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Поштовани,

Настављајући традицију, Врховни касациони суд поново организује
саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи "Судијски дани - 2013"
од 7. до 9. октобра 2013. године и објављује два тематска броја Билтена, са
стручним радовима: један посвећен казненом праву из кривичне и прекршајне
материје (Билтен 2/2013), а други посвећен грађанском и управном праву
(Билтен 3/2013).
У рефератима о спорним правним питањима, објављеним у овим
тематским бројевима Билтена Врховног касационог суда изражени су
лични ставови аутора.
Објављени стручни радови треба да допринесу расправи о спорним правним питањима и усвајању правних схватања и ставова ради
уједначавања судске праксе и остваривању законске функције Врховног
касационог суда у вршењу судске власти.
Редакција
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Реферати Врховног касационог суда

Власта Јовановић,
судија Врховног касационог суда

СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРАВНА СХВАТАЊА
ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
Увод
Врховни касациони суд по Уставу и Закону највиши суд у Републици Србији, у вршењу судске власти има законом прописану надлежност (чл. 30. и 31. Закона о уређењу судова)1, одлучивања о ванредним
правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије, у
другим стварима одређеним законом, одлучује о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд, одлучује о преношењу надлежности судова ради лакшег вођења поступка или других важних разлога, утврђује начелне правне ставове ради јединствене судске
примене права, разматра примену закона и других прописа и рад судова, и
врши друге надлежности одређене законом.
По Пословнику о уређењу и раду Врховног касационог суда у Врховном касационом суду образована су одељења: Кривично одељење,
Грађанско одељење са специјализованим већем за управну материју и
Одељење судске праксе.
Грађанско одељење Врховног касационог суда наставља добру
праксу и традицију да учеснике Годишњег саветовања судија Републике
Србије и најширу правничку јавност писаним рефератом информише и
упозна са разматраним правним питањима на седницама грађанског одељења и са усвојеним правним схватањима, правним ставовима и утврђеним сентенцама2.
Грађанско одељење је у току 2012. године одржало 12 седница а у
првој половини 2013. године шест седница. На седницама Грађанског оде1
2

"Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09.
Судијски помоћници са звањем саветника у Евиденцији судске праксе за грађанску и
управну материју су допринели припреми материјала.
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љења разматрана су бројна актуелна спорна правна питања, реферати судија поводом одређених спорних правних питања, питања из домена
функционисања одељења, извештај о раду, праћен рад нижестепених судова, имплементација закона и других прописа, усвојен одређени број
правних схватања, ставова и закључака и утврђен одређени број сентенци.
На седници Грађанског одељења одржаној 2.4.2012. године, разматрани су правни ставови апелационих судова и донети су закључци о
којима су ти судови обавештени приликом редовне годишње контроле
апелационих судова и Привредног апелационог суда.
Грађанско одељење је на седници одржаној 29.10.2012. године, након разматрања радних верзија нацрта Закона о уређењу судова, Закона о
изменама и допунама Закона о судијама и Закона о изменама и допунама
Закона о парничном поступку, доставило Министарству правде усвојене
примедбе и предлоге.
Врховни касациони суд је вршећи законом прописану надлежност
уједначавања и усаглашавања судске праксе у предметима поводом идентичне чињеничне и правне ситуације, на два начина обезбеђивао једнаку
заштиту права: мериторним одлучивањем по изјављеним ванредним правним средствима (у могућој процесној ситуацији мериторног одлучивања)
и усвојеним правним мишљењима (за процесно правне ситуације када Врховни касациони суд није имао услова за мериторно одлучивање).
Грађанско одељење Врховног касационог суда је, у посматраном
периоду, своје активности усмерило на изградњу и развој добре судске
праксе – јединствене, уједначене, доследне, са циљем што потпунијег
остварења принципа правне сигурности који представља суштински
аспект владавине права.
Усвојена правна схватања, правни ставови и правни закључци
на седницама Грађанског одељења
Пратећи и проучавајући праксу нижестепених судова у смислу
члана 38. став 2. Закона о уређењу судова, Грађанско одељење Врховног
касационог суда је ради остварења и обезбеђења јединствене судске примене права, усаглашавања судске праксе, превазилажења неконзистентности правосудног система, те ваљаног спровођења правде, на основу писа14

Реферати Врховног касационог суда
них реферата судија, усвојило одређени број правних схватања и правних
ставова која решавају нека актуелна спорна правна питања.
1. У пракси судова поставило се као спорно правно питање о начину на који суд треба да поступа у започетим поступцима извршења на
основу веродостојне исправе, ради намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга након почетка примене одредби чл. 251. до
256. Закона о извршењу и обезбеђењу и почетка рада извршитеља, односно да ли суд у започетим поступцима задржава надлежност или се по
службеној дужности мора огласити ненадлежним и обуставити извршење,
као и ако задржава надлежност, да ли по предлогу извршног повериоца
којим извршни поверилац предлаже да извршење спроведе извршитељ,
суд може обуставити извршење и укинути спроведене извршне радње, ако
се тиме не дира у стечена права трећих лица.
У поступку решавања спорног правног питања, Грађанско одељење Врховног касационог суда је на IX седници одржаној дана 25.9.2012.
године, усвојило правно схватање по коме:
У поступцима извршења на основу веродостојне исправе ради
намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга
пред судом, где је предлог за извршење поднет пре 1.6.2012. године, тј.
пре започињања рада извршитеља, суд задржава надлежност (I), и да
суд не може обуставити извршење и укинути спроведене извршне
радње по предлогу извршног повериоца који предлаже да извршење
спроведе извршитељ, иако се тиме не дира у стечена права трећих лица, у поступцима започетим пре 1.6.2012. године (II).
При разматрању овог питања анализиране су меродавне одредбе
Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 31/2011),
што је наведено у образложењу усвојеног правног схватања. За заузимање
правног става по овом питању цењена је правна природа поступка извршења, да се норме закона морају тумачити тако да се обезбеди што ефикаснија и делотворнија процесно-правна санкција у заштити и реализацији
права, посебно када се на овај начин обезбеђује обављање делатности од
општег интереса и да законодавац није имао интенцију да се велики број
започетих поступака пред судом обустављају због будуће искључиве надлежности извршитеља.
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2. У циљу отклањања процесних дилема са којима се суочавају првостепени судови у примени Закона о парничном поступку који је ступио на
снагу 1.2.2012. године ("Службени гласник РС", број 72/11) и Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 31/11) у поступку решавања спорног правног питања Грађанско одељење Врховног касационог суда је
на IX седници од 25.9.2012. године усвојило правни став по коме:
Недостављање уверења о положеном правосудном испиту уз пуномоћје о заступању правног лица не представља процесни основ за одбацивање поднеска као непотпуног (1); неразумљив или непотпун поднесак који је у име правног лица поднео као пуномоћник, дипломирани
правник са положеним правосудним испитом се одбацује (2); извршни
суд дозвољава и одређује предложено извршење засновано на овереној,
компјутерски одштампаној веродостојној исправи (3); и, писмени доказ
о томе да је пре подношења предлога за извршење ради остварења новчаног потраживања на основу извршених комуналних или сличних
услуга, опоменуо извршног дужника да изврши обавезу, подноси се и уз
предлог који не проводи надлежни извршитељ (4).
3. У пракси основних – извршних судова, поставило се као спорно
питање да ли је основни суд стварно надлежан за извршење закључака
Повереника о изреченим новчаним казнама.
Грађанско одељење је закључило да су испуњени услови за заузимање правног схватања у поступку решавања спорног правног питања, јер
у пракси основних судова постоји различито поступање у већем броју
предмета по овом питању.
Поводом овог спорног правног питања, на IX седници Грађанског
одељења од 25.9.2012. године, са наставком од 1.10.2012. године, усвојено
је правно схватање по коме:
Закључак Повереника о изреченој новчаној казни не представља извршну исправу из члана 13. став 1. тачка 2. Закона о извршењу
и обезбеђењу па основни суд није стварно надлежан за његово принудно извршење.
У образложењу наведеног правног схватања, наведено је између
осталога да се језичким а и циљним тумачењем правила из члана 28. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени
гласник РС", бр. 120/04,... 36/10), а повезано са чланом 13. Закона о извр16
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шењу и обезбеђењу, као и правилом о административном извршењу садржаним у члану 272. ЗУП-а и правилом из члана 299. Закона о прекршајима, може закључити да је редован суд (извршни суд), апсолутно ненадлежан за извршење решења (закључака) о изреченој новчаној казни; услов
за судско извршење одлуке органа управе (у које спада и Повереник), је
да "посебним законом није друкчије одређено"; у овом случају посебан
закон (Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја) је
наредио да административно извршење решења изрицањем новчане казне
спроводи доносилац решења (закључка) – Повереник у складу са правилима извршења садржаним у Закону о општем управном поступку; новчане казне изречене по том закону извршавају органи надлежни за извршење новчаних казни изречених за прекршаје (члан 272. ЗОУП-а); изречену
новчану казну извршава суд, односно орган управе који је казну изрекао
(члан 299. Закона о прекршајима); закључак Повереника представља казну за орган јавне власти који не поступа по наређењу Повереника, па како је Повереник орган управе који је казну изрекао, то он и извршава (реализује) свој закључак пленидбом новчаних средстава са рачуна органа јавне власти; Повереник самостално извршава сопствено решење, а у случају
немогућности спровођења Влада му на његов захтев пружа помоћ.
4. Привредни суд у Нишу поднео је Врховном касационом суду
захтев за решавање спорног правног питања "да ли тужилац има правни
интерес за подношење непосредне тужбе суду, а имајући у виду одредбу
члана 455. став 4. Закона о парничном поступку и члана 18. став 2. тачка
6. Закона о извршењу и обезбеђењу у ситуацији када је веродостојна исправа (на основу које би тужилац као поверилац био овлашћен да поднесе
предлог за извршење) у поседу туженог, те да ли је суд у обавези да поступи у складу са наведеним одредбама Закона и у смислу члана 294. став
1. тачка 6. Закона о парничном поступку одбаци тужбу".
Имајући у виду противуречну праксу пред првостепеним судом у
више предмета, Грађанско одељење је закључило да су испуњени законски услови за заузимање правног става по овом правном питању.
На XI седници Грађанског одељења одржаној дана 20.11.2012. године, усвојено је правно схватање по коме је тужба ради реализације банкарске гаранције тужба за чинидбу, па се не може одбацити због недостатка
правног интереса. У образложењу овог правног схватања, изложени су разлози из којих је исто усвојено: по претежном становишту процесне теорије за
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сваку парничну радњу па и за подношење тужбе потребан је правни интерес;
али сви процесни закони од 1929. године па до данас садрже правила да се
само одбацује тужба за утврђење због недостатка правног интереса; у случају
недостатка правног интереса који би био утврђен код тужбе за чинидбу и
преображајне тужбе, тужбени захтев се одбија као неоснован; законска доследност исказана је сада и у члану 294. став 1. тачка 6. ЗПП, по коме се у фази претходног испитивања може одбацити тужба за утврђење због недостатка правног интереса; имајући у виду да се банкарском гаранцијом обавезује
банка према примаоцу гаранције (кориснику) да ће му за случај да му треће
лице не исплати обавезу о доспелости, измирити обавезу ако буду испуњени
услови наведени у гаранцији (члан 1083. ЗОО) то се тужба ради уновчења
банкарске гаранције не може сматрати тужбом за утврђење већ тужбом за
чинидбу; могућност да тужилац захтева реализацију банкарске гаранције
кроз издавање платног налога по члану 455. ЗПП, у вези члана 18. став 1. тачка 6. Закона о извршењу и обезбеђењу не значи да тужилац не може да поднесе редовну тужбу за чинидбу.
5. Први основни суд у Београду, покренуо је поступак за заузимање
правног става о спорном правном питању у вези примене одредбе члана 13.
став 1, члана 15. ст. 1. и 4. а у вези члана 17. ст. 1. и 2. Закона о извршењу и
обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 31/2011), а које спорно правно питање гласи: да ли је решење суда којим се одређују трошкови кривичног поступка и наређује исплата истих, извршна исправа, да ли иста подлеже могућности давања клаузуле правноснажности и извршности, с обзиром да се
истим управља кривичним поступком и не доставља дужнику, већ рачуноводству суда на спровођење, те углавном постаје правноснажно даном доношења, те уколико подлеже, да ли је иста подобна за извршење?
Грађанско одељење је у поступку за решавање овог спорног правног питања, на XI седници одржаној дана 20.11.2012. године усвојило
правно схватање по коме:
Решење (одлука) суда којим се одређује висина трошкова кривичног поступка и наређује исплата истих, није решење о управљању
поступком. Оно представља извршну исправу у смислу члана 13. став 1.
ЗИО. Наведене одлуке подлежу могућности давања клаузуле правноснажности и извршности у складу са чланом 15. став 1. ЗИО и члана 193.
став 4. ЗКП; подобне су за извршење јер садрже све елементе предвиђене
чланом 17. став 1. ЗИО.
18

