГАРАНЦИЈЕ (СУПЕРГАРАНЦИЈА) (члан 1085) 

ПОТРАЖИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 375) 

ПОТРАЖИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 376) 

ПОТРАЖИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ  
КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 377) 

ПОТРАЖИВАЊА ИЗМЕЂУ ОДРЕЂЕНИХ ЛИЦА И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 
381) 



ПОТРАЖИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ЛИЦА И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 382) 

ПОТРАЖИВАЊА УТВРЂЕНА ПРЕД СУДОМ ИЛИ ДРУГИМ  
НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 379) 

ПРАВА  

ПРАВА ЈЕДНЕ СТРАНЕ КАД ДРУГА СТРАНА НЕ ИСПУНИ  
СВОЈУ ОБАВЕЗУ (члан 124) 
ПРАВО ЗАДРЖАВАЊА (као повериочево право) - (чл. 286. - 289.) 
ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ (чл. 262. - 279.) 
ПРАВО НА ПОТПУНУ НАКНАДУ (члан 278) 
ПРАВО ОШТЕЋЕНИКА ПОСЛЕ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРАВА ДА ЗАХТЕВА 

НАКНАДУ (члан 209.) 

ПРАВИЛА ВРАЋАЊА (код стицања без основа)   (чл. 211. – 219.) 

ПРАВИЛО ИСТОВРЕМЕНОГ ИСПУЊЕЊА (члан 122) 

ПРЕБИЈАЊЕ (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (чл. 336. - 343.) 
ПРЕБИЈАЊЕ (код солидарне обавезе) - (чл. 415. и 427.) 

ПРЕВАРА (као мана воље) - (члан 65.) 

ПРЕВОЗ (уговор) - (чл. 648. - 685.) 

ПРЕДМЕТ ИСПУЊЕЊА (у смислу престанка обавеза) (чл. 307. - 311.) 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА (чл. 46. - 50.) 

ПРЕДУГОВОР (чл. 45.) 

ПРЕГОВОРИ (члан 30.) 

ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ (чл. 387. - 393.) 
ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ - ПОДИЗАЊЕ ТУЖБЕ (прекид застарелости) - (члан 388.) 
ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ - ПРИЗНАЊЕ ДУГА (члан 387.) 

ПРЕКОМЕРНО ОШТЕЋЕЊЕ (код двостраног уговора) - (члан 139.) 

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЦА ОВЛАШЋЕЊА (код заступања) - (члан 87.) 

ПРЕНОШЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊА (код заступања) - (члан 86.) 

ПРЕНОВ (као начин престанка обавеза) - (чл. 348. - 352.) 
ПРЕНОВ (код солидарне обавезе) - (чл. 418. и 428.) 

ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗА (чл. 295. - 393.) 

ПРЕТЊА (као мана воље) - (члан 60.) 

ПРЕТПОСТАВКА ПОТПУНОСТИ ИСПРАВЕ (члан 71.) 
ПРЕТПОСТАВКА УЗРОЧНОСТИ (код одговорности за штету од опасне 

ствари) - (члан 173) 

ПРЕУЗИМАЊЕ ДУГА (чл. 446. - 450.) 
ПРЕУЗИМАЊЕ ИСПУЊЕЊА (члан 453.) 

ПРИГОВОР НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРА (код двостраног уговора)  
    - (чл. 122. и 123.) 



ПРИВИДАН УГОВОР (члан 66.) 
ПРИЗНАНИЦА (чл. 321. - 322.) 
ПРИЗНАЊЕ ДУГА - ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ - (члан 387.) 

ПРИЗНАЊЕ ДУГА (код солидарне обавезе) - (чл. 421. и 432.) 

ПРИМЕНА ДОБРИХ ПОСЛОВНИХ ОБИЧАЈА (члан 21.) 
ПРИМЕНА ДРУГИХ САВЕЗНИХ ЗАКОНА (члан 23.) 
ПРИМЕНА ОБИЧАЈА (члан 1107.) 
ПРИМЕНА ОВОГ ЗАКОНА (члан 1106.) 
ПРИМЕНА ОДРЕДАБА О БАНКАРСКОМ ПОСЛОВАЊУ (члан 1088.) 
ПРИМЕНА ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА (члан 25.) 
ПРИМЕНА ПРАВИЛА УГОВОРА О ДЕЛУ (члан 641) 

ПРИСТУПАЊЕ ДУГУ (чл. 451. - 452.) 
ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ (чл. 39. – 41.) 