Реферати Врховног касационог суда
Правни основ и оквир од значаја за заузимање овог правног схватања садржан је у одредбама члана 193. ЗКП-а.
6. На основу писаног реферата на XI седници Грађанског одељења
од 20.11.2012. године усвојен је и правни став да затезна камата на износ дуга, за период доцње до 3.3.2001. године, се обрачунава применом
конформне методе.
7. Пратећи и проучавајући праксу нижестепених судова у примени
правила садржаних у члану 37. Закона о раду, Врховни касациони суд је
закључио да је због неусаглашене судске праксе нижестепених судова по
овом спорном питању нужно да се Грађанско одељење Врховног касационог суда изјасни писаним рефератом. Поводом овог спорног питања, сачињен је реферат који је разматран на XII седници Грађанског одељења
одржаној дана 25.12.2012. године, када је након дискусије усвојено правно схватање које гласи:
"1. Послодавац и запослени могу да закључе један или више
сукцесивних уговора о раду на одређено време на истим пословима,
чије укупно трајање непрекидно или са прекидима краћим од 30 дана
не може да буде дуже од 12 месеци (осим замене одсутног радника); 2.
Ако послодавац и запослени закључе уговор о раду на одређено време
по истеку рока од једне године на истоврсним пословима, па запослени
ради дуже од пет радних дана, стекли су се услови за прерастање радног односа у радни однос на неодређено време; 3. Рок од 90 дана за подношење тужбе за утврђење да је радни однос на одређено време постао
радни однос на неодређено време, почиње да тече од дана достављања
решења о отказу, односно фактичког престанка радног односа".
У образложењу усвојеног правног схватања, између осталог наведено је становиште: више закључених уговора о раду на одређено време (сукцесивни уговори), имају се сматрати једним уговором; ако запослени ради на
истоврсним пословима, укупно трајање рада по више уговора не може бити
дуже од једне године; за преображај је довољно да запослени ради још пет
радних дана; тај рок од пет дана рачуна се или од истека рока по једном уговору или по истеку једне године рада; у случају када би се сваки сукцесивни
уговор третирао као засебан и самосталан уговор, права запослених би била
угрожена и изиграна, јер би послодавац могао да радника запошљава у режиму радног односа на одређено време цео радни век (40 година); наиме, радни
однос се по правилу заснива на неодређено време; међународни стандарди
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рада предвиђају више форми флексибилних облика рада и запошљавања у
које спада и рад на одређено време; али у циљу очувања права на рад као
фундаменталног људског права, међународни стандарди изражавају тежњу
ка сталношћу радног односа; радни однос на неодређено време је правило, а
рад на одређено време је изузетак; због тога је и Закон о раду ограничио трајање радног односа код истог послодавца на истим пословима за период од
дванаест месеци (за разлику од ранијег Закона о раду који је допуштао заснивање радног односа на одређено време до три године); изузетак је замена одсутног радника; у ставу првом члана 37. Закона о раду, законодавац налаже
послодавцу да радни однос непрекидно или са прекидима не може трајати
дуже од 12 месеци; то је кључна лимитирајућа одредба у цитираној норми; у
оквиру тог рока може бити закључено више сукцесивних уговора; али чим
протекне пет дана по једном уговору или завршетку једне године рада (у хипотези да запослени ради на истоврсним пословима), активира се правило о
преображају (став 4), без обзира на евентуално закључење новог уговора, па
су се стекли услови за прерастање радног односа на неодређено време; закључење новог уговора о раду по истеку једне године, не производи правни
учинак, јер је такав уговор по заповести садржаној у ставу првом забрањен;
између правила о ограничењу (12 месеци), и синтагме "истек рока за који је
заснован радни однос", нема колизије, јер су то две ситуације; треба их тумачити у повезаности, где заповест закона о лимиту и ограниченом трајању
радног односа на одређено време (12 месеци), има предност; дакле, за обављање одређених послова може се више пута заснивати радни однос на одређено време, при чему укупно трајање по сукцесивним уговорима не може бити дуже од 12 месеци; при рачунању овог рока сабира се трајање сваког радног односа на одређено време и њихов збир не може да износи више од законом дозвољеног; ако би се у случају обављања истоврсних послова код истог
послодавца, сваки сукцесивни уговор третирао као посебан уговор, закон (а и
међународни стандарди) би био злоупотребљаван, па би послодавац могао да
изигра правило о временском ограничењу рада на одређено време; злоупотреба права је забрањена (члан 13. ЗОО); то правило се супсидијерно примењује и у материји радног права, јер је уговор о раду настао и своје порекло
води из грађанског права и на њега се супсидијерно примењују начела која
важе и за уговорно право у општем режиму; све што је речено за сукцесивне
уговоре, важи и за ситуације када послодавац после сукцесивног уговора доноси решење о отказу и одмах потом закључује нови уговор; и у том случају
важи (предност има) императивно правило из става 1. о укупној дужини рада
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на одређено време (12 месеци); тужба за утврђење по правилу не застарева;
али, имајући у виду императивно процесно правило о судској заштити из Закона о раду (члан 195. ЗОР), рок од 90 дана треба да тече од дана достављања
решења о отказу јер је тада видљива повреда права запосленог; у случају отпуштања без решења, рок тече од фактичког прекида рада, јер је то моменат
сазнања за повреду права.
8. Пред извршним судовима у Републици Србији, поставило се
као спорно питање, како применити Одлуку Уставног суда Србије Уз бр.
82/2009 од 12.7.2012. године у започетим извршним поступцима, односно
како треба обрачунавати камату на правноснажне судске одлуке које су
донете пре 27.7.2012. године кроз извршни поступак.
Поводом ових спорних правних питања, судије Грађанског одељења су сачиниле реферате, који су разматрани и након дискусија на III седници Грађанског одељења одржаној дана 2.4.2013. године, усвојен је
правни став о спровођењу извршења извршне исправе донете применом
неуставног прописа. Сентенца овог правног става гласи:
"Извршни суд је дужан да спроведе извршење онако како гласи извршна исправа (став 1). Ако је извршна исправа донета применом неуставног прописа, извршни суд ће, извршење (ако је започето
спровођење) делимично или у целини обуставити и то по службеној
дужности, без приговора дужника (став 2). Ако извршна исправа гласи на новчани износ у коме је главници приписана доспела камата
обрачуната конформном методом по Закону који је у том делу проглашен неуставним, суд ће по службеној дужности, извршити разграничење и нови обрачун камате извршити тако што ће до 3.3.2001. године применити конформни метод, од тада до 17.5.2011. године метод
простог интересног рачуна, а од тада па надаље по одредбама чл. 2. и
3. Закона о висини стопе затезне камате (став трећи)".
Разматрајући спорна правна питања поводом којих је усвојен овај
правни став, Грађанско одељење је узело у обзир:
- Одлуком Уставног суда Србије Уз бр. 82/2009 од 12.7.2012. године утврђено је да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне
камате у делу који гласи: "применом конформне методе" није у сагласности са Уставом;
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- Уставни суд није одредио начин отклањања последица насталих
применом неуставне одредбе;
- После објављивања Одлуке Уставног суда Србије, Грађанско
одељење Врховног касационог суда је на седници одржаној 20.11.2011.
године, усвојило правни став: "Затезна камата на износ дуга за период
доцње до 3.3.2001. године, обрачунава се применом конформне методе".
По овом правном ставу последица Одлуке Уставног суда је да се у периоду до 3.3.2001. године (као дана ступања на снагу Закона о висини стопе
затезне камате), камата обрачунава применом конформне методе, а од тада па надаље методом простог интересног рачуна.
- Обрачунавање камате конформном методом у пракси практично значи обрачун "камате на камату", што је супротно начелу забране анатоцизма садржаног у одредби члана 279. став 1. Закона о облигационим односима.
- Суштина једног од основних начела извршног поступка је начело формалног легалитета.
- Извршни суд не испитује правилност доношења и "унутрашњу
законитост", извршне исправе на основу које треба одредити и спровести
извршења.
- Само изузетно, извршни суд се може упустити у испитивање законитости извршне исправе, и то само ако је донета применом неуставног
прописа.
- Имајући у виду императивност правила о затезним каматама извршни суд, извршитељ или НБС, код принудне наплате по службеној дужности примењује каматну стопу прописану законом за цео период у коме се камата обрачунава.
- То конкретно значи, до 3.3.2001. године конформном методом, а
од тада до 17.5.2011. године методом простог интересног рачуна, а од
17.5.2011. године па надаље по одредбама чл. 2. и 3. Закона.
- Извршни суд је дужан да спроведе извршење онако како гласи
извршна исправа.
- Када се извршни поступак налази у фази спровођења извршења
извршне исправе у којој је главници приписана затезна камата по методи
која је проглашена неуставном, поверилац и дужник могу предложити
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разграничење и утврђивање висине новчаног износа у складу са правилима која су напред изложена.
- Ако то не учине, извршни суд ће по службеној дужности извршити разграничење било уз помоћ НБС или стручног лица.
- Евентуалне грешке које би се појавиле могу се отклонити сходном применом одредаба о отклањању неправилности при спровођењу извршења.
9. На IX седници Грађанског одељења одржаној 25.9. и 1.10.2012.
године, разматрани су реферати судија поводом захтева првостепених судова за решавање спорног правног питања (Основног суда у Новом Саду
Спп 9/2012 и Основног суда у Новом Пазару Спп 10/2012). Након дискусије заузето је становиште да нису испуњени законски услови за заузимање правног става, међутим, због значаја постављених питања која се тичу
правилног тумачења и примене одредаба члана 216. у вези члана 210. Закона о облигационим односима и одредбе члана 85. став 2. Закона о парничном поступку, усвојени су закључци који гласе:
1. Према досадашњој пракси Врховног суда Србије и Врховног касационог суда одредба члана 216. Закона о облигационим односима искључује обавезу враћања прописану општим правилом из одредбе члана
210. Закона о облигационим односима, јер се ради о плаћеном износу на
име накнаде штете због повреде тела. Исплата је извршена савесном прибавиоцу, јер извршење на основу правноснажне и извршне пресуде не
представља основ за несавесно стицање. Значи, када је поступак извршења спроведен на основу правноснажне судске одлуке, тужилац је савесни
прибавилац, те се у смислу законске одредбе члана 216. ЗОО не може радити о стицању без правног основа нити тражити повраћај исплаћеног.
Потраживања проистекла из Закона о основним правима бораца,
војних инвалида и породица палих бораца која нису непосредна штета у
смислу члана 216. ЗОО, нису обухваћена овим изузетком. Зато их је потребно раздвојити.
2. Одредбом члана 85. став 2. ЗПП, прописано је да пуномоћник
правног лица може бити дипломирани правник са положеним правосудним испитом који је стално запослен у том правном лицу.
Синтагма "стално запослен" подразумева запосленог на неодређено време.
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Утврђене сентенце на седницама Грађанског одељења
У овом извештајном периоду у смислу члана 35. Пословника о
уређењу и раду Врховног касационог суда утврђен је одређени број сентенци, које треба да допринесу јединственој судској примени права у
идентичним чињеничноправним ситуацијама.
1. Употреба језика националне мањине у дисциплинском поступку:
"Ускраћивање запосленом права да се у дисциплинском поступку користи својим матерњим језиком представља апсолутно битну повреду дисциплинског
поступка, која решење о престанку радног односа чини незаконитим." (из пресуде Врховног касационог суда Рев2 785/11 од 13.6.2012. године).
2. Утврђивање чињеничног стања у управном спору (члан 38. став
1. Закона о управним споровима "Службени гласник РС", 98/06): "Суд у
управном спору не може решити ствар на основу нових разлога и доказа
који уопште нису били предмет утврђивања и оцене о управном поступку
и на тај начин оправдати законитост оспореног решења новим и у управном поступку нерасправљеним и неутврђеним чињеницама" (из пресуде
Врховног касационог суда Узп 224/10 од 16.3.2012. године).
3. Сукоб надлежности између управног и вишег суда: "За одлучивање у споровима поводом избора (именовања) и разрешења члана управног одбора јавног предузећа, стварно је надлежан виши суд." (Из решења
Врховног касационог суда Ус 18/12 од 5.6.2012. године).
4. Члан 56. став 1. Закона о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", број 79/05): "Сазнањем Комисије да је учињена повреда конкуренције покренут је поступак по службеној дужности за утврђивање повреде, па
се на тај поступак примењују прописи важећи у моменту сазнања." (Из пресуде Врховног касационог суда Узп 70/12 од 13.7.2012. године).
5. Забрана повратног дејства Закона о заштити конкуренције
("Службени гласник РС", број 51/09), на повреде конкуренције учињене
пре почетка примене тог закона: "Мера заштите конкуренције, прописана
чланом 68. Закона о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", број
51/09), може се изрећи само за повреде конкуренције које су извршене у
време када је тај закон био у примени, односно од 01.11.2009. године, а не
и за раније извршене повреде конкуренције." (Из пресуде Врховног касационог суда Узп 477/11 од 13.7.2012. године).
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6. Обустава прекршајног поступка и споразум о одлагању кривичног гоњења из члана 236. ЗКП: "Нису испуњени услови за обуставу
прекршајног поступка на основу члана 216. став 2. Закона о прекршајима
иако је закључен и извршен споразум о одлагању кривичног гоњења из
члана 236. ЗКП-а на основу кога је јавни тужилац одбацио кривичну пријаву за радњу за коју је покренут и прекршајни поступак, па и онда када
постоји идентитет кривичних и прекршајних радњи". (Из пресуде Врховног касационог суда Прзз 12/12 од 23.11.2012. године).
Сукоби надлежности
Запажа се тенденција пораста броја предмета сукоба надлежности.
У пракси судова опште и посебне надлежности постављају се
бројна спорна питања узрокована различитим тумачењем и применом
правила о надлежности.
Судска пракса Врховног касационог суда у решавању предмета
сукоба надлежности је разноврсна и сложена.
Реферат даје приказ новије судске праксе.
1) Сукоби надлежности између основних судова
На основу одредаба члана 30. став 2. Закона о уређењу судова3 и члана
22. став 1. Закона о парничном поступку4 Врховни касациони суд (у даљем
тексту ВКС) је надлежан за решавање сукоба надлежности између основних
судова са подручја различитих апелационих судова. Ако се ради о сукобу надлежности између основних судова са подручја истог вишег суда, за решавање
је надлежан виши суда, а ако се ради о сукобу надлежности између основних
судова са подручја различитих виших судова, али са подручја истог апелационог суда, за решавање сукоба надлежности надлежан је апелациони суд.
Према одредби члана 10. Закона о извршењу и обезбеђењу5 у поступку
извршења и обезбеђења сходно се примењују одредбе Закона о парничном поступку ако Законом о извршењу и обезбеђењу или другим законом није другачије одређено, тако да се одредбе о месној надлежности садржане у Закону о
парничном поступку примењују и у поступку извршења и обезбеђења.
3
4
5

"Службени гласник РС", бр. 116/2008...101/2011
"Службени гласник РС", број 72/2011
"Службени гласник РС", бр. 31/2011 и 99/2011
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Одредбе које регулишу месну надлежност нису увек довољно одређене, због чега долази до сукоба надлежности основних судова.
Неки од изражених ставова у одлукама ВКС и Врховног суда Србије (у даљем тексту ВКС) донетим у предметима решавања сукоба надлежности између основних судова су:
- Како се код уговорене месне надлежности тужиоцу даје могућност избора између суда опште месне надлежности и суда чија је надлежност уговорена, а којим се правом тужилац у конкретном случају није
служио, није било законског основа да се суд огласи месно ненадлежним
по службеној дужности6.
- Како тужилац уз иницијални акт (предлог за извршење) није приложио исправу о споразуму о месној надлежности, а не ради се о искључивој месној надлежности неког суда, за поступање је месно надлежан суд
коме је поднет предлог за извршење7.
- Како поверилац није у предлогу за извршење на основу веродостојне исправе предложио да се у случају изјављеног приговора извршног дужника предмет достави суду уговорене месне надлежности за случај спора, а
извршни дужник није приговорио месној надлежности, нису били испуњени
услови да се предмет доставља суду уговорене месне надлежности8.
- Како тужена није изјавила приговор месне ненадлежности у приговору изјављеном против решења о извршењу, нити на припремном рочишту, већ на првом рочишту за главну расправу, приговор месне ненадлежности није поднет благовремено у смислу члана 20. став 1. Закона о
парничном поступку, па је за суђење у овом спору месно надлежан суд
коме је иницијални акт поднет9.
- Будући да су странке уговором о давању на коришћење "master
card" кредитне картице уговориле месну надлежност суда у Београду, у
смислу члана 65. став 1. Закона о парничном поступку месно је надлежан
Први основни суд у Београду10.

6
7
8
9
10

Решење ВКС
Решење ВКС
Решење ВКС
Решење ВКС
Решење ВКС

Р1 8/2013 од 10.1.2013. године
Р1 176/2013 од 27.3.2013. године
Р1 226/2013 од 17.4.2013. године
Р1 296/2013 од 22.5.2013. године
Р1 305/2013 од 30.5.2013. године
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- Спор о исплати закупнине представља спор из закупних односа
на непокретности и за њега је прописана искључива месна надлежност суда на чијем се подручју налази закупљена непокретност11.
- Тужилац је тужбом тражио да се утврди да је упис хипотеке без
дејства. Како је упис хипотеке извршен на непокретности која се налази
на подручју Основног суда у Краљеву, то је тај суд искључиво месно надлежан за суђење. Чињеница да је уговор о хипотеци оверен пред Другим
општинским судом у Београду не може довести до заснивања
надлежности тог суда када постоји искључива месна надлежност у смислу
одредбе члана 65. став 1. Закона о парничном поступку12.
- Предмет тужбеног захтева је исплата дуга због неплаћања накнаде
адвокату за заступање у парничном поступку. Тужба је поднета Основном суду у Крагујевцу, који се огласио месно ненадлежним зато што према извештају
ПС Лазаревац тужени је пријављен на адреси у Лазаревцу. Како у овом спору
није прописана искључива месна надлежност, а тужени није истакао приговор
месне ненадлежности, за поступање је надлежан Основни суд у Крагујевцу13.
- Основни суд у Крагујевцу се огласио месно ненадлежним за поступање по тужби тужилаца против туженог Града Ниша којом су тражили да
им тужени призна да су рођени означених датума у Косову Пољу и да извр11

12
13

Решење ВКС Р 456/99 од 10.6.2009. године – Билтен ВСС, бр. 2/2009, Intermex, Београд, аутор сентенце Споменка Зарић, судија ВСС
У образложењу сентенце је и наведено: Како спор за исплату закупнине представља
спор из закупних односа на непокретности, за њега је прописана искључива месна надлежност суда где се непокретност налази. Из стилизације наведене одредбе члана 50.
став 1. Закона о парничном поступку произилази да се правило о општој месној надлежности примењује на облигационо правне спорове о непокретностима који нису спорови из закупних односа. Такви су, на пример, спорови за поништај или раскид уговора о
промету непокретности, за предају непокретности и други спорови чији је предмет извршење уговора. Међутим, кад се ради о споровима из закупних односа на непокретности, искључива надлежност суда по месту налажења непокретности односи се како на
спорове утврђивања постојања или непостојања закупног односа, тако и на све друге
спорове који имају за предмет права и обавезе из закупног односа.
Сентенца се односи на одредбу члана 50. став 1. претходно важећег Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр. 125/2004 и 111/2009), која по свом значењу
потпуно одговара одредби члана 51. став 1. Закона о парничном поступку који је на
снази ("Службени гласник РС", број 72/2011)
Решење ВКС Р1 293/2013 од 16.5.2013. године
Решење ВКС Р1 46/2013 од 14.2.2013. године
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ши упис у матичне књиге рођених за матично подрује Косово Поље, које се
воде код туженог. Суд коме су тужиоци поднели тужбу је стварно надлежан,
па је и месно надлежан на основу одредбе члана 71б Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку14 да је за утврђивање времена и места рођења
месно надлежан сваки стварно надлежан суд. Како се ради о поступку
утврђивања времена и места рођења лица која нису уписана у матичну књигу
рођених, поступак треба настави по правилима ванпарничног поступка15.
- Како се ради о регресном захтеву тужиоца по основу накнаде штете против регресног дужника, туженог, штетна последица за тужиоца је наступила исплатом штете оштећеном лицу са рачуна тужиоца у Београду,
где је и његово седиште. Подношењем тужбе Првом основном суду у Београду тужилац је извршио избор месно надлежног суда у смислу члана 45.
Закона о парничном поступку, па је за поступање месно надлежан тај суд16.
- Ради се о спору ради исплате настале због неоснованог обогаћења
које је проистекло, према наводима тужбе, из уговора закљученог између
парничних странака, у коме је садржан и пророгациони споразум. Месно је
надлежан суд чија је надлежност уговорена, без обзира да ли је наведени
уговор раскинут, с обзиром да је спор проистекао из тог правног посла17.
- Ради се о спору ради дуга који је настао из уговора о промету непокретности, дакле, о спору за који није прописана искључива месна надлежност неког суда. Тужилац је уз иницијални акт приложио писани споразум о месној надлежности суда у Београду, који је саставни део закљученог уговора, па је за поступање у овом предмету месно надлежан Први
општински суд у Београду18.
2) Сукоб стварне надлежности између основних и привредних судова
Стварна надлежност у споровима у којима је странка
у поступку реструктурирања
Законом о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 38/2001,
18/2003, 45/2005, 123/2007, 30/2010, 93/2012, 119/2012) уређују се услови
и поступак промене власништва друштвеног, односно државног капитала
14
15
16
17
18

"Службени гласник РС", број 85/2012
Решење ВКС Р1 286/2013 од 15.5.2013. године
Решење ВКС Р1 207/2013 од 4.4.2013. године
Решење ВКС Р1 387/2013 од 10.7.2013. године
Решење ВКС Р1 336/2013 од 12.6.2013. године
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(приватизација). Реструктурирање субјекта приватизације је могућа а не
обавезна фаза у оквиру поступка приватизације која претходи поступку
продаје капитала или имовине субјекта приватизације.
По члану 19. Закона о приватизацији ако Агенција процени да капитал или имовина субјекта приватизације не могу бити продати методом јавног тендера или јавне аукције без претходног реструктурирања, Агенција доноси одлуку о реструктурирању у поступку приватизације, у складу са овим
законом. Реструктурање у поступку приватизације у смислу закона јесу промене које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала или имовине, а нарочито: 1) статусне промене, промене правне форме, промене унутрашње организације и
друге организационе промене; 2) отпис главнице дуга, припадајуће камате
или других потраживања, у целини или делимично; 3) отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених
од продаје капитала субјекта приватизације. У субјектима приватизације у
којима је спроведено реструктурирање, Агенција продаје капитaл, односно
имовину, методом јавног тендера или аукције.
Пред нижестепеним судовима се поставило као спорно питање
стварне надлежности у споровима за заштиту права из радног односа запослених код послодавца који је у поступку реструктурирања. Реч је о
споровима тужилаца против туженог послодавца, чији је радник тужилац
а послодавац је у поступку реструктурања.
Основни судови се оглашавају стварно ненадлежним за поступање и
по правноснажности решења предмете уступају привредним судовима. Привредни судови не прихватају своју стварну надлежност уз образложење да је
тужилац физичко лице, да је тужени привредни субјект, да је предмет тужбеног захтева исплата зараде из радног односа, те ови спорови не спадају у спорове који се решавају применом прописа о приватизацији.
Врховни касациони суд је свој правни став по овом питању изнео
у бројним одлукама у којима је решавао сукоб стварне надлежности између привредних и основних судова19.
У тим одлукама образложено је да су странке у спору: тужилац физичко лице а тужени привредни субјекат, те да у смислу члана 25. став 1. За19

Р1 358/2013, Р1 380/2013, Р1 257/2013
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кона о уређењу судова за суђење није стварно надлежан привредни суд, него
основни суд. Околност да се тужени налази у поступку реструктурирања није основ за атракцију надлежности привредног суда за поступање у спору из
радног односа. Одредбом члана 25. став 3. Закона о уређењу судова прописано је да привредни суд у првом степену суди у споровима који произлазе из
Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени прописа о
приватизацији. Када је предмет тужбеног захтева исплата зараде и накнаде
зараде из радног односа, такав спор не произлази из примене Закона о привредним друштвима нити примене Закона о приватизацији, већ из примене
Закона о раду, па је за суђење тих спорова у смислу одредбе члана 22. став 3.
Закона о уређењу судова стварно надлежан основни суд.
3) Сукоб надлежности између прекршајног суда
и основног суда у правној ствари извршења – принудне наплате
новчане казне и трошкова прекршајног поступка
Одредбом члана 22. став 2. Закона о парничном поступку20 прописано је да сукоб надлежности између судова разне врсте решава Врховни
касациони суд.
Веће за решавање сукоба надлежности између судова разне врсте је у
2012. и 2013. години поступало у значајном броју предмета у којима је изазван
сукоб надлежности између прекршајних судова и основних судова, а у вези одлучивања о извршењу односно принудној наплати новчаних казни изречених у
прекршајном поступку и наплати паушалних трошкова прекршајног поступка,
када је казна изречена физичком лицу или одговорном лицу у правном лицу,
јер казна и трошкови поступка нису плаћени у одређеном року.
Прекршајни судови су по протеку рока за плаћање новчаних казни
и трошкова прекршајног поступка, који је одређен одлуком о казни, као
извршни повериоци подносили основним судовима као стварно надлежним за поступање, предлог за доношење решења о принудном извршењу
новчаних износа одређених у пресудама.
Одлучујући о поднетим предлозима основни судови су се решењима оглашавали стварно ненадлежним, и по правоснажности решења

20

"Службени гласник РС", бр. 125/04...36/2011
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списе предмета достављали прекршајним судовима као стварно надлежним за поступање.
Сматрајући да нису стварно надлежни да поступају у извршењу
односно принудној наплати новчаних казни и трошкова прекршајног поступка, које треба наплатити од кажњених физичких лица и одговорних
лица у правним лицима, прекршајни судови су достављали списе предмета Врховном касационом суду ради одлучивања о сукобу надлежности.
Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30.
став 2. Закона о уређењу судова21 Врховни касациони суд је одлучио да је
за решавање у овој правној ствари стварно надлежан основни суд.
Разлози за одлуку - релевантни прописи Одредбом члана 299. став 1. Закона о прекршајима22 прописано је
да, новчану казну изречену за прекршај и трошкове прекршајног поступка
извршава суд, односно орган управе који је казну изрекао.
Одредбом члана 22. став 2. Закона о уређењу судова прописано је
да, основни суд у првом степену суди у грађанско-правним споровима ако
за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.
Одредбом члана 1. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу23 прописано је да се овим законом уређује поступак принудног остваривања потраживања (у даљем тексту: поступак извршења) и обезбеђења потраживања (у
даљем тексту: поступак обезбеђења), на основу домаће или стране извршне
или веродостојне исправе ако посебним законом није другачије одређено.
Одредбама члана 3. став 1. истог закона је прописано да је за одлучивање у поступку извршења и обезбеђења стварно надлежан основни и привредни суд у складу са законом који одређује надлежност судова, изузев за
одлучивање по ванредним правним лековима, у ком случају се надлежност
суда одређује у складу са законом. Одредбом члана 12. истог закона је прописано да се извршење одређује на основу извршне или веродостојне исправе, ако овим законом није другачије прописано. Одредбом члана 13. став 1.
тачка 2. истог закона је прописано да правноснажна одлука донета у прекр21
22
23

"Службени гласник РС", бр. 116/2008...101/2011
"Службени гласник РС", бр. 101/05, 116/08 и 111/09
"Службени гласник РС", бр. 31/11
31

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА
шајном поступку, ако гласи на испуњење новчане обавезе и ако посебним законом није другачије одређено представља извршну исправу.
Како је Закон о извршењу и обезбеђењу донет након доношења
Закона о прекршајима, и како је њиме на јединствен начин уређено спровођење извршења и обезбеђења потраживања, Врховни касациони суд је
након циљног тумачења наведених законских одредаба нашао да је:
За извршење правноснажних одлука донетих у прекршајном
поступку, ако гласе на новчани износ надлежан основни суд, будући
да према одредби члана 13. став 1. тачка 2. Закона о извршењу и обезбеђењу правоснажна одлука донета у прекршајном поступку представља извршну исправу, а основни суд је на основу члана 22. став 2. Закона о уређењу судова између осталог надлежан да води извршне поступке за које није надлежан други суд.
Закључак
Врховни касациони суд спровођењем законом прописане надлежности у суђењу и надлежности изван суђења обезбеђује правилну и јединствену судску примену права. Ово у циљу даљег унапређења институционалне ефикасности и делотворности правосуђа, те остварења већег
степена правне сигурности у Републици Србији као правној држави заснованој на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, и људским и мањинским правима и слободама.
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Биљана Драгојевић,
судија Врховног касационог суда

УСКЛАЂИВАЊЕ ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА:
НЕКА СПОРНА ПИТАЊА
Пре увода
У литератури постоје бројне дефиниције пензије али нису везане
за њен општи појам већ за појавне облике. У пензијском систему Србије
три су облика пензије: старосна, инвалидска и породична. Према једној
дефиницији, старосна пензија је периодична исплата која треба да: одржи
приход корисника након пензионисања и/или обезбеди приход у старости.
У складу са основним циљевима (спречавање сиромаштва у старости
и обезбеђивање прихода у старости одговарајућих ономе што су појединци
раније зарађивали) у пензијском систему Србије је, поред осталих мера,
предвиђено и редовно усклађивање пензија са кретањем зарада и трошкова
живота, са постепеним преласком почев од 2006. године на усклађивање искључиво са трошковима живота1. Као посебна мера заштите стандарда корисника пензија новелама закона из 2005. године уведено је и ванредно усклађивање пензија, само за период од три године, до 2008. године2.
Увод
Пред домаћим судовима у току је велики број поступака поводом
захтева војних осигураника-корисника војних пензија за усклађивање
пензија у висини од 11,06% почев од 1.1.2008. године.
Пред основним и вишим судовима опште надлежности воде се
парнице по тужбеним захтевима војних пензионера за накнаду штете у
висини неисплаћене разлике ванредно усклађених пензија у проценту од
11,06% почев 1.1.2008. године, против туженог Републичког фонда ПИО.
У одређеном мањем броју, претходно заснованих парничних предмета,

1
2

Чл. 21. и 73. Закона о изменама и допунама Закона ПИО - ("Службени гласник РС", бр. 85/05)
Члан 75. истог закона
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тужени је Фонд за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту Фонд СОВО), чији су ранији осигураници били тужиоци.
Пред Управним судом се воде управни спорови по тужбама војних осигураника против коначних решења Фонда СОВО односно Републичког фoнда ПИО, којима су одбијени њихови захтеви за усклађивање
пензије за 11,06% почев од 1.1.2008. године.
Како се ради о више хиљада предмета пред овим судовима поводом
суштински истоврсних захтева тужилаца, а у парницама су се појавиле несагласности у вези са питањем надлежности, врсте поступка, релевантним чињеницама и применом материјалног права, настала је потреба да се проблем
ближе осветли и анализира, што ће се покушати овим рефератом.
Треба, при томе, напоменути да проблем везан за судску и управну надлежност, врсту поступка и спорна материјалноправна питања када
се решавају захтеви у овој области (пензија као појединачно право), није
нов и у пракси судова се одувек појављивао. Нарочито је присутан у последњој деценији поводом одређених промена у организовању и функционисању пензијског система и у вези са остваривaњем појединачних
права корисника социјалног осигурања. То је случај и са војним осигураницима који су били у посебном систему социјалног осигурања у
оквиру режима Закона о војсци Југославије3, а од 1.1.2008. године Закона о војсци Србије4 до 1.1.2012. године када су интегрисани у општи систем пензијског и инвалидског осигурања5.
У решавању тих ранијих дилема у пракси судова усвојени су и данас
актуелни и примењиви правни ставови Грађанског одељења Врховног суда
"О разграничењу између судске и управне надлежности" од 6.4.2004. године
и "О надлежности судова опште надлежности и пасивној легитимацији Државне заједнице СЦГ и праву војних и цивилних лица на плату по одредбама
чл. 75. и 137. Закона о војсци Југославије" од 31.5.2005. године. Посебно је за
настали проблем значајно правно схватање ГО ВСС "О праву праву на исплату старосне пензије утврђене правноснажним решењем Републичког фонда ПИО" од 15.11.2005. године, о чему ће бити речи касније.

3
4
5

"Службени лист СРЈ", бр. 43/94...37/02 и "Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 44/05
"Службени гласник РС", бр. 116/07,88/09 и 101/10-др. закон
"Службени гласник РС", бр. 101/10- Закон о ПИО
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Међународни документи као извори права
Право на социјалну сигурност спада у основна људска права. Оно
обухвата социјално осигурање и социјалну заштиту и помоћ. Прокламовано је у Универзалној декларацији о правима човека УН6 (чл. 22. и 25).
Према члану 9. Међународног пакта о економским, социјалним и
културним правима7 из 1966. године свако има право на социјалну сигурност (обезбеђење), укључујући и социјално осигурање. Комитет за економска, социјална и културна права у свом (последњем) Генералном коментару 19 бави се тумачењем овог права и обавезом држава у његовом
испуњавању. Комитет истиче обавезу државе чланице да гарантује уживање права на социјалну сигурност без непосредне или посредне дискриминације, у закону и његовој примени у стварности, по било којем основу.
Поред недискриминације, битан је принцип једнакости, па Комитет предвиђа могућност да држава интервенише кроз позитивну дискриминацију
код остваривања права за особе и групе које су традиционално суочене са
тешкоћама остваривања економских, социјалних и културних права.
Предвиђа и минимални ниво стандарда социјалне сигурности. Он је био и
предмет Конвенције МОР-а бр. 102 о минималној норми социјалног обезбеђења из 1952. године, којом је обухваћено и питање старосне пензије.
Социјално осигурање обухвата здравствено осигурање, пензијско
и инвалидско осигурање и осигурање за случај незапослености. Засновано
је на принципима обавезности, узајамности и солидарности.
Обавеза државе да обезбеди социјалну заштиту, укључујући и
пензије, предвиђена је и у односу на категорију државних службеника,
било кроз општи систем пензијског и инвалидског осигурања или кроз посебне системе осигурања, Препоруком бр. Р (2000)6 Комитета министара
СЕ земљама чланицама о статусу државних службеника у Европи. Такав
статус сада припада и војним осигураницима.
Домаћи правни оквир и релевантно право
Право на социјалну заштиту и на економску сигурност пензионера
су уставна права (чл. 69. и 70. Устава РС)8. Устав прописује да се пензиј6
7
8

Усвојена 10.12.1948. године на заседању ГС УН у Паризу
"Службени лист СФРЈ", бр. 7/71
"Службени гласник РС", бр. 83/06
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ско осигурање уређује законом и да се Република Србија стара о економској сигурности пензионера. Законски механизми за очување те сигурности, између осталих, налазе се и у регулативи која се односи на редовно и
ванредно усклађивање пензија.
Правни основ и оквир значајан за одлучивање о правима војних
осигураника – корисника војних пензија на усклађивање пензије односно
за исплату тражене разлике ванредно усклађене пензије чине следеће одредбе закона и других прописа:
Одредбама члана 261. Закона о Војсци Југославије9 било је одређено да се пензије усклађују у односу на плате професионалних војника и
да прописе о усклађивању пензија на основу овог члана доноси савезни
министар за одбрану. Наведене законске одредбе престале су да важе на
основу одредбе члана 197. став 1. Закона о Војсци Србије, који је ступио
на снагу 1.1.2008. године. Истовремено је одредбом члана 197. став 2. наведеног закона, прописано да до доношења прописа о војној обавези, социјалном, здравственом и пензијском и инвалидском осигурању професионалних војних лица остају на снази изричито назначене одредбе Закона о
Војсци Југославије, међу којима одредбе поглавља XVI – пензијско и инвалидско осигурање (чл. 240. до 260. и 262. до 278). На основу одредаба
чл. 263. и 278. овог закона остали су да важе и ранији прописи Савезне
Владе - Уредба о начину остваривања и престанку права из пензијског и
инвалидског осигурања10, и Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника11, која јe замењена новом12 (важећом oд 8.1.2012).
Одредбом члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије13, прописано је
да се усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана
ступања на снагу овог закона (1.1.2008. године ), као и пензија остварених по
ступању овог закона на снагу, врши по динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Одредбом става 2.
овог законског члана предвиђено је да ће Влада Републике Србије у року од
90 дана од дана ступања на снагу овог закона донети акт којим ће уредити
9
10
11
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"Службени лист СРЈ", бр. 43/94...37/02 и "Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 44/05
"Службени лист СРЈ", бр. 36/94 и 42/02
"Службени лист СРЈ", бр. 36/94
"Службени гласник РС", бр. 102/2011 од 31.12.2011. године, 37/2012
"Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09 и 101/10
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начин, поступак и динамику измирења доспелих, а неизмирених обавеза према корисницима војних пензија, које су настале по прописима из пензијског
и инвалидског осигурања војних осигураника до ступања на снагу овог закона. Овај закон ступио је на снагу 1.1.2008. године (члан 198).
Одредбом члана 21. став 1. Закона о изменама и допунама Закона
о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр.
85/05 – који се примењује од 1.1.2006. године), измењен је члан 80. Закона
о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр.
34/03), којим је уређен начин усклађивања пензија, па је одређено да се
пензија од 1.4. и 1.10. текуће године усклађује на основу статистичких података, са кретањем трошкова живота на територији Републике у претходних шест месеци. Одредбама члана 73. наведеног закона предвиђено је да
се, изузетно од члана 21. тог закона, пензије за 2006, 2007. и 2008. годину,
усклађују са процентом раста трошкова живота и процентом раста, односно пада зарада. Сагласно одредби члана 75. став 1. истог закона, уколико
просечан износ пензије корисника у осигурању запослених исплаћене за
претходну годину износи мање од 60% од износа просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике у претходној години, пензије ће се ванредно ускладити од 1.1. текуће године за проценат
којим се обезбеђује да се износ просечне пензије за претходну годину корисника у осигурању запослених доведе на ниво од 60% просечне зараде
без пореза и доприноса исплаћених у претходној години. Према ставу 2.
тог члана закона, ово ванредно усклађивање може се примењивати најдуже три године од дана почетка примене овог закона.
Одредбама чл. 84, као и 98. до 103. Закона о пензијском и инвалидском осигурању14 прописано је да се права из пензијског и инвалидског осигурања, која се остварују у Републичком фонду ПИО обезбеђују у двостепеном поступку који се спроводи по правилима општег управног поступка и уз
прописану могућност контроле законитости донетог другостепеног односно
коначног решења покретањем управног спора код надлежног суда.
Према одредби члана 2. став 1. Уредбе о начину остваривања и
престанку права из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника15 (која је била у примени у спорном периоду) о праву војног осигура14
15

"Службени гласник РС", бр. 34/03... 93/2012
Исто као под 10.
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ника из пензијског и инвалидског осигурања решава се на основу поднесеног захтева за остваривање права. Осталим одредбама овог члана, као и
одредбама чл. 3. и 4. наведене уредбе предвиђено је да се о праву из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника решава по правилима општег управног поступка у двостепеном поступку пред надлежним
органима уз могућност ревизије и обнове поступка. Одредбом члана 5.
став 1. исте уредбе прописано је да се пензије и друга примања војних
осигураника усклађују по службеној дужности, а одредбом става 2. истог
члана да се појединачна решења о усклађивању пензија и других примања
издају на захтев војних осигураника.
Чланом 79. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању16 из 2010. године прописано је да ће послове
обезбеђивања и спровођења пензијског и инвалидског осигурања, као и послове финансијског пословања који су били у надлежности Фонда СОВО, на
дан 1.1.2012. године преузети Републички фонд ПИО. Према одредби става
3. истог члана даном преузимања послова из става 1. овог члана Републички
фонд ПИО преузеће имовину, обавезе и запослене од Фонда СОВО, у делу
који се односи на послове пензијског и инвалидског осигурања.
Одредбом става 5. члана 79. наведеног закона прописано је да се,
изузетно од става 3. овог члана, преузимање не односи на обавезе доспелих, а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија, по
основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, утврђених у
члану 193. став 2. Закона о Војсци Србије насталих до ступања на снагу
овог закона, за које ће се средства обезбедити у буџету Републике Србије,
у складу са законом и посебним актом Владе.
Уредбом о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање17 у члану 1. став 1. прописано је да се овом уредбом уређује обим и начин преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда СОВО, у делу који се односи на пензијско и
инвалидско осигурање, у Републички фонд ПИО. У ставу 2. прописано је
да ће, изузетно од послова пензијског и инвалидског осигурања из става 1.
овог члана, Републички фонд ПИО обављати административно-техничке
16
17