ПРОДАЈА (уговор) - (чл. 454. - 551.) 

ПРОДАЈНИ НАЛОГ (уговор) - (чл. 554. - 556.) 

ПРОМЕНА ПОВЕРИОЦА ИЛИ ДУЖНИКА (чл. 436. - 453.) 
ПРОМЕНА ДУЖНИКА (чл. 446. - 453.) 

ПРОТЕК ВРЕМЕНА (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (чл. 357. - 358.) 

ПРОУЗРОКОВАЊЕ ШТЕТЕ (као извор облигација) - ОПШТА ПРАВИЛА  
 (чл. 154. - 209.) 

ПУНОМОЋЈЕ (чл. 89 - 94.) 

Р 
РАВНОПРАВНОСТ СТРАНА (члан 11.) 
РАЗМЕНА (уговор) - (чл. 552. и 553.) 
РАЗНЕ ВРСТЕ ОБАВЕЗА (чл. 394. - 435.) 
РАСКИДАЊЕ  

РАСКИДАЊЕ ИЛИ ИЗМЕНА УГОВОРА ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ 
(код двостраног уговора) - (чл. 133. - 136.) 

РАСКИДАЊЕ УГОВОРА ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА (код двостраног уговора) - 
(чл. 124. - 132.) 

- КАД СЕ УГОВОР НЕ МОЖЕ РАСКИНУТИ (члан 131) 
РАСКИДАЊЕ ФОРМАЛНИХ УГОВОРА (члан 68.) 

РАСКИДНИ УСЛОВ (чл. 74. – 75.) 
РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА (члан 77.) 

РЕГРЕС ИСПЛАТИОЦА (СОЛИДАРНОГ ДУЖНИКА) - (члан 208) 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА НА МИРАН НАЧИН (члан 19.) 
РОК (чл. 77. - 78.) 
РУШЉИВИ УГОВОРИ (чл. 111. - 117.) 

С 
САГЛАСНОСТ ВОЉА (чл. 26. - 45.) 



ИЗЈАВА ВОЉЕ (члан 28.) 
ДОЗВОЛА И ОДОБРЕЊЕ (члан 29.) 
САГЛАСНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (ПРАВНОГ ЛИЦА) (члан 55.) 

САНКЦИJА НЕДОСТАТКА ПОТРЕБНЕ ФОРМЕ УГОВОРА (члан 70.) 

САСТАВЉАЊЕ ИСПРАВЕ КАО УСЛОВ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА (члан 72.) 

САТИСФАКЦИJА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАJЕВИМА (члан 202.) 

СЈЕДИЊЕЊЕ (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (члан 353.) 
СЈЕДИЊЕЊЕ (код солидарне обавезе) - (чл. 419. и 430.) 

СЛАЊЕ КАТАЛОГА И ОГЛАСА (као понуда) - (члан 35.) 
СМРТ (КАО НАЧИН ПРЕСТАНКА ОБАВЕЗА) - (члан 359.) 

СОЛИДАРНЕ ОБАВЕЗЕ (чл. 414. - 434.) 
СОЛИДАРНОСТ ДУЖНИКА (чл. 414. - 424.) 
СОЛИДАРНОСТ ПОВЕРИЛАЦА (чл. 425. - 434.) 

СПОРЕДНА ПОТРАЖИВАЊА И ЗАСТАРЕЛОСТ (члан 369.) 
СПОРЕДНА ПРАВА И ПРОМЕНА ДУЖНИКА (члан 449.) 

СПОРЕДНА ПРАВА И УСТУПАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА (члан 437.) 

СПОРНЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА - ТУМАЧЕЊЕ (члан 99.) 

СПОСОБНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА (чл. 54. - 59.) 
СПОСОБНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА – за ПРАВНА ЛИЦА (чл. 54. и 55.) 

СТВАРАЊЕ ОБАВЕЗА ЗА УГОВАРАЧЕ (као опште дејство уговора)  
      - (члан 148.) 

СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА (као извор облигација) (чл. 210. - 219.) 
СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА – ОПШТЕ ПРАВИЛО (члан 210.) 
СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА – ПРАВИЛА ВРАЋАЊА (чл. 211. – 219.) 

СТОПА УГОВОРНЕ КАМАТЕ (члан 399.) 

СТРАНЕ У ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА (члан 2.) 

СУДСКИ ПЕНАЛИ (ОДРЕЂЕНИ НА ТРАЖЕЊЕ ПОВЕРИОЦА) - (члан 294.) 

Т 
ТРГОВИНСКО ЗАСТУПАЊЕ (уговор) - (чл. 790. - 812.) 
ТРПЉЕЊЕ, ЧИЊЕЊЕ, НЕЧИЊЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ (као предмет обавезе)   

- (члан 46.) 
ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА (чл. 99. - 102.) 

Ћ 
ЋУТАЊЕ ПОНУЂЕНОГ (члан 42.) 

У 
УГОВОР (као извор облигација) - ОПШТА ПРАВИЛА (чл. 26. - 153.) 
УГОВОРЕНА ФОРМА УГОВОРА (члан 69.) 
УГОВОР У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА (чл. 149. - 153.) 



УГОВОРИ - АКРЕДИТИВИ (чл. 1072. - 1082.) 
УГОВОРИ -  БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА (чл. 1083. - 1087.) 
УГОВОРИ -  БАНКАРСКИ НОВЧАНИ ДЕПОЗИТИ (чл. 1035. - 1046.) 
УГОВОРИ -  БАНКАРСКИ ТЕКУЋИ РАЧУН (чл. 1052. - 1060.) 
УГОВОРИ -  ДЕПОНОВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ (чл. 1047. - 1051.) 
УГОВОРИ -  ЗАЈАМ (чл. 557. - 566.) 
УГОВОРИ -  ЗАКУП (чл. 567. - 599.) 
УГОВОРИ -  ЗАЛОГА (чл. 966. - 996.) 
УГОВОРИ -  ЈЕМСТВО (чл. 997. - 1019.) 
УГОВОРИ -  КОМИСИОН (чл. 771. - 789.) 
УГОВОРИ -  НАЛОГ (чл. 749. - 770.) 
УГОВОРИ -  ОСИГУРАЊЕ (чл. 897. - 965.) 
УГОВОРИ -  ОСТАВА (чл. 712. - 729.) 
УГОВОРИ -  ОТПРЕМАЊЕ (ШПЕДИЦИЈА) - (чл. 827. - 846.) 
УГОВОРИ -  ПОРАВНАЊЕ (чл. 1089. - 1098.) 
УГОВОРИ -  ПОСРЕДНИЧКИ УГОВОР О ПУТОВАЊУ (чл. 880. - 884.) 
УГОВОРИ -  ПОСРЕДОВАЊЕ (чл. 813. - 826.) 
УГОВОРИ -  ПРЕВОЗ (чл. 648. - 685.) 
УГОВОРИ -  ПРОДАЈА (чл. 454. - 551.) 
УГОВОРИ -  ПРОДАЈНИ НАЛОГ (чл. 554. - 556.) 
УГОВОРИ -  РАЗМЕНА (чл. 552. и 553.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ КАПАЦИТЕТА 

(УГОВОР О АЛОТМАНУ) - (чл. 885. - 896.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О ДЕЛУ (чл. 600. - 629.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О ГРАЂЕЊУ (чл. 630. - 647.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О КОНТРОЛИ РОБЕ И УСЛУГА (чл. 847. - 858.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О КРЕДИТУ (чл. 1065. - 1068.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О КРЕДИТУ НА ОСНОВУ ЗАЛОГЕ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ (чл. 1069. - 1071.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О ЛИЦЕНЦИ (чл. 686. - 711.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ ПУТОВАЊА (чл. 859. - 879.) 
УГОВОРИ -  УГОВОР О СЕФУ (чл. 1061. - 1064.)  
УГОВОРИ -  УГОВОР О ТРГОВИНСКОМ ЗАСТУПАЊУ (чл. 790. - 812.) 
УГОВОРИ -  УПУЋИВАЊЕ (АСИГНАЦИЈА) (чл. 1020. - 1034.) 
УГОВОРИ -  УСКЛАДИШТЕЊЕ (чл. 730. - 748.) 