"Службени гласник РС", бр. 101/10
"Службени гласник РС", бр. 97/11
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послове у вези са судским предметима по основу доспелих неизмирених
новчаних потраживања војних корисника, насталих по основу делимичног усклађивања пензија те новчаних накнада, и водити посебну евиденцију о средствима неопходним за намирење по основу принудне наплате
предметног дуга, која ће му бити благовремено обезбеђена.
Програмом о преузимању послова обезбеђивања и спровођења права
из пензијског и инвалидског осигурања Фонда СОВО од стране Републичког
фонда ПИО, који је саставни део наведене уредбе, прописано је да Републички фонд ПИО преузима од Фонда СОВО послове остваривања и коришћења
права из пензијског и инвалидског осигурања прописане чланом 79. став 2.
Закона о изменама и допунама Закона о ПИО18 из 2010. године (право на
пензију, право на додатак за помоћ и негу, право на новчану накнаду за телесно оштећење и право на накнаду погребних трошкова) осим обавеза прописаних чланом 79. став 5. тог закона. Настале, доспеле а неизмирене обавезе
по војним прописима до ступања на снагу наведеног закона (30.12.2010 – са
применом од 1.1.2011. године) не могу се намиривати из средстава Републичког фонда ПИО нити са раздела Министарства одбране. Средства неопходна
за намирење доспелих, а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада,
утврђених у члану 193. став 2. Закона о Војсци Србије, обезбедиће се посебним законом којим се регулише јавни дуг, а у складу са фискалним правилима утврђеним законом којим се уређује буџетски систем. Републички фонд
ПИО преузима правне и финансијске списе предмета осигураника односно
корисника права у којима су окончани поступци, као и списе предмета у којима није одлучено по поднетим захтевима.
Одредбом члана 82. Закона о изменама и допунама Закона о ПИО
из 2010. године прописано је да ће се одредбе чланова 240-260 (право на
старосну пензију, инвалидску пензију, накнаду за телесно оштећење, на
додатак за помоћ и негу и породичну пензију), 262-272 (остваривање, коришћење и престанак наведених права), 274-277 (финансирање) у делу који се односи на пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника,
поглавља XVI Закона о Војсци Југославије, као и одредбе члана 192. ст. 2,
3. и 4. Закона о Војсци Србије примењивати закључно са 31.12.2011. године, када престају да важе.
18
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Сагласно наведеним прописима Републички фонд ПИО није од
Фонда СОВО (1.1.2012. године) преузео обавезе доспелих а неизмирених
новчаних потраживања корисника војних пензија, по основу делимичног
усклађивања пензија и новчаних накнада утврђених у члану 193. став 2.
Закона о Војсци Србије, насталих до ступања на снагу Закона о изменама
и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2010. године, за која је одредбом члана 79. став 5. овог последњег закона прописано
да ће се средства обезбедити у буџету Србије, у складу са законом и посебним актом Владе. Ту су укључене и обавезе настале до 1.1.2008. године као дана ступања на снагу Закона о Војсци Србије (потраживања накнаде штете у висини неисплаћених пензија по признатом праву на усклађивање у периоду август 2004 – децембар 2007. године).
После ступања на снагу Закона о Војсци Србије (1.1.2008. године),
Фонд СОВО је наставио да обавља послове обезбеђења и спровођења пензијског и инвалидског осигурања, као и послове финансијског пословања,
до 1.1.2012. године када је пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника сагласно члану 79. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2010. године прешло у надлежност
Фонда ПИО. Фонд СОВО је наставио да обавља послове остваривања
права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника.
У периоду од 1.1.2008. до 1.1.2012. године је само у складу са чланом 193. став 1. Закона о Војсци Србије промењен начин усклађивања војних пензија тако да се усклађивање пензија војних осигураника врши по
динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.
Решењем Републичког фонда ПИО о ванредном усклађивању
пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од јануара 2008. године19 извршено је ванредно усклађивање пензије, вредности општег бода, новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу и новчане накнаде по основу инвалидности од 1.1.2008. године за 11,06%. Одређено је да
се усклађивање са наведеним процентом врши у односу на усклађену пензију и новчану накнаду, као и вредност општег бода по решењу о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра
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2007. године ("Службени гласник РС" 99/07). Исплата по овом решењу се
врши од 1.1.2008. године.
Чињенично стање у предметима
Корисницима војних пензија није исплаћена усклађена пензија за
11,06% по решењу Републичког фонда ПИО од 25.1.2008. године.
Војне пензије су усклађене у 2008. години почев од 1.1.2008. године Одлуком министра одбране о усклађивању војних пензија за 2007. годину ("Службени Војни лист 13/08 од 20.3.2008. године). Новчана вредност бода за обрачунавање пензија је на основу члана 261. став 5. Закона о
Војсци Југославије20 одређена том одлуком на износ од 9,40 (уместо ранијег 9,02) динара почев од 1.1.2008. године. Даља усклађивања у 2008. години су вршена према Закону о пензијском и инвалидском осигурању, па
је 1.4.2008. године извршено усклађивање за 6,97% а 1.10.2008. године
усклађивање за 14,13%. При томе је 1.10.2008. године дошло поред редовног и до ванредног усклађивања пензија војних осигураника у збирном
износу (у складу са уредбом Владе РС о ванредном повећању пензија
("Службени гласник РС" 79/08 од 29.8.2008. године).
Одређени већи број тужилаца у парничним предметима се претходно обратио Фонду СОВО захтевом за усклађивање пензије за 11,06% у
складу са донетим решењем Републичког фонда ПИО почев од 1.1.2008.
године. Некима су захтеви били одбијени, као и жалбе против тих решења. Поједини су изјављивали жалбе због такозваног ћутања администрације јер о њиховим захтевима није одлучено. Коначно, одлуком Управног
одбора Фонда СОВО број 62960-5 од 29.9.2011. године утврђено је да ванредно усклађивање војних пензија у висини од 11,06% почев од 1.1.2008.
године није основано и да се решење Републичког фонда ПИО од
25.1.2008. године односи искључиво на усклађивање пензија корисника
који то право остварују преко тог фонда.
Упоредо са парницама, против тужених фондова покренути су и
управни спорови тужбама војних пензионера о законитости коначних решења фондова којима је одбијен захтев тужилаца за усклађивање пензије
за 11,06% почев од 1.1.2008. године.
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Исто као под 9.
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Тужени фондови оспорили су у парници односно одбили су у
управном поступку захтеве тужилаца из разлога што они у 2007. години, у
односу на коју се врши усклађивање, нису били у систему осигурања Републичког фонда ПИО, а просечне пензије у Фонду СОВО нису биле испод нивоа од 60% просечне зараде без пореза и доприноса у Републици у
2007. години.
У парницама су фондови истакли приговоре апсолутне ненадлежности суда, непостојања законског основа за штету и њихову одговорност по члану 172. ЗОО услед законитог и правилног поступања у исплати утврђених износа пензија и њеног усклађивања по закону, као и застарелости утужених потраживања.
Дилеме судова
У текућим парницама су се појавила спорна процесна и материјално правна питања: надлежности суда опште надлежности да одлучује по
поднетим тужбама за исплату пензије и оцењује законитост одлуке (решења) Фонда СОВО или Републичког фонда ПИО о одбијању захтева за
усклађивање пензије кроз решавање претходног правног питања, парничне способности и процесне и материјалноправне легитимације тужених
фондова, правног дејства и обавезности решења Републичког фонда ПИО
о ванредном усклађивању пензија од 25.1.2008. године у односу на Фонд
СОВО, с тим у вези и постојања основа одговорности за штету по члану
172. ЗОО, као и застарелости потраживања тужилаца и тока камате.
Досадашња и текућа судска пракса
У пракси основних и виших судова појавиле су се различите одлуке у парницама о захтевима за накнаду штете за неисплаћену разлику ванредно усклађене пензије почев од 1.1.2008. године.
Било је правноснажних другостепених решења вишег суда о потврђивању решења основног суда којим је одбачена тужба због апсолутне ненадлежности. У питању је мањи број предмета. Разлози судова налазе се у
ставу да је коначна и правноснажна одлука фонда о висини пензије основ за
њену исплату и да је претходна одлука овог управног органа по захтеву за
усклађивање пензије основ евентуалне одговорности за штету због ускраћивања исплате утврђеног износа (процента) пензије. Разлози другостепе42
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ног суда везани су и за границе одлучивања о жалби у спору мале вредности у смислу члана 478. став 1. ранијег ЗПП21.
Основни судови и виши судови у Београду, Нишу и Суботици
углавном су до сада правноснажно одбијали тужбене захтеве за накнаду
штете због мање исплаћене пензије по ванредном усклађивању за 11,06%.
Разлози се своде углавном на непостојање појединачног управног решења
којим би било одлучено о праву тужилаца на тражено ванредно усклађивање пензије, као ни основа потраживања у решењу Републичког фонда
ПИО о ванредном усклађивању пензија. Сматрају да нема одговорности
за штету због неправилног и незаконитог рада служби фондова будући да
су све исплате вршене у складу са постојећим решењем22.
Виши суд у Новом Саду је у својим пресудама заузео супротно
становиште и потврдио првостепене пресуде о усвајању захтева за накнаду штете у делу тражене неисплаћене разлике ванредно усклађене пензије
за 11,06% почев од 1.1.2008. године. Изразио је став да се ванредно усклађивање пензије и за војне осигуранике врши по службеној дужности, без
обавезног доношења појединачног решења, на исти начин и у истом проценту као и за осигуранике Републичког фонда ПИО, у смислу члана 193.
Закона о војске Србије23.
Управни суд је, решавајући управне спорове, својим решењима
одбио тужбе војних осигураника против решења Фонда СОВО односно
Републичког фонда ПИО о одбијању њихових захтева за ванредно усклађивање пензије за проценат од 11,06% почев од 1.1.2008. године.
Одлуке Уставног суда и њихово дејство
Тужиоци у управним споровима и парницама у спору мале вредности, чије тужбе односно тужбени захтеви су правноснажно одбијени, а
остали су без другог правног средства, обратили су се уставним жалбама
Уставном суду. Према доступним подацима, Уставни суд је уставне жалбе подносилаца усвојио24.
21
22

23
24

Решење Вишег суда у Београду Гж. 4184/12 од 13.6.2012. године
Пресуде Вишег суда у Нишу Гж.2692/11 од 22.9.2011. године, Вишег суда у Београду
Гж.14986/11 од 21.3.2012. године као и пресуда Вишег суда у Суботици Гж.310/12 од
23.11.2012. године
Пресуда Гж 4028/2011 од 27.9.2012. године
Објављеном у "Службеном гласнику РС" 62/2012
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Одлуком Уставног суда Уж 2666/11 од 23.5.2012. године, којом је
усвојена уставна жалба подносиоца војног пензионера, утврђено да је пресудом Управног суда У 22662/10 од 21.4.2011. године повређено право овог лица на правично суђење из члана 32. став 1. Устава и наложено надлежном суду да у року од 60 дана понови поступак по тужби изјављеној против другостепеног решења Комисије скупштине Фонда СОВО од 28.10.2010. године.
Одлука Уставног суда заснована је на оцени о уставноправно неприхватљивом образложењу одлуке Управног суда, што представља повреду права на
правично суђење. Изражен је став да је Закон о пензијском и инвалидском
осигурању једини општи акт на основу којег се корисницима војних пензија
могу вршити усклађивања пензија, у складу са одредбом члана 193. став 1.
Закона о Војсци Србије. Поред тога је оцењено да акт о усклађивању пензија
који доноси надлежни орган организације у којој се остварују права из пензијског осигурања, конкретно решење о ванредном усклађивању од 11,06%,
по својој природи није општи акт, већ акт техничко-спроведбеног карактера
донет у поступку извршавања законом утврђених обавеза Фонда. Њиме се не
уређују права и обавезе осигураника, већ се, сагласно начину и методу утврђеном законом одређује конкретан проценат усклађивања пензија. Као меру
за отклањање последица учињене повреде права, Уставни суд је наложио
Управном суду да понови поступак по тужби подносиоца уставне жалбе.
Одлуком Уставног суда Уж 5287/2011 од 5.12.2012. године је усвојена уставна жалба подносиоца војног осигураника, утврђено је да је пресудом Вишег суда у Нишу Гж 2692/11 од 22.9.2011. године повређено право
овог лица на правично суђење из члана 32. став 1. Устава и наложено је том
суду да у року од 60 дана понови поступак по жалби подносиоца против назначене првостепене пресуде. Према образложењу одлуке Уставног суда,
повреда права се огледа у уставно-правно неприхватљивом образложењу
парничне пресуде у спору о накнади штете, и то због становишта другостепеног суда да не постоји правни основ по којем подносилац може да тражи
ванредно усклађивање пензије. Према ставу Уставног суда, пензије војних
осигураника се од 1.1.2008. године ванредно усклађују по динамици и на
начин утврђен одредбама члана 73, под условима, на начин и у висини прописаној чланом 75. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском осигурању из 2005. године, сагласно члану 193. став 1. Закона о Војсци Србије. Усклађивање се врши по службеној дужности, па Уставни суд
оцењује да издавање појединачног решења о усклађивању пензије није
предуслов за исплату усклађене пензије.
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Поводом донетих одлука Уставног суда о усвајању уставних жалби војних пензионера у управном спору против одлука по њиховим захтевима за ванредно усклађивање пензије од 11,06% у 2008. години, Управни
суд је поновио поступак у већем броју предмета25.
У свим тим предметима Управни суд је донео пресуде да се понавља поступак и укида ранија правноснажна пресуда тог суда, тужба одређеног тужиоца уважава, поништава решење Републичког фонда ПИО –
Дирекције и предмет враћа туженом органу на поновно одлучивање. У одлукама Управног суда је дат налог да тужени орган у поновљеном поступку, пошто оцени да ли се захтев тужиоца односи на исплату усклађене
пензије или на признавање права на усклађивање пензије, утврди да ли
тужилац испуњава услове за ванредно усклађивање пензије од 11,06%, у
смислу члана 75. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2010. године односно да ли су просечне војне пензије исплаћене у претходној години мање од 60% од износа
просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, на начин како то прописује наведена одредба закона, а затим да донесе закониту одлуку и за њу дâ потпуне и правилне разлоге.
Управни суд је донео нову пресуду У 9374/13 од 22.7.2013. године
којом се одбија тужба изјављена против коначног другостепеног решења
Републичког фонда ПИО - Филијале за град Београд о одбијању захтева
тужиоца за усклађивање пензије за 11,06% почев од 1.1.2008. године.
Применом члана 75. Закона о изменама и допунама Закона о ПИО из
2005. године Управни суд је утврдио да је правилан закључак туженог
фонда да тужилац не испуњава услове из те законске одредбе за ванредно
усклађивање пензије, по решењу Републичког фонда ПИО од 25.1.2008.
године. Према подацима из управног поступка, који је претходио доношењу побијаног решења, просечна пензија корисника војних пензија у 2007.
години је превазилазила 60% просечне месечне зараде запослених у Републици исплаћене за 2007. годину и била на нивоу 95,20% те зараде. Зато је
суд оценио да је побијаним управним решењем законито одлучено у складу са одредбом члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије.

25

У 13777/12 од 28.3.2013. године, У 13778/12 од 9.4.2013. године, У 13780/12 од
29.3.2013. године и У 13785/12 од 4.4.2013. године
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Наведена пресуда Управног суда донета у управном спору о законитости коначног управног акта је правноснажна и обавезујућа (чл. 3. и 7.
Закона о управним споровима). Она решава претходно питање о испуњењу законских услова за постојање права на тражено ванредно усклађивање пензије војних осигураника. Својим дејством и израженим правним
ставовима није у супротности са досадашњом праксом и усвојеним правним ставовима Врховног суда Србије и Врховног касационог суда. Остаје
да се види како ће према тој пресуди да се одреди Уставни суд, уколико
тужилац буде изјавио уставну жалбу. Претходне уставне жалбе биле су
усвојене због повреде права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, због уставноправно неприхватљивог образложења
донетих пресуда у управном спору. Како је право на правично суђење
процесни институт, није унапред известан коначни исход поступка у материјалноправном смислу.
Правна схватања Врховног суда Србије
Наведена и нека друга спорна правна питања судске праксе у покренутим парницама, везана за надлежност по тужби за исплату пензија,
основ и природу потраживања пензије, разграничење између судске и
управне надлежности, имају свој одговор у правним схватањима Грађанског одељења Врховног суда Србије из ранијег периода, који се могу применити на дату чињеничну и правну ситуацију.
На седници 15.11.2005. године усвојено је правно схватање о
"Праву на исплату старосне пензије утврђене правноснажним решењем
Републичког фонда ПИО":
I Право на пензију утврђено правноснажним решењем Републичког фонда ПИО о признавању права на старосну пензију по одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које су биле на снази у време доношења решења, је стечено право које се може ограничити или престати само ако престану да постоје услови за стицање и остваривање тог
права предвиђени одредбама наведеног закона (члан 110 - "Службени гласник РС" 34/03 са изменама и допунама).
II Законитост решења Фонда ПИО којима се утврђује право на
пензију и висина пензије и којима се ограничава или укида право на пензију цени се у управном поступку који спроводи надлежни Фонд ПИО и у
управном спору (чл. 82-106. истог закона).
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III Извршење правноснажног решења Фонда ПИО спроводи суд
опште надлежности у извршном поступку по одредбама ЗИП-а (члан 48. у
вези чл. 29. и 30. тачка 2. ЗИП и у вези члана 21. став 2. Закона о уређењу
судова РС).
IV Суд опште надлежности је стварно надлежан да одлучује по тужби за накнаду штете због незаконитог и неправилног рада Фонда ПИО у
извршењу утврђене обавезе исплате пензије, на основу члана 172. ЗОО и
члана 1. ЗПП.
У образложењу овог става наведено је: "Ако је надлежни орган
управе, конкретно Фонд ПИО, и поред постојања средстава у буџету одређених за те намене, без законом прописаних разлога ускратио корисницима пензије исплату у целини или делимично или врши селекцију извршења обавеза по извршним решењима којима је утврђено право на пензију и висина пензије или на други начин неправилно или незаконито поступа, суд опште надлежности би у парници по тужби за накнаду штете због
незаконитог или неправилног рада органа управе, у смислу члана 172.
ЗОО, био надлежан за поступање и одлучивање, а тужени Републички
фонд ПИО би био пасивно легитимисан за учешће у поступку по овој тужби, под условом да се тужилац у тужби позива на незаконити или неправилан рад тог фонда. Изнето мишљење у складу је и са праксом Европског суда за људска права и ставом изнетим у пресуди тог суда од
31.8.1996. године, у предмету Гајгузуз против Аустрије."
За одговор на спорно питање управне и судске надлежности, могу се
применити и правни ставови Грађанског одељења Врховног суда "О разграничењу између судске и управне надлежности" од 6.4.2004. године и "О надлежности судова опште надлежности и пасивној легитимацији државне заједнице СЦГ и права војних и цивилних лица на плату по одредбама чл. 75. и
137. Закона о Војсци Југославије" од 31.5.2005. године"26.
Врховни касациони суд није мењао наведена правна схватања, нити
на њима засновану судску праксу (у парници за накнаду штете у вези са наплатом разлике делимично исплаћене војне пензије за период 2000-2007)27.

26
27

Билтен ВСС 3/2005 и 4/2008
Рев 1940/10 од 2.6.2011. године
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Потреба уједначавања судске праксе
Према до сада расположивим одлукама Уставног суда, у одлучивању
по уставним жалбама војних осигураника у предметима управних спорова
или парничним, тај суд је утврдио повреду права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава РС, због уставноправно неприхватљивог образложења у
примени права. Међутим, постојање различитих процесних и мериторних одлука, нарочито одлука о основаности тужбеног захтева, доводи тужиоце у
неједнак положај и намеће поново питање права на правично суђење. Другостепени судови као судови последње инстанце у парничним поступцима доносе различите одлуке у идентичној чињеничној и правној ситуацији. Таква
пракса је супротна принципу правне сигурности као саставног дела права на
правично суђење и праву на једнаку правну заштиту пред судовима, у смислу члана 32. став 1. и члана 36. став 1. Устава РС. Такав став изражен је у
Одлуци Уставног суда Уж 2886/2010 од 4.10.2012. године и Уж 3946/2010 од
27.12.2012. године, као и у пресуди Европског суда за људска права – предмет Сантос Пинто против Португалије од 20.5.2008. године. Неусклађена
судска пракса је у изложеном смислу извор повреде Уставом и Европском
конвенцијом гарантованих права, па је нужно њено уједначавање. У томе Врховни касациони суд по свом положају и надлежности у судском систему
има важну улогу, али је то задатак свих судова који непoсредно учествују у
стварању судске праксе.
Уместо закључка
Циљ реферата је био да се идентификују проблеми и спорна питања судске праксе у деликатној области решавања о појединачним правима
војних осигураника на ванредно усклађивање пензије на начин и по динамици која важи за категорију корисника пензије у осигурању запослених,
у периоду пре њиховог коначног интегрисања у општи систем пензијског
и инвалидског осигурања. Различита судска пракса у истој чињеничној и
правној ситуацији у парницама за накнаду штете доводи у питање остваривање права на правично суђење и права на једнаку правну заштиту пред
судовима. Из тога нужно произилази потреба за њеним уједначавањем. То
се нарочито може постићи коришћењем института тзв. посебне ревизије
као ванредног правног лека против другостепене пресуде која иначе не би
могла да се побија ревизијом (члан 404. важећег ЗПП).
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Надежда Радевић,
судија Врховног касационог суда

ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ЧЛАНА 216. ЗАКОНА
О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА
Увод
Иако је прошло више деценија од доношења Закона о облигационим односима – ЗОО (1978) одредба његовог члана 216, мада изричита у
својој формулацији, непрекидно изазива разне дилеме, полемике и жеље
да се она на неки начин измени и друкчије или прецизније дефинише.
Правило садржано у наведеној одредби уведено је у наш правни
систем доношењем Закона о облигационим односима. Грађански законик
за Краљевину Србију га није познавао. Скица за Законик о облигацијама и
уговорима професора Михаила Константиновића, у одељку који говори о
неоснованом обогаћењу, такође не садржи такву одредбу.
Ради правилног разумевања ове законске одредбе треба поћи од
појма самог института стицања без основа, онако како је он формулисан у
члану 210. ЗОО и одређен у правној теорији. Најкраће речено, до стицања
без основа долази:
1. кад део имовине једног лица пређе у имовину другог лица, а за
тај прелаз не постоји правни основ у неком правном послу или закону;
2. кад се нешто прими с обзиром на основ који се није остварио;
3. кад се нешто прими с обзиром на основ који је касније отпао.
До стицања без основа може доћи:
1. радњом осиромашеног лица;
2. радњом обогаћеног лица;
3. радњом трећег лица;
4. услед више силе или услед догађаја, околности која не спада у
људску делатност.
Случајеви стицања без основа радњом осиромашеног лица су:
1. исплата недугованог;
2. исплата с обзиром на основ који се није остварио;
3. исплата с обзиром на основ који је касније отпао.
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Стицањем без основа настаје облигациони однос између обогаћеног и осиромашеног лица и за обогаћено лице ствара се обавеза враћања неосновано примљеног, под условима утврђеним законом, што је у
складу са правилом да се нико не може обогатити на штету другог. Осиромашено лице своје потраживање из овог облигационог односа остварује
тужбом због стицања без основа (condictio sine causa).
У члану 216. ЗОО предвиђено је да се не може тражити враћање неосновано плаћених износа на име накнаде штете због повреде тела, нарушења
здравља или смрти, уколико је исплата извршена савесном прибавиоцу.
Ово правило омогућава прибавиоцу да се под одређеним условима
ослободи обавезе враћања стеченог без основа. У том смислу, оно представља изузетак од општих правила враћања стеченог без основа садржаних у члану 210. ЗОО, па га као таквог треба посматрати, тумачити и примењивати у пракси.
Да би се прибавилац користио овим изузетком потребно је испуњење следећих услова:
1. да је исплата неоснована;
2. да се ради о исплати на име накнаде штете због повреде тела,
нарушења здравља или смрти;
3. да је прибавилац савестан.
Неоснованост исплате
Исплата је неоснована када је извршена без правног основа или с обзиром на основ који се није остварио или који је касније отпао (члан 210. ЗОО).
Анализом члана 216. ЗОО може се закључити да се односи на стицање
без основа до којег долази радњом осиромашеног лица, најчешће исплатом недугованог (јер исплатилац није штетник, нити одговорно лице, или је исплатио
више него што износи штета) или с обзиром на основ који је касније отпао.
Разлози неоснованости исплате могу лежати и на страни прибавиоца.
Исплата може бити:
1. добровољна (извршена у вансудском поступку, или у судском поступку на основу закљученог поравнања или на основу правноснажне пресуде);
2. путем принудне наплате у извршном судском поступку на основу правноснажне пресуде.
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Накнада штете због повреде тела, нарушења здравља
или смрти
Штета због повреде тела, нарушења здравља или смрти, може бити материјална и нематеријална.
Накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде или
оштећења здравља регулисана је одредбама чл. 193-195. ЗОО. У материјалну штету по означеним основима спадају: уобичајени трошкови сахране, трошкови лечења, изгубљена зарада због неспособности за рад или за
време лечења и изгубљено издржавање.
Накнада нематеријалне штете регулисана је одредбама чл. 200. и
201. ЗОО. У нематеријалну штету по означеним основима спадају: физички болови, страх, душевни болови због умањене животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе и права личности, смрти блиског лица и нарочито тешког инвалидитета блиског лица.
Одредба члана 216. ЗОО не дефинише да ли се односи на накнаду
само материјалне или и нематеријалне штете.
Од првобитних мишљења теоретичара да се наведена одредба односи на исплату накнаде материјалне штете1, преко схватања да би се могло стати на становиште да се овај члан односи и на плаћање новчане накнаде нематеријалне штете у наведеним случајевима и да на судској пракси и правној теорији лежи задатак да се определе за најприхватљивије тумачење овог члана2, временом се дошло до опште сагласности теорије и
праксе да су материјална и нематеријална штета изједначене када је у питању могућност стицаоца да задржи примљену накнаду.
Савесност прибавиоца
У члану 12. ЗОО прокламовано је да су у заснивању облигационих
односа и у остваривању права и обавеза из тих односа, стране дужне да се
придржавају начела савесности и поштења. Пошто је стицање без основа извор облигација, односно, њиме настаје облигациони однос између осиромашеног и обогаћеног лица, то се ово начело односи и на стране из тог односа.
1
2

Др Борис Визнер, Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 1978. стр. 974.
Проф. Слободан Перовић и проф. др Драгољуб Стојановић, Коментар Закона о облигационим односима, Нови Сад, 1980, стр. 658.
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Супротно Закону о основама својинскоправних односа, Закон о
облигационим односима не садржи одредбу да се савесност претпоставља, већ само прокламује дужност савесног поступања, као једно од
основних начела облигационих односа. Зато ово начело суд узима у обзир
и примењује по службеној дужности.
Закон о облигационим односима не објашњава појам и суштину савесности и поштења. То су правни стандарди које суд треба да цени у сваком
конкретном случају и с обзиром на све околности конкретног животног догађаја из којег произилази одређени облигациони однос између странака.
Постојање савесности, односно савесног поступања, одређује се
према очекиваном понашању доброг и поштеног домаћина у одређеној
ситуацији. То значи да су критеријуми за оцењивање савесности друштвени и етички, односно ванправни3.
Начело савесности и поштења налаже и оном ко врши своје право,
као и оном који испуњава своје обавезе, да при томе указује обзир према
оправданим интересима друге стране4. Који су то оправдани интереси
друге стране и који степен обзира треба да покаже једна страна према таквим интересима друге стране, питања су која суд утврђује и оцењује у
сваком конкретном случају.
Код примене члана 216. ЗОО, поред општих одредница савесности,
треба имати у виду да савесност прибавиоца значи да страна која је примила
одређени износ у моменту исплате није знала, нити је према околностима
случаја могла знати да је исплата неоснована, односно да исплатилац није
био дужан да јој тај износ плати и да за насталу штету није одговоран.
Разлози за могућност задржавања примљене исплате
Зашто је само у односу на означене видове штете прописана могућност да се задржи неосновано примљени износ?
Теорија и пракса су сагласне у томе да је изузетак прописан у члану 216. ЗОО предвиђен из хуманих разлога да се лице, чије је душевно и
физичко стање већ довољно тешко услед повреде тела, нарушења здравља
или смрти, не доводи у ситуацију да мора да враћа износе примљене по
основу накнаде штете, које је већ потрошило да би отклонило настале по3
4

Др Борис Визнер, Коментар ЗОО, Загреб, 1978, стр. 71.
Проф. Б. Благојевић и проф. др В. Круљ, Коментар ЗОО, Београд, 1983, стр. 62.
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следице. Тражити враћање примљеног новца било би заиста нехумано, а
за такво лице значило би и погоршање већ постојеће ситуације, економске
у сваком случају, а могуће и здравствене.
Али, шта је са исплатиоцем, лицем које је платило штету, а није
ни штетник ни одговорно лице. Какве су његове могућности да поврати
неосновано плаћени износ?
Ако се из хуманих разлога прималац може ослободити обавезе
враћања примљених износа на име накнаде материјалне штете које је већ
потрошио (на пример: платио је трошкове лечења или трошкове сахране
блиског лица), будући да се ради о неосновној исплати, питање је који га
разлози ослобађају обавезе враћања непотрошеног износа (на пример:
трошкови лечења или сахране били су нижи од примљеног износа), а посебно се то односи на исплату на име накнаде нематеријалне штете, јер је
нематеријална штета фактички непроцењива и јер се исплаћени износ не
односи на тачно опредељене трошкове који се њиме морају покрити, нарочито имајући у виду разлоге због којих исплата може бити неоснована.
Рекло би се да законодавац није много мислио на исплатиоца, али
није ни имао у виду ратове и остале недаће које су нас у међувремену задесиле и које су драстично повећале број захтева за накнаду штете по
означеним основима, нарочито нематеријалне штете.
Могућност враћања неосновано плаћених износа
Све већи број захтева који се подносе судовима за накнаду нематеријалне штете због повреде тела, нарушења здравља или смрти, као и основни циљ и
сврха накнаде нематеријалне штете (да се оштећеном лицу омогући да брже и
лакше савлада претрпљене душевне и физичке болове и страх), с једне стране, а
са друге стране циљ и сврха правила садржаног у члану 216. ЗОО, захтевају преиспитивање могућности безусловне примене наведене законске одредбе.
У случају да је неоснована исплата извршена добровољно, у парници по тужби због стицања без основа савестан прибавилац се, позивањем на одредбу члана 216. ЗОО са успехом може ослободити обавезе враћања примљених износа. Непотрошене износе сматрам да би неосновани
стицалац био дужан да врати јер више не би постојали морални разлози за
задржавање оног што је примљено без основа5.
5