УГОВОРНА КАМАТА (КАО НОВЧАНА ОБАВЕЗА) (чл. 399. - 402.) 
   УГОВОРНА КАЗНА (чл. 270. - 276.) 

УЗИМАЊЕ ПОЛОЖЕНЕ СТВАРИ НАТРАГ (члан 330.) 

УЛОГА ОДУСТАНИЦЕ (члан 82.) 

УПОТРЕБА СТВАРИ У ТУЂУ КОРИСТ (код стицања без основа)  (члан 217.) 
УПОТРЕБЉАВАЊЕ ТУЂЕ СТВАРИ У СВОЈУ КОРИСТ (код стицања без 
основа) (члан 219.) 

УПУЋИВАЊЕ - АСИГНАЦИЈА (уговор) - (чл. 1020. - 1034.) 



УРАЧУНАВАЊЕ ИСПУЊЕЊА (чл. 312. - 313.) 
УРАЧУНАВАЊЕ ВРЕМЕНА ПРЕТХОДНИКА (у време застарелости) - (члан 363.) 
УРАЧУНАВАЊЕ КАМАТА И ТРОШКОВА (у испуњење) (члан 313.) 
УРАЧУНАВАЊЕ ПРЕБИJАЊЕМ (као могућност престанка обавеза) - (члан 343.) 

УСКЛАДИШТЕЊЕ (уговор) - (чл. 730. - 748.) 

УСЛОВ (чл. 74. - 76.)  

УСПОСТАВЉАЊЕ РАНИЈЕГ СТАЊА И НАКНАДА  У НОВЦУ (код накнаде 
материјалне штете) (члан 185) 

УСТУПАЊЕ 
УСТУПАЊЕ ОСИГУРАНЕ СВОТЕ (Члан 962.) 
УСТУПАЊА ПОТРАЖИВАЊА УГОВОРОМ (чл. 436. - 445.) 
УСТУПАЊЕ ПРАВА ИЗ ГАРАНЦИЈЕ (члан 1086) 
УСТУПАЊЕ ПРАВА ПРЕМА ТРЕЋЕМ ОДГОВОРНОМ ЗА НЕМОГУЋНОСТ 

ИСПУЊЕЊА (члан 356.) 
УСТУПАЊЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА (члан 445.) 
УСТУПАЊЕ УГОВОРА (код двостраног уговора) - (чл. 145. - 147.) 
УСТУПАЊЕ УМЕСТО ИСПУЊЕЊА ИЛИ РАДИ НАПЛАЋИВАЊА (члан 444.) 

УТИЦАJ УЗРОКА ЗАСТОJА ЗАСТАРЕВАЊА (члан 384.) 
УТИЦАЈ СТЕЧАЈА НА ОСИГУРАЊЕ (члан 923) 

Ф 
ФАКУЛТАТИВНА ПОТРАЖИВАЊА (члан 411.) 
ФАКУЛТАТИВНЕ ОБАВЕЗЕ (чл. 409. - 410.) 
ФОРМА УГОВОРА (чл. 67. - 73.) 

ФОРМУЛАРНИ УГОВОРИ И ОПШТИ УСЛОВИ (чл. 142. и 143.) 

Х 
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (чл. 234. - 261.) 

Ц 
ЦЕСИЈА - УСТУПАЊА ПОТРАЖИВАЊА УГОВОРОМ (чл. 436. - 445.) 

Ч 
ЧИЊЕЊЕ, НЕЧИЊЕЊЕ, ДАВАЊЕ ИЛИ ТРПЉЕЊЕ  
(као предмет обавезе) - (члан 46.) 
ЧИЊЕЊЕ (као обавеза дужника) И ПОВЕРИОЧЕВА ПРАВА (члан 291.) 

Ш 
ШПЕДИЦИЈА (уговор) - (чл. 827. - 846.) 

ШТЕТА (члан 155.) 

ОБИЧНА ШТЕТА И ИЗМАКЛА КОРИСТ (члан 189.) 
 
 



 
 
 
________________________ 
НАПОМЕНА: 
У тексту Регистра, тамнијим словима ("bold"), су означени појмови који су у овом 
билтену коментарисани судском праксом. 
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