Исто као под 4, стр. 823.
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У случају да је неоснована исплата извршена путем принудне наплате на основу правноснажне судске пресуде у извршном поступку, а потом,
поводом ванредног правног лека та пресуда укинута или преиначена тако
што је тужбени захтев одбијен као неоснован или досуђени износи смањени,
могло би се рећи да је на страни прибавиоца дошло до стицања без основа
путем исплате с обзиром на основ који је касније отпао. У таквој ситуацији, у
парници покренутој тужбом због стицања без основа, савесност прибавиоца
(туженог у тој парници) била би основано доведена у питање.
Наиме, може ли се сматрати савесним прибавилац који подноси
предлог за извршење на основу правноснажне и извршне пресуде ако зна,
или може знати (а незнање права шкоди) да у конкретном случају постоје
услови за изјављивање ревизије, или чак да је она и изјављена. Да ли такво понашање представља указивање обзира према интересу супротне
стране да се не врши исплата по правноснажној судској пресуди пре оцене њене правилности од стране Врховног касационог суда. Тај интерес је
несумњиво оправдан, јер ревизија, и ако не спречава извршење, јесте законом предвиђен ванредни правни лек чијим коришћењем постоје шансе
да се правноснажна пресуда измени у корист ревидента.
У смислу одредби чл. 210. и 216. ЗОО, стицалац, односно прибавилац, стиче то својство тек кад туђа имовина пређе у његову имовину, а
не кад се донесе правноснажна пресуда да му се исплати одређени износ.
Зато је за оцену савесности прибавиоца битно његово понашање све до
фактичког стицања, што у овом случају значи до момента извршења принудне наплате. Да ли је он заиста савестан у том моменту и да ли се може
сматрати да у том моменту он не зна, нити може знати, с обзиром на околности случаја, да му исплаћени износи не припадају? Околности случаја
(могућност изјављивања ревизије и поводом ње измена правноснажне
пресуде, која је извршна исправа) управо указују да је несавестан.
Ако би се у оваквој ситуацији онемогућило исплатиоцу да поврати
неосновано плаћене износе на основу члана 216. ЗОО, постављају се следећа питања:
- од каквог је значаја ревизија као ванредни правни лек у парницама за накнаду штете због повреде тела, нарушења здравља или смрти;
- какав је интерес туженог у тој парници да се користи овим
правним леком;
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- какав значај има одлука Врховног касационог суда о усвајању
ревизије ако нема утицаја на права и обавезе парничних странака утврђене правноснажном пресудом;
- да ли се у таквом случају крши право странака на правично суђење, право на једнаку заштиту права и на правно средство из чл. 32. и 36.
Устава РС, као и право на имовину, ако је ревизија фактички неделотворан правни лек, јер се њоме не остварује жељена сврха и заштита имовине
лица које је извршило неосновану исплату.
- да ли се одредбом члана 216. ЗОО крши правило о забрани дискриминације из члана 28. Устава РС на штету неоснованог исплатиоца,
јер законодавац, прописујући изузетак од општег правила из члана 210.
ЗОО о враћању стеченог без основа, чини то из хуманих разлога у корист
одређених физичких лица због повреде тела, нарушења здравља или смрти, али то такође чини и на штету других физичких лица који се јављају
као неосновани исплатиоци.
СУДСКА ПРАКСА
Парнични поступак
Без обзира на све наведене недоумице, судска пракса је готово јединствена у дословној примени члана 216. ЗОО, чак и ако је таква њена
примена понекад не само неправична, већ и супротна циљу због којег је
прописана. Бројни су примери одлука у којима се одбија захтев за повраћај неосновано плаћених износа с позивом на ову законску одредбу најчешће уз њено просто парафразирање. Савесни прибавилац накнаде штете
због повреде тела, нарушења здравља или смрти, овлашћен је да задржи
неосновано примљене износе без обзира да ли је исплата била добровољна или у извршном поступку. Исплата извршена на основу правноснажне
пресуде у извршном поступку чини стицаоца савесним, без обзира на даљу правну судбину те пресуде. Супротне одлуке нису уочене.
Извршни поступак
Одредбом члана 78. став 1. тачка 1. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да кад је извршење већ спроведено, извршни дужник
може суду поднети предлог за противизвршење, захтевајући да му извршни поверилац врати оно што је извршењем добио, ако је извршна испра55
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ва правноснажно, односно коначно укинута, преиначена, поништена или
стављена ван снаге.
Идентична одредба постојала је и у члану 59. став 1. тачка 1. раније важећег Закона о извршном поступку.
У случају кад је по правноснажној пресуди извршена наплата у извршном поступку, а потом по ревизији та пресуда преиначена или укинута, исплатилац, сада извршни дужник, најчешће подноси предлог за противизвршење. У одговору на предлог, извршни поверилац се позива на
члан 216. ЗОО. У таквим ситуацијама извршни судови поступају различито, тако да је судска пракса неуједначена.
Чини се да су неки извршни судови склони да предност дају одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу (ЗИО), као специјалном закону
у односу на Закон о облигационим односима: нпр:
- решење Вишег суда у Новом Саду Гж 275/10 од 17.2.2011. године са сентенцом објављеном у Билтену тог суда број 2/2011;
- решење Четвртог општинског суда у Београду И13067/07 од
12.8.2008. године и решење Окружног суда у Београду Гж 2982/2009 од
04.3.2009. године, против којих је изјављена Уставна жалба, али је она одбачена као неблаговремена (Уж 5240/2011 од 23.5.2012. године).
Пракса Врховног касационог суда
У Врховном суду Србије било је покушаја измене важеће судске
праксе током 2006. године. У једном предмету изложено је становиште да
се прибавилац неосновано исплаћених износа не може сматрати савесним
ако је своје потраживање утврђено правноснажном пресудом принудно
наплатио, а потом је та пресуда поводом изјављене ревизије туженог преиначена и тужбени захтев делимично одбијен. Такође је изражено и становиште да се из тих разлога нису стекли ни услови за одбијање предлога
за противизвршења с позивом на одредбу члана 216. ЗОО. Како је изложено становиште било супротно до тада владајућој судској пракси, о донетој
одлуци се расправљало на седници Грађанског одељења Врховног суда
Србије и након обављеног гласања донет је закључак да се предмет врати
већу на преиспитивање одлуке. У даљем току, веће је изменило ту одлуку
и ускладило је са важећом судском праксом.
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У току 2012. године, Основни суд у Новом Саду доставио је Врховном касационом суду захтев за решавање спорног правног питања поводом
сличних ситуација. Постављено је питање има ли места доношења решења о
противизвршењу применом одредби члана 78. Закона о извршењу и обезбеђењу када се ради о потраживању на које се односи члан 216. ЗОО. Судије
Извршног одељења Основног суда у Новом Саду изразили су мишљење да
треба дозволити противизвршење у смислу члана 78. ЗИО јер су испуњени
сви прописани услови из наведене законске одредбе за одређивање противизвршења, а ниједном одредбом тог закона потраживања досуђена извршним
повериоцима нису изузета од права на противизвршење.
Грађанско одељење Врховног касационог суда је донело одлуку о
одбијању захтева Основног суда у Новом Саду за решавање спорног правног питања са следећим закључком:
"Према досадашњој пракси Врховног суда Србије и Врховног касационог суда, одредба члана 216. ЗОО искључује обавезу враћања прописану
општим правилима из одредбе члана 210. ЗОО, јер се ради о плаћеном износу на име накнаде штете због повреде тела. Исплата је извршена савесном
прибавиоцу, јер извршење на основу правноснажне и извршне пресуде не
представља основ за несавесно стицање. Значи, када је поступак извршења
спроведен на основу правноснажне судске одлуке, тужилац је савесни прибавилац, те се у смислу законске одредбе члана 216. ЗОО не може радити о стицању без правног основа нити тражити повраћај исплаћеног".
Све наведене дилеме, недоумице, несагласности и проблеми који
се јављају у судској пракси, а често у знатној мери заокупљају и пажњу
јавности обзиром на новинске текстове у којима се изражава саосећање са
прибавиоцима од којих се судским путем тражи повраћај неосновано исплаћених износа на име накнаде штете због повреде тела, нарушења здравља или смрти, указују да је очигледно да се члану 216. ЗОО мора посветити посебна пажња.
У прилог томе говори и чињеница да је комисија Владе РС за израду Грађанског законика у преднацрту, друга књига објављена 2009. године, предвидела да се члану 216. ЗОО дода став 2. који гласи: "Стицалац
се сматра несавесним од тренутка доставе одлуке о прихватању ванредног
правног лека и дужан је вратити примљено са каматама од тренутка када
је постао несавестан".
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Закључак
Циљ овог реферата је да укаже на постојеће дилеме и недоумице у
примени одредбе члана 216. Закона о облигационим односима, недовољну
прецизност ове одредбе, неправедност, несврсисходност, па и незаконитост њене примене у појединим случајевима, као и на потребу и могућности њеног редефинисања.
У том смислу могућа су следећа решења:
- да се члан 216. ЗОО укине и тако савесни прибавиоци којима је
исплаћена накнада штете због повреде тела, нарушења здравља или смрти, изједначе са осталим прибавиоцима у погледу обавезе враћања неосновано примљених износа, или
- да се прецизније дефинише савесност неоснованог прибавиоца и
његов положај у овој врсти поступка;
- да се одговарајућим законским изменама осигура делотворност
ревизије и реши питање могућности противизвршења у овим поступцима;
- да се под одређеним условима омогући одлагање извршења до
доношења одлуке о ванредном правном средству, што би било у складу са
препорукама Савета Европе.
У препоруци број Р (95) 5 Комитета министара Савета Европе земљама чланицама о увођењу и унапређењу жалбених поступака у грађанским и привредним предметима, која је усвојена од стране Комитета министара 7.2.1995. године, у глави II члан 4. препоручено је у циљу спречавања злоупотребе жалбеног поступка, да држава треба да разматра предузимање свих или неких од наведених мера, а под тачком 6. предложено је
да када је пресуда постала извршна се дозволи одлагање извршења само у
случају када би се противнику извршења нанела ненадокнадива или
озбиљна штета или би се потпуно онемогућило остваривање правде у каснијој фази поступка. У оваквом случају, мора се положити обезбеђење у
висини износа досуђеног у пресуди. У глави IV у члану 7. који се односи
на мере у вези са жалбама трећој судској инстанци, под тачком а) наведено је да одговарајуће одредбе ове препоруке треба да се примењују и на
трећестепени суд, тамо где постоји такав суд, надлежан за контролу другостепеног суда, а под тачком е), да одлуке другостепених судова треба да
су извршне, осим ако другостепени или трећестепени суд не дозволи одлагање извршења, или ако жалилац не положи одговарајуће обезбеђење.
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Најлошије решење било би не урадити ништа поводом ове законске
одредбе, јер према садашњем законском решењу, неосновани исплатилац,
ако није у ситуацији да се регресира од стварног штетника, тј. одговорног
лица, остаје дефинитивно и неоправдано ускраћен у свом праву.
Лично сматрам да је на прихватљивије решење да се члан 216.
ЗОО допуни ставом предложеним у преднацрту Грађанског законика, који
је напред цитиран, јер би то било у складу са општим правилом да савесно обогаћени постаје несавестан моментом сазнања за правно неосновано обогаћење. Таквим решењем обезбедила би се делотворност ревизије и
омогућило исплатиоцу да поврати неосновано исплаћене износе у ситуацији кад је исплата извршена на основу укинуте или преиначене правноснажне пресуде, а отклониле би се и сумње везане за савесност прибавиоца у поступку принудне наплате дуга. Такође, тиме би се отклониле и дилеме у погледу могућности повраћаја неосновано исплаћених износа кроз
поступак извршења, јер тада не би било места примени члана 216. ЗОО.
Сматрам да би било пожељно и прихватљиво и да се одговарајућим
изменама Закона о извршењу и обезбеђењу омогући одлагање извршења
правноснажне пресуде о накнади ове врсте штете, до доношења одлуке о
ванредном правном средству, што би било у циљу заштите евентуално неоснованог исплатиоца. У таквом случају, потраживање прибавиоца било би
заштићено каматом, а дужност Врховног касационог суда би била да, приликом одлучивања о ванредном правном средству, предметима накнаде штете
услед повреде тела, нарушења здравља или смрти, као хитним предметима,
да приоритет у решавању, као што је то и до сада чинио.
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Миломир Николић,
судија Врховног касационог суда

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА
КОД ЗАШТИТЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Уводне напомене
Током временског важења уговора о раду, због промењених околности, послодавац и запослени су изложени различитим утицајима који
изискују прилагођавање одредаба уговора новонасталим околностима за
убудуће или пак послодавац и запослени настоје да уреде права и обавезе
насталих из протеклог временског периода.
Уочава се кроз судске поступке да послодавац и запослени најчешће уређују своје дужничко – поверилачке односе везане за новчана потраживања, настојећи да успоставе равнотежу између опстанка и повећања конкурентности послодавца у условима тржишног привређивања, с
једне стране и очувања упослености запосленог са друге стране.
Најчешћа форма којој послодавац и запослени прибегавају је закључење писаног споразума или пак давање посебне писане изјаве од
стране запосленог за време трајања уговора о раду, по основу којих:
- се запослени одриче исплате новчаног износа који му припада по
основу отпремнине у случају престанка радног односа или
- се запослени одриче потпуно или делимично исплате доспелих, а
неисплаћених зарада за одређени период времена.
Овакво уређење односа између послодавца и запосленог у новонасталим околностима, по правилу нису предмет спорења за време у којем уговор
о раду производи своја дејства и уговарачи остају верни овом уговору.
Међутим, у случају престанка радног односа (по правилу отказом
уговора о раду запосленом од стране послодавца), запослени захтева судску заштиту и у погледу оних права којих се одрекао према свом (сада већ
бившем) послодавцу.
Од дана закључења правног посла до обраћања суду, протекао је
краћи или дужи временски период, који се често мери и годинама, услед
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чега протек времена у судском спору постаје важна, а често и спорна,
правна чињеница.
Тужбом поднетом суду запослени захтевају да се утврди да је ништав споразум који су закључили са својим послодавцем, а којим су се у суштини одрекли дела доспеле неисплаћене зараде са захтевом да им се тај износ исплати са законском затезном каматом од дана закључења споразума.
Када је у питању одрицање од права на исплату отпремнине, предмет судске правне заштите је поништај решења о отказу уговора о раду,
указивањем кроз чињенични основ захтева на ништавост споразума - изјаве о одрицању.
У неким предметима није истицан приговор застарелости потраживања док је у другим предметима такав приговор од стране туженог истакнут.
Следећи све изнето у судским поступцима поставља се као спорно:
1. Да ли је споразум који се побија тужбом супротан принудним прописима и као такав представља ништав правни посао или је
реч о одрицању запосленог од дела доспелог и утврђеног новчаног потраживања са којим запослени може слободно да располаже у смислу
члана 344. ЗОО?
2. Уколико би се узело да је предметни споразум апсолутно ништав, да ли се застарелост новчаног потраживања које тужиоци захтевају по основу стицања без основа процењује применом одредби
ЗОО о општем року застарелости или према посебној одредби члана
196. Закона о раду?
Одрицање од отпремнине
Исплата отпремнине као услов пуноважности отказа уговора о раду запосленом технолошком вишку, заслужује посебну пажњу. Њеном исплатом обезбеђује се социјална сигурност запосленог у случају престанка
радног односа по овом основу. Исплата отпремнине није условљена доношењем посебног Програма за решавање вишка запослених. Овог права запослени се не може унапред одрећи, а исплата отпремнине је услов пуноважности отказа уговора о раду.
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Непружањем правне заштите запосленом од стране судова опште
надлежности у ситуацији када запослени захтева исплату одређеног новчаног износа по основу неисплаћене отпремнине, којег износа се запослени одрекао на основу писане изјаве, Уставни суд у поступку по уставној
жалби поднетој од стране запосленог је нашао да је тиме повређено право
запосленог на правну заштиту за случај престанка радног односа зајемчено одредбама члана 60. став 4. Устава Републике Србије.
Тако се у одлуци Уставнога суда Уж 177/2007 од 4.6.2009. године
наводи:
"Одредбом члана 60. став 4. Устава је, поред осталог утврђено
да се нико не може одрећи права на правну заштиту за случај престанка
радног односа. С обзиром на то да исплата отпремнине представља један од законом утврђених облика правне заштите запослених у случају
престанка радног односа, подносилац уставне жалбе се тог права није
могла одрећи. Давањем оспорене изјаве којом се одриче права да судским
путем тражи своја права из радног односа, па и права на неисплаћену
отпремнину као једне од законом утврђених мера заштите запослених за
чијим радом је престала потреба, подносилац уставне жалбе се, по оцени Уставног суда, у суштини одрекла неотуђивог уставног права на
правну заштиту поводом престанка радног односа, а којег права се сагласно члану 60. став 4. Устава, нико не може одрећи".
По овом питању се изјашњавао и ревизијски суд у својим одлукама донетим у споровима где је предмет захтева био поништај решења о
отказу уговора о раду запосленом као технолошком вишку.
У парничном поступку суд одлучује о границама захтева који су
стављени у поступку, сагласно члану 3. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 111/2009), док је у члану 12.
истог закона прописано да када одлука суда зависи од претходног решења
питања да ли постоји неко право или правни однос, а о том питању још
није донео одлуку суд или други надлежни орган, суд може сам решити
то питање са правним дејством у парници у којој је то питање решавано.
У оваквим правним ситуацијама судови су о правној ваљаности
споразума о одрицању од отпремнине од стране запосленог или пак о
правном дејству такве писане изјаве са истом садржином, у парницама са
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захтевом за поништај решења о отказу уговора о раду запосленом као технолошком вишку, одлучивали кроз претходно питање у истој парницу.
Тако се у пресуди РевII 331/10 од 13.5.2010. године наводи:
"Имајући у виду да је по императивним одредбама члана 158.
став 1. Закона о раду, услов пуноважности решења отказа уговора о раду по основу технолошког вишка исплата отпремнине пре отказа уговора о раду запосленом у смислу члана 179. став 1. тачка 9. овог закона, одрицање тужиље од права на отпремнину пре доношења одлуке о технолошким, економским или организационим променама због којих је престала потреба за радом запослених код послодаваца, је по оцени Врховног касационог суда, без утицаја, јер се запослени не може унапред одрећи тог
права…, при чему се овај отказни разлог односи на престанак радног односа запосленог по вољи послодавца, а не по вољи запосленог. Како тужени није тужиљи исплатио отпремнину пре отказа уговора о раду по
основу технолошког вишка, по оцени ревизијског суда за отказ уговора о
раду тужиљи нису били испуњени ни законски услови из члана 179. став
1. тачка 9, а у вези члана 158. став 1. Закона о раду".
У пресуди Врховног касационог суда Рев2 6/12 од 24.10.2012. године, изражен је правни став:
"Одредбом члана 158. сав 1. Закона о раду ("Службени гласник РС",
бр. 24/045, 61/05 и 54/09, прописано је да послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у смислу члана 179. тачка 9. овог закона, запосленом исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом или уговором о раду.
Наведена законска одредба је императивне природе и њена примена не зависи од воље послодавца или запосленог. Обавеза послодавца да пре намераваног отказа запосленог за чијим радом је престала потреба исплати
отпремнину представља услов за законитост отказа уговора о раду у смислу члана 179. тачка 9. Закона о раду. Обавеза послодавца је истовремено
и неотуђиво Уставом зајемчено право запосленог за случај престанка радног односа због престанка потребе за његовим радом.
Одредбом члана 60. ст. 1. и 4. Устава, зајемчено је право на рад у
складу са законом и право на правну заштиту за случај престанка радног
односа и утврђено је да се нико не може одрећи тих права. Исплата отпремнине, прописана одредбом члана 158. Закона о раду представља једну од законом утврђених облика правне заштите запослених у случају
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престанка радног односа, због потреба послодавца и таквог права се тужилац у конкретном случају није могао одрећи. Давањем изјаве 3.6.2010.
године да се одриче судског остваривања права и потраживање из радног односа, па и неисплаћене отпремнине, као једне од законом утврђених
мера заштите запослених за чијим радом је престала потреба, тужилац
се у суштини одрекао неотуђивог уставног права на правну заштиту поводом престанка радног односа. Будући да се ради о праву којег се нико
сагласно члану 60. став 4. Устава не може одрећи, тужиочева изјава о
одрицању од отпремнине и других новчаних потраживања из радног односа није могла да произведе правно дејство пуноважне изјаве о опросту
или отпуштању дуга (члан 344. став 1. а у вези чл. 47. и 49. ЗОО), нити
да отказ уговора о раду из разлога предвиђених у члану 179. став 1. тачка 9. Закона о раду, учини законитим.
Како се тужилац није могао одрећи неотуђивог уставног права
на отпремнину у случају престанка радног односа, а тужени послодавац
отпремнину није исплатио ни пре, а ни после датог отказа, побијано решење о отказу уговора о раду тужиоцу није законито".
Стога је по питању претходне исплате отпремнине и њеног утицаја на законитост престанка радног односа запосленом успостављена хармонизована и предвидљива судска пракса, по којој се овог права запослени не може унапред одрећи, а исплата отпремнине је услов пуноважности
отказа уговора о раду.
Одрицање од зараде
Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 1/90), у члану
36. је прокламовао неотуђиво право запосленог на одговарајућу зараду, док
је у члану 60. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС" 98/06) уставом зајемчено право на правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа и да се тих права не може одрећи.
Одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и
61/05) је прописано да запослени има право на одговарајућу зараду; да се
зарада одређује за обављени рад и време проведено на раду; да се зарада
исплаћује само у новцу најмање једанпут месечно до краја текућег месеца
за претходни месец.
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Закључени споразум о одрицању од зараде представља уговор, јер
је заснован на сагласности воља послодавца и запосленог, а исти би производио и статусна дејства уколико је истовремено одлучено и о радноправном статусу запосленог.
Овакав споразум није посебно уређен одредбама Закона о раду нити Устав Републике Србије садржи посебна правила о правној ваљаности
оваквих уговора, па се на овај уговор као врсту грађанско-правног уговора имају супсидијерно примењивати правила уговорног права о постојању
општих и посебних услова који чине један уговор пуноважним, а која су
ближе садржана у Закону о облигационим односима ("Службени лист
СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89... и "Службени лист СРЈ", бр. 31/93... и
44/99): да уговорна обавеза мора бити могућа, допуштена и одређена, односно одредива (члан 46. став 2); да је уговор ништав када је предмет обавезе немогућ, недопуштен, неодређен или неодредив (члан 47); да је предмет обавезе недопуштен ако је противан принудним прописима, јавном
поретку или добрим обичајима (члан 49); да свака уговорна обавеза мора
имати допуштен основ, да је основ недопуштен ако је противан принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима (члан 51); ако
основ не постоји или је недопуштен, уговор је ништав (члан 52); уговор је
ништав ако је противан пронудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима (члан 103); на ништавост суд пази по службеној дужности и на њу се може позивати свако заинтересовано лице (члан 109).
О правној природи споразума закљученог између запосленог и послодавца (или пак писане изјаве запосленог), по основу којих се запослени
одриче права на исплату доспелих зарада, за време трајања радног односа
код послодавца, постојала је устаљена судска пракса, по којој се таквом изјавом запослени не одриче права на зараду која му по закону (и Уставу) припада, већ права да захтева њену исплату. С обзиром да се ради о новчаном потраживању, запослени је могао извршити опрост или отпуштање дуга који
има према свом послодавцу. У суштини радило се о примени члана 344. ЗОО
по којем обавеза престаје кад поверилац изјави дужнику да неће тражити њено испуњење и дужник се са тим сагласи. Како се зарада исплаћује у новцу за
већ обављени рад, запослени се одриче субјективног овлашћења да захтева
исплату доспеле зараде, услед чега запослени не би могао унапред пре обављеног рада да се одрекне накнаде (цене) рада, јер би то водило одрицању од
права на зараду као неотуђивог права.
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Међутим, у даљем развоју и остваривању заштите Уставом и законом прокламованих права запослених, почело је да се кристалише правно
мишљење које одступа од раније устаљене и доминантне судске праксе.
Приликом овога треба имати у виду и правне ставове и схватања Уставног суда израженог кроз одлуке у предметима Уж 143/2007 од 16.7.2009.
године, којим је утврдио повреду права на правичну накнаду за рад и Уж
7/2009 од 17.2.2011. године, којом је утврђена повреда права на правичну
накнаду за рад из члана 60. став 4. Устава.
У образложењу својих одлука Уставни суд полази од тога: да
Устав јемчи права на рад у складу са законом, да свако има право на слободан избор рада, да су свима под једнаким условима доступна сва радна
места, да свако има право на достојанство своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду
за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа и да се тих
права не може одрећи (члан 60). Да је одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05) прописано: да запослени има право на
одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, општим актом
и уговором о раду (члан 104. став 1), да се зарада из члана 104. став 1. састоји од зараде за обављени рад и време проведено на раду, зараде по
основу доприноса запосленом пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа у складу са општим актом и уговором о раду, да се под зарадом у смислу става 1. овог
члана сматра зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде, да се под зарадом у смислу става 1. овог члана сматрају сва примања
из радног односа осим накнада трошкова запосленог у вези са радом из
члана 118. тачка 1 – 4. и других примања из члана 119. и члана 120. тачка
1. овог закона (члан 105), да је послодавац дужан да запосленом у случају
престанка радног односа исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде
и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду (члан 186. став 1).
У својој оцени ових прописа Уставни суд је пошао од чињенице
да је одредба члана 186. став 1. Закона о раду императивног карактера и
да обавеза послодавца на исплату неисплаћене зараде у случају престанка
радног односа која произилази из ове одредбе, не може бити предмет споразумевања између послодавца и запосленог, нити се запослени овог пра66
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ва може одрећи. Право на исплату неисплаћене зараде до дана престанка
радног односа укључује у себи право запосленог да потражује неисплаћену зараду од послодавца, те се запослени не може одрећи ни овог свог
овлашћења. Стога ни чињеница да је запослени слободном вољом потписао изјаву која садржи и одредбу о томе да неће потраживати зараду за
одређени период до дана престанка радног односа, не може утицати на
другачије тумачење ове законске одредбе, наглашавајући да зарада представља правичну накнаду за рад у смислу одредбе члана 60. став 4. Устава, а које се запослени, сагласно тој одредби не може одрећи.
На основу доступних судских одлука (нпр. пресуде Апелационог
суда у Крагујевцу Гж1. 2105/11 од 4.4.2012. године и Гж1 3048/12 од
7.11.2012. године) закључује се да у истој чињеничној и правној ситуацији апелациони суд налази да су овакви споразуми о регулисању међусобних дужничко-поверилачких односа између запосленог и послодавца, ништави услед чега је усвајао тужбене захтеве, утврђивао ништавост ових
споразума и послодавца обавезивао да запосленом исплати износе на име
доспелих зарада (којих се запослени закљученим споразумом одрекао), са
законском затезном каматом од дана закључења споразума.
Из образложења ових одлука произилази: да су право на рад и
правична накнада за рад једна од основних људских права загарантована
уставним поретком Републике Србије; закључени споразуми су супротни
принудно-правним прописима који су били на снази у тренутку потписивања споразума и прописа који су важили у току трајања парнице, јер је
тужиоцима у овом случају повређено право на зараду, односно правичну
накнаду за обављени рад, као Уставом загарантовано право запосленог из
радног односа којег права се нико не може одрећи, па је такво одрицање
ништаво и не производи правно дејство сходно одредби члана 103. ЗОО о
чему суд води рачуна по службеној дужности сходно члану 109. овог закона, јер у супротном било би повређено право тужилаца по основу рада
као једно од неотуђивих људских права које је зајемчено одредбом члана
60. став 4. Устава Републике Србије, ранијег члана 35. став 1. и члана 36.
став 1. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 1/90), који
је био на снази када су тужиоци потписали оспорене споразуме.
Јасно је да су изнети правни ставови и правна аргументација засновани на оценама и ставовима Уставног суда. Међутим, чини се да изнета правна аргументација није потпуна, јер управо недостају разлози за
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оцену пуноважности споразума имајући у виду правила уговорног права
ближе садржана у ЗОО. Прихватање већ датих разлога који произилазе из
образложења судских одлука води правном ставу да закључени споразуми
имају недопуштен основ (члан 51. ЗОО), што их чини ништавим правним
пословима у смислу члана 52. ЗОО.
Апелациони суд се није изјашњавао у погледу застарелости, јер у
овим предметима у којима је одлучивао није истицан приговор застарелости.
Сагласно правном мишљењу апелационог суда, основни судови у
истој ситуацији пресуђују на исти начин изражавајући исто правно становиште и на тај начин почиње да се формира судска пракса која одступа од
досадашње устаљене и доминантне судске праксе.
Ово питање мора се разрешити уједначавањем судске праксе, јер
само уједначена судска пракса о спорним правним питањима у примени
закона, води хармонизацији правног поретка, јер се тиме омогућује законита, једнака и правична заштита њених грађана. У члану 36. став 1.
Устав јемчи једнаку заштиту права пред судовима и другим државним органима, док је одредбом члана 1. Закона о уређењу судова ("Службени
гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10..., 101/11), је прописано да су судови самостални и независни државни органи који штите слободе и права
грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост и да судови суде на основу Устава, закона и
других општих аката, када је то предвиђено законом, опште прихваћених
правила Међународног права и потврђених Међународних уговора.
Не излажемо се ризику пропуштања да укажемо и на следеће, што
се мора имати у виду у разрешењу ове правне ситуације, да је: одредбом
члана 166. Устава прописано да је Уставни суд самосталан и независтан
државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска
права и слободе и да су одлуке Уставног суда коначне, извршне и опште
обавезујуће, док је одредбом члана 171. прописано да је свако дужан да
поштује и извршава одлуку Уставног суда, да Уставни суд својом одлуком уређује начин њеног извршења, када је то потребно, као и да се извршење одлука Уставног суда уређује законом.
Закон о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11 и
18/13) у члану 89. прописује да је Уставни суд овлашћен да у поступку по
уставној жалби, као начин отклањања штетних последица, поништи одлу68
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ку, којом је повређено право на правично суђење и наложи доношење нове
одлуке од стране суда, док је у члану 104. овог закона прописано да су државни органи и други органи, у обавези да у оквиру својих права и дужности извршавају одлуке и решења Уставног суда. С тим у вези и налог
Уставног суда одређен у конкретној одлуци, како то произилази из одлуке
Уставног суда број 2331 од 6.6.2013. године ("Службени гласник РС", бр.
55 од 25.6.2013. године) да се у складу са оценама тога суда изнетим кроз
образложење одлука, поново одлучи о изјављеном правном средству од
стране судова опште надлежности, при чему Уставни суд стоји на становишту да у ситуацији када је због утврђене повреде права на правично суђење
поништена одлука суда и одређено доношење нове одлуке, извршење одлуке Уставног суда не подразумева само формално доношење нове одлуке од
стране суда, већ и поступање и одлучивање у складу са оценама и ставовима изнетим у одлуци Уставног суда која се извршава.
Друга ситуација настаје када је о одређеном потраживању одлучено
судском одлуком. Доношењем судске одлуке на ауторитативан и коначан начин је одлучено о одређеном субјективном праву које је било предмет захтеване судске заштите. Судска одлука као правни акт има својство временског
важења и обавезујућу снагу. Потраживања утврђена судском одлуком застаревају за десет година, па и она за која закон иначе предвиђа краћи рок застарелости (члан 379. став 1. ЗОО). Доношењем судске одлуке заснован је нови
дужничко - поверилачки однос, чиме се губи свака веза са материјално-правним односом из којег потраживање потиче (у конкретном случају радни однос). То даље подразумева да су поверилац и дужник слободни да својом вољом споразумно уреде настали имовински однос и супротно судској одлуци
– закључењем вансудског или судског поравнања у којем би био одређен
други рок за намирење повериоца, сукцесивно намирење досуђеног потраживања или пак кроз одрицање дела досуђеног потраживања, од стране повериоца (отпуштање дуга по члану 344. ЗОО), без обзира на чињеницу да се досуђени износ односи на доспеле, а неисплаћене зараде.
По овом питању се изјашњавао и ревизијски суд прихватањем
предлога Апелационог суда у Крагујевцу да се о изјављеној ревизији одлучује као изузетно дозвољеној. Ревизија је изјављена против пресуде
апелационог суда којом је потврђена првостепена пресуда којом је одбијен тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се поништи уговор о поравнању закључен између тужиоца и туженог дана 26.3.2007. године под
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бр. 01 – 27/1 и тужени обавеже да му исплати 553.656,00 динара са законском затезном каматом од 26.3.2007. године до исплате.
Нижестепене пресуде се заснивају на чињеничном утврђењу: да је
правноснажном пресудом тужена (послодавац) обавезан да тужиоцу (запослени) на име неисплаћене зараде исплати одређене новчане износе са
законском затезном каматом и трошкове спора. У поступку принудног извршења ове пресуде странке су дана 26.3.2007. године закључиле уговор о
поравнању по основу кога се тужилац од главног дуга који је износио
553.656,00 динара одриче 30 % па је обавеза туженог према тужиоцу по
овом основу 387.000,00 динара, који износ је тужени био дужан да му исплати у више рата, с тим што се тужилац одрекао у целости камате на
главни дуг и судских трошкова. Тужиоцу је радни однос престао
27.11.2008. године, отказом уговора о раду као технолошком вишку.
У пресуди ревизијског суда Рев2 764/2012 од 20.2.2013. године се
наводи:
"Полазећи од утврђеног чињеничног стања, правилно су нижестепени судови применили одредбе чл. 61. и 62, у вези са чланом 111. Закона о облигационим односима, када су одбили тужбени захтев.
Уговор о поравнању који су тужилац и тужени закључили
26.3.2007. године у целости је реализован. Тужилац је тражио његов поништај због заблуде о побуди, која се састоји у томе што је спорни уговор закључио да би осигурао радно-правни статус код туженог, међутим, тужени му је дао отказ уговора о раду решењем од 27.11.2008. године. Врховни касациони суд је нашао да су правилно нижестепени судови ове наводе оценили неоснованим, јер у уговору о поравнању не постоји
клаузула о даљем радно-правном статусу тужиоца код туженога. Осим
тога, судови су утврдили да је приликом закључења уговора тужилац
захтевао одредбу којом му се гарантује посао, али тужени то није прихватио, што тужилац није ни спорио. Стога су правилно судови закључили да приликом закључивања уговора о поравнању није било мана у вољи
тужиоца (чл. 61. и 62. ЗОО), због чега нису испуњени услови за његов поништај применом института релативне ништавости уговора (члан 111.
ЗОО). Такође, правилно другостепени суд закључује да у конкретном случају спорни уговор није противан члану 60. став 4. Устава којим је, поред
осталог, прописано да свако има право на правичну накнаду за рад и да се
тог права не може одрећи. Тужилац се закључењем уговора о поравнању
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од 26.3.2007. године није одрекао наведеног Уставом загарантованог
права, јер је он заштиту тог права остварио у поступку пред судом и
тужиоцу је досуђена зарада правноснажном судском одлуком. Одрицање
од дела тог потраживања током поступка извршења путем закљученог
(вансудског) уговора о поравнању представља отпуштање дуга у смислу
члана 344. ЗОО, а чињеница да је тужиоцу дат отказ уговора о раду 20
месеци после његовог закључења, односно реализације (што је био повод и
разлог да тужилац 27.2.2009. године поднесе ову тужбу), не може се
стављати у контекст нарушавања Уставом гарантованих и неотуђивих
права из радног односа (право на зараду)".
О застарелости потраживања
Протек времена као правна чињеница је веома значајна у праву,
јер може да изазове различита правна дејства, од застарелости права (тиме
што се невршењем субјективног права у одређеном времену губи овлашћење да се право оствари принудним путем) до губитка самог права
(преклузија). Преклузија се не односи на облигациона права (као застарелост) већ на правне моћи, односно преображајна права. Специфичност
преклузивног рока је у томе што је он законом одређено време у коме може да се врши једно субјективно право чијим истеком то право престаје да
постоји. Преклузивни рокови према одредбама Закона о раду су карактеристични за рок застарелости за давање отказа уговора о раду – члан 184.
Закона као и за рок за покретање судског спора ради заштите права од
стране запосленог – члан 195. Закона.
У члану 196. Закона о раду је прописана општа норма по којој сва
новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године
од дана настанка обавезе. Грађанско одељење Врховног суда Србије усвојило је верификовани правни став од 17.3.2003. године који гласи:
"Доспела појединачна давања зараде, разлике зараде, као и
накнаде зараде застаревају у року од три године од доспелости сваког
појединог давања и за период до доношења Закона о раду, од када се у
погледу застарелости ових давања примењује члан 123. тог закона".
Правни став није изгубио на актуелности у његовој примени и након
доношења сада важећег Закона о раду с обзиром да одредба члана 196. сада
важећег закона, одговара члану 123. Закона о раду из 2001. године.
71

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА
Зарада се исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец с тим што се исплаћује само у новцу ако законом
није друкчије одређено (члан 110. Закона), послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде достави обрачун,
с тим што је овај обрачун дужан доставити и за месец за који није извршио исплату зараде (члан 121. Закона). Послодавац је дужан запосленом у
случају престанка радног односа исплати све неисплаћене зараде, накнаде
зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду најкасније у року
од 30 дана од дана престанка радног односа (члан 186. Закона), сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка обавезе (члан 196. Закона).
Уговор о раду је врста грађанско-правног уговора и на њега се
супсидијарно примењују сва правила уговорног права о постојању општих и посебних услова која чине један уговор пуноважним, а која су
ближе садржана у одредбама Закона о облигационим односима. Исто се
односи и на оне уговоре (споразумне) који се заснивају и свој основ имају
у уговору о раду.
Није нужно сваки незаконити уговор (споразум о одрицању од зараде или дела зараде закључен између запосленог и послодавца такође
представља уговор) побијати искључиво посебном тужбом иако за то постоји законска могућност кроз вођење посебног спора из разлога апсолутне (члан 103. ЗОО) или релативне (члан 111. ЗОО) ништавости, што је
слободна диспозиција учесника. Заштита повређеног субјективног права
имовинске природе првенствено се остварује подношењем кондемнаторне
тужбе, са захтевом за осуду на чинидбу одређеног садржаја.
Уколико се прихвати да овакви споразуми (уговори) представљају
ништаве правне послове, тада се основано поставља питање како и на који начин треба решити имовински однос између уговарача. Имајући у виду одредбе Устава и Закона о раду које се односе на остварену зараду,
имовински однос између уговарача једино би се могао расправити кроз
правни институт стицања без основа. Закључењем споразума (уговора) са
својим запосленим, којим се овај одриче припадајућег одређеног новчаног
износа (по основу зараде или отпремнине) послодавац се неосновано богати на рачун запосленог, јер неосновано обогаћење се може манифесто72
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вати не само у повећању имовине, већ и у њеној неоправданој уштеди на
терет друге стране.
Овим долазимо до питања застарелости оваквих потраживања. Кроз
доступне одлуке основни судови код пресуђења изражавају став да рок застарелост потраживања износи десет година и да ова потраживања застаревају у
општем застарном року сагласно члану 371. ЗОО, јер ово потраживање без
обзира што потиче из радног односа и односи се на исплаћене зараде, усвајањем захтева за утврђивање ништавости споразума о одрицању од ових потраживања то потраживање губи карактер потраживања из радног односа и
постоје по својој правној природи обично имовинско потраживање по основу
стицања без основа на које се не примењује члан 196. Закона о раду.
У погледу почетка рока застарелости изражавају се два схватања.
По једном, већинском схватању, тај рок почиње да тече од дана закључења ништавог споразума, јер тог дана тужени као послодавац без основа
држи средства тужиоца. Ово схватање у суштини се заснива на опште прихваћеном мишљењу да рок застарелости захтева за повраћај стеченог без
основа тече од времена када је имовина неосновано обогаћеног увећана.
По другом, мањинском, тај рок потиче да тече од дана правноснажности судске одлуке којом је утврђена правна ништавост закљученог
споразума, јер тада тужилац (запослени) докази до сазнања да тужени (послодавац), без основа држи део његових средстава.
Уколико се пак прихвати да овај споразум по својој правној природи представља посебан, самосталан ништав правни посао, по једном чини се усамљеном мишљењу, тада би запослени без ограничења у свако доба могао да захтева утврђење ништавости уговора и исплату онога што му
је тим уговором ускраћено, иако се са тим сагласио.
Међутим, свему изложеном, чини се основано, може се супротставити следеће:
Закљученим споразумом ближе се уређује дужничко-поверилачки
однос везан за настала новчана потраживања у ближој или даљој прошлости.
Овај споразум не представља измену уговора о раду у смислу члана 171. Закона о раду. Напротив дужничко-поверилачки однос између запосленог и послодавца заснива се на уговору о раду који је извршен до тог момента. Овим
споразумом не стварају се нова права и обавезе, јер су права и обавезе у погледу садржине већ одређени извршењем уговора о раду: запослени је стекао
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право потраживања, а послодавац има обавезу да потраживање намири. Захтев запосленог да му се исплати новчани износи на име доспелих зарада заснива се на уговору о раду (испуњење уговора), а не испуњењу споразума.
Закључени споразум не односи се на будуће време, на које се и даље примењује уговор о раду. Овакав споразум се заснива на уговору о раду који производи сва правна дејства до његовог престанка под условима прописаним законом, тако да представља један споредни уговор, чија правна судбина прати
основни уговор из којег је проистекао.
Запослени увек има могућност директне тужбе за осуду на чинидбу (исплату) у роковима из члана 196. Закона о раду (с тим што би за почетак рока био меродаван датум закључења споразума) где би се о правној природи споразума расправљало кроз претходно питање.
На апсолутну ништавост суд пази по службеној дужности (члан
109. ЗОО). На њу се може позвати свако заинтересовано лице, а право на
истицање ништавости се не гаси (члан 110. ЗОО). То даље подразумева да
би суд у овој врсти спора био дужан да се изјасни и заузме правни став о
правној природи закљученог споразума (у поступку решавања претходног
питања), јер би од тога зависила одлука о предмету спора.
Уколико се прихвати да је одредба члана 186. Закона о раду императивног карактера и да је обавеза послодавца да запосленом у случају престанка радног односа исплати све неисплаћене зараде, таква обавеза би постојала и у погледу оних зарада којих се запослени одрекао закљученим споразумом са послодавцем с једне стране, док би с друге стране запослени имао
овлашћење да захтева исплату и тих зарада. Ово и са разлога, као што је и наведено, што се захтев за исплату заснива на уговор о раду који је извршен
(испуњење уговора), а не на закљученом споразуму. Имајући у виду изричиту норму из члана 196. ЗОР, то овлашћење запослени би могао остваривати у
року од три године од дана престанка радног односа. Чини се да би то отклонило неизвестност и правну несигурност у коначном разрешењу односа између запосленог и његовог послодавца. На овај начин би се ови запослени
ставили у једнак правни положај са оним запосленима који нису закључивали никакве посебне споразуме са послодавцем око исплате доспеле зараде.
На предње указују и разлози друге врсте:
Једини материјални однос на којем су споразуми засновани је радни однос проистекао из уговора о раду. Предмет споразума је остварена
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зарада. Ова зарада је сада и предмет тужбеног захтева, због чега је неприхватљиво становиште да је закључењем споразума потраживање променило своју правну природу и да се више не ради о заради већ о обичном
имовинском потраживању. То "обично имовинско потраживање" нема
свој основ у неком другом материјалном односу између уговарача.
С друге стране судски поступак се покреће тужбом са постављена
два захтева: први-захтев за утврђење да је споразум ништав (или пак за
утврђење да су ништаве поједине одредбе закљученог споразума) и други-захтев за осуду на чинидбу (исплата онога чега се запослени одрекао).
У погледу првог захтева радило би се о тужби за утврђење, а у погледу другог о кондемнаторној тужби.
Тужбу за утврђење карактерише постојање правног интереса
(члан 188. ЗПП) за подношење овакве врсте тужбе. Како је из истог правног односа доспео и захтев за чинидбу (о чему је захтев постављен у истој
тужби) могло би се основано закључити да тужилац нема правни интерес
за подношење тужбе за утврђење услед чега би у том делу тужба била недопуштена.
О основаности другог захтева-исплате зараде, одлука о предмету
спора условљена је правним схватањем суда о правној ваљаности закљученог споразума кроз процесни институт претходног питања.
Уместо закључка
Изложена анализа и сложеност правних питања пре њиховог коначног разрешења, захтевају озбиљну расправу и сучељавање мишљења и
правне аргументације.
Коначно разрешење спорних правних питања изложених у реферату, треба да успостави потпуну правну сигурност као елеменат права на
правично суђење кроз предвидивост судских одлука и једнако поступање
у једнаким ситуацијама.
Уједначена судска пракса о спорним правним питањима у примени закона, води хармонизацији правног поретка, јер се тиме омогућује законита, једнака и правична заштита њених грађана.
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Јасмина Стаменковић,
судија Привредног апелационог суда

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЖИГОВИМА - ЦИЉЕВИ, ЕФЕКТИ,
МОГУЋА СПОРНА ПИТАЊА У ПРАКСИ
У последње две деценије, прописи који уређују област жигова су
више пута измењени са циљем да се у периоду изласка из вишегодишње
изолације домаћих субјеката из међународних привредних односа, из односа који се успостављају у међународном промету роба, услуга, капитала, изврши усклађивање са међународним прописима који су у том периоду донети, као и са међународном праксом која се и сама управо у том периоду интензивно развијала.
Са таквим циљем, са циљем унапређења законских решења, донет
је и последњи Закон о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/2009)
који је ступио на снагу 24.12.2009. године (у даљем тексту: Закон). Трогодишњи период његове примене био је оптимално време да се у пракси
уоче неки његови недостаци, нејасноће, неприменљивост појединих законских решења, а нарочито да се провери усклађеност са међународним
актима и прихваћеним међународним стандардима.
Резултат таквог преиспитивања је усвајање Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, објављеног у "Службеном гласнику РС", бр.
10/2013. Закон је ступио на снагу 7.2.2013. године, а доноси значајне измене.
Циљеви наведени у образложењу предлога Закона, ради чијег постизања су измене предложене, а потом и усвојене, су:
-

потреба усаглашавања са директивама Европске уније;

-

отклањање недостатака терминолошке природе и прецизније уређење појединих института;

-

стварање услова за ефикаснију и ефективнију грађанскоправну заштиту у судским поступцима.

С обзиром на те циљеве, саме измене се могу систематизовати у
две групе. Прву групу чине оне које се односе на терминолошке измене и
на појашњење појединих института. Посебно су од значаја за поступање
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Завода за интелектуалну својину, али су важне и у односу на поступање
судова. Свакако су за судове нарочито битне измене које се односе на поступке грађанскоправне заштите, јер се грађанскоправна заштита, тужбама због повреде и тужбама за оспоравање жига, остварује у судским поступцима, и то у поступцима који се воде по правилима парничног поступка. Према одредбама Закона о уређењу судова, стварна надлежност у
овој врсти спорова, у првом степену, је подељена између виших и привредних судова, зависно од тога ко су странке у спору.
Због значаја за поступање судова, предмет анализе ће бити измене
друге групе, са посебним освртом какве ефекте могу дати у пракси, али и
каква спорна питања могу настати, нарочито имајући у виду прелазне и
завршне одредбе закона.
Неке од измена су процесноправне, а неке су материјалноправне
природе. Природа тих измена не утиче на њихов значај у односу на судске
поступке, јер су једнако важне измене из обе групе. Измене се односе на:
1. Садржину права;
2. Исцрпљење права;
3. Супсидијарну примену одредби облигационог права;
4. Активну легитимацију по тужби због повреде;
5. Садржину тужбених захтева;
6. Лиценцну накнаду;
7. Наредбу за давање информација;
8. Привремене мере;
9. Право противне стране на накнаду штете;
10. Ревизију као ванредни правни лек.
1. Садржина права
Важна измена материјалноправне природе тиче се законског дефинисања садржине права у члану 38. Закона.
Дефинисање садржине права је значајно, јер се помоћу њега
утврђује постојање повреде. Према члану 72. Закона, повредом се сматра
свако неовлашћено коришћење знака од стране било ког учесника у
промету, у смислу члана 38. Закона (и члана 43. став 2. Закона).
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Стање пре измене
Суштина права носиоца жига се огледа у:
- његовом искључивом праву на коришћење заштићеног знака за
обележавање робе, односно услуга на које се знак односи и
- овлашћењу да другим лицима забрани неовлашћено коришћење:
а) истоветног знака за истоветне робе, а
б) истоветног знака за сличне робе или сличног знака за истоветне или сличне робе, ако постоји вероватноћа забуне у релевантном делу јавности.
У вези са тим, поред овлашћења да забрани стављање заштићеног
знака на робу, њено паковање или средства за обележавање, да нуди, ставља у промет или у те сврхе складишти робу или обавља услуге под заштићеним знаком, да знак користи у пословној документацији или у реклами, до измена је имао и право да другим лицима забрани увоз, извоз
или транзит робе под заштићеним знаком.
Забрана транзита под заштићеним знаком први пут је уведена Законом из 2009. године, уз образложење да таква регулатива представља
усаглашавање са Директивом ЕУ.
Садржина измене
Реч "транзит" је изостављена.
Ефекат измене
Изостављањем речи "транзит" се постиже да носилац жига или
подносилац пријаве више није овлашћен да другим лицима забрани транзит робе под заштићеним знаком, јер је тумачењем установљено да роба у
транзиту, није роба која је фактички у промету.
Спорна питања
У пракси привредних судова, барем половина поступака по тужбама због повреде жига се води на основу деловања царинских органа. Носиоци права органима царине подносе захтеве за заштиту права, царински
органи их обавештавају о сумњи да је повреда учињена и након тога се
иницира поступак пред судом.
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Зато измена пред судове поставља спорна питања у односу на започете поступке, поступке који су у току пред првостепеним или другостепеним судом.
Основно спорно питање које ће се јавити пред првостепеним
судовима је питање који је пропис меродаван за одлучивање о захтеву
за утврђење постојања повреде и осталих захтева произашлих из њеног постојања:
- да ли је то пропис који је био на снази у време предузимања
радње повреде,
- или у време подношења тужбе (с обзиром да се тужба не мора
поднети одмах по учињеној повреди већ у року од три године од сазнања
за повреду и учиниоца, односно у објективном року од пет година),
- или у време закључења главне расправе пред првостепеним судом.
У пракси су могуће разноврсне ситуације. Могуће је да је наводна
повреда (транзитом робе) учињена у време пре измене закона и да је тужба поднета пре 7.2.2013. године, али да је у току спора, пре закључења
главне расправе ступила на снагу измена по којој носилац права није
овлашћен да забрани транзит, па сагласно томе нема повреде у смислу
члана 72. Закона. Могуће је и да је повреда учињена пре измена, али је тужба поднета после измена.
Један од принципа којим се може руководити у одговору на питање је принцип временског важења закона и принцип забране ретроактивне примене закона.
По том принципу, релевантан би био пропис који је на снази у
време повреде. Стога би се, независно од тога када је тужба поднета, тужбени захтев за утврђење повреде имао усвојити (уколико су испуњени
остали услови члана 38. Закона). За тужбе поднете пре измена, додатни
аргумент би била одредба члана 32. Самосталних чланова Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, која прописује да ће се поступци започети до дана ступања на снагу овог закона, окончати по прописима по
којима су започети.
Међутим, треба имати у виду да ова одредба, која иначе не прави разлику између управних поступака (пред Заводом за интелектуалну својину) и судских парничних поступака, има процесни, а не материјалноправни карактер.
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Зато се оправдано може поставити питање да ли поред наведених,
важе и неки други принципи. Наиме, повреда жига представља врсту казненог дела (привредни преступ), а у казненом праву важи принцип "примене прописа блажег по учиниоца", по коме се неће применити закон који
је био на снази у време када је дело учињено, већ закон који је касније донет, уколико је блажи по учиниоца.
У описаној ситуацији, у време када је радња транзита била предузета имала би карактер повреде, али не и у време доношења одлуке о повреди. Зато би примена измењене норме представљала примену прописа
који је за учиниоца блажи.
Посебно је спорно одлучивање о захтеву за изрицање забране даљег
вршења повреде. Ако би се због учињене повреде (применом прописа који је
важио у време повреде), правноснажно изрекла забрана даљег вршења повреде, у време када таква радња нема карактер повреде, лице коме је изречена би
било у битно другачијем правном положају у односу на остале учеснике у
промету и то у дужем временском периоду. Ако би то лице после правноснажности одлуке о забрани, сагласно позитивном пропису предузело радњу
транзита, било би изложено новчаном кажњавању у извршном поступку, као
средству протиска да своје понашање усклади са садржином обавезе нечињења по извршној исправи, пресуди. Потраживања изречена правноснажним
судским одлукама застаревају у десетогодишњем року према члану 379. Закона о облигационим односима. Према ставу судске праксе тај рок не почиње тећи од правноснажности одлуке, већ од дана када је дужник обавезе поступио противно забрани. На тај начин дужник обавезе нечињења по пресуди, би дугорочно имао неједнак третман на тржишту, јер би му било забрањено оно што је другим лицима дозвољено.
Један од аргумената става да је неједнак третман "заслужен", зато
што је последица повреде учињене у време када је радња била забрањена и
сâм може бити предмет преиспитивања, ако се анализира како је забрана
транзита уопште постала део Закона из 2009. године. Циљ њеног увођења је
био усклађивање са међународним актима, а накнадно је сагледано да међународни прописи нису правилно протумачени и примењени. Инсистирањем
на доследној примени таквог законског решења на спорове у току, суштински се продужава примена једног "погрешног" прописа. То би било супротно
циљу због кога је у закон унет и због кога је накнадно измењен.
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Највероватније да се правилан одговор у односу на спорно питање
може тражити у тзв."доброј међународној пракси".
Међународна пракса није склона поједностављеним решењима.
Законска решења по коме је транзит под заштићеним знаком безусловно
представљао повреду, пре измена, односно по коме се транзитом повреда
ни на који начин не може учинити, после измена, представљају пример
таквог поједностављења.
У међународној пракси, одлука зависи од сваког конкретног случаја, а околности случаја утврђује суд. Суд је орган овлашћен да према
околностима сваког конкретног случаја оцени да ли постоји опасност, да
ли постоји разумна сумња да роба у транзиту ипак "уђе" на тржиште једне
земље. Од тога зависи одлука о томе да ли је повреда учињена или може
бити учињена. Од тога зависи одлука о привременој мери искључења робе из промета. О овом питању је такав став изнео и Европски суд правде
са седиштем у Луксембургу у појединим предметима.
2. Исцрпљење права
Стање пре измене
На основу члана 40. Закона важио је принцип међународног исцрпљења права који је омогућавао тзв. паралелни увоз. По том принципу,
носилац жига није имао право да забрани коришћење жигом заштићеног
знака у вези са робом која је њиме обележена, а коју је било где у свету
ставио у промет носилац жига или лице које је он овластио.
Садржина измене
Принцип међународног исцрпљења права замењује принцип националног исцрпљења. Од 7.2.2013. године, носилац нема право да забрани
коришћење жигом заштићеног знака у вези са робом која је њиме обележена, а коју у Републици Србији ставља у промет носилац жига или лице
које је он овластио.
Ефекат измене
Последица измене је укидање паралелног увоза. У образложењу закона је наведено да се овим штите интереси ексклузивних дистрибутера роба.
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Спорна питања
У затеченим споровима, другачије него код претходне измене, може се јавити као спорно да ли тужени који је пре измена могао оспоравати
тврдњу да је повреда учињена наводима (и доказима) да је робу увезао легалним путем, од законитог дистрибутера робе из друге земље, то може
успешно истицати у парници после измена или не.
Ако би се стало на становиште да то више не може бити ефикасно
средство одбране у односу на тужбу због повреде, произашло би да је закон примењен ретроактивно и то онај који није блажи по учиниоца, већ
супротно - који је рестриктивнији.
Супротно томе, ако се не би могла утврдити повреда, не би се могла изрећи ни забрана даље повреде, јер су ти захтеви у односу међузависности. Следило би да носилац права не остварује онај обим заштите који
је постављен као циљ измене. Иако такав аргумент стоји, носилац би изменама обезбеђену заштиту могао остварити у новом спору. У случају понављања повреде на исти начин, новом тужбом, на основу околности насталих након измена закона, могао би остварити оно што је сада гарантовано. То важи и за ексклузивног дистрибутера који може захтевати накнаду штете проузроковану тзв. паралелним увозом који више није дозвољен.
3. Супсидијарна примена облигационог права
Стање пре измене
Одредбе Закона о облигационим односима су примењиване и без изричите норме у Закону о жиговима, јер уговори о преносу права и уговори о
лиценци представљају институте облигационог права. Закон у посебној глави
који носи наслов "Уговор о лиценци" регулише појам и форму уговора, трајање лиценце, искључиву лиценцу и просторно ограничење, обавезе даваоца и
стицаоца лиценце, подлиценцу и начине престанка уговора.
Садржина измене
Изменом је изричито прописана супсидијарна примена одредби
Закона о облигационим односима у односу на пренос жига и уступање
права коришћења. То је предвиђено чланом 51. став 4. и чланом 52. став 7.
закона.
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Ефекат измене
Иако су одредбе ЗОО и раније примењиване, упућивање на супсидијарну примену овог закона може бити значајно нарочито у вези са применом општих одредби о уговорима као извору облигација. То су одредбе
о ништавости и поништају уговора, о раскиду уговора због неиспуњења
или због измењених околности, о условима за раскид и начину раскида,
по самом закону или изјавом воље уговорне стране. И у примени Закона о
облигационим односима важи правило да се опште одредбе о уговорима
примењују ако за поједине врсте уговора посебним одредбама није предвиђено нешто друго. Зато ће се и на уговоре о лиценци опште одредбе
примењивати у питањима која посебним одредбама за ову врсту уговора
нису другачије регулисана.
Спорна питања
У пракси се уочава да су уговори о лиценци често нејасни, намерно или случајно. Због нејасноћа, дешава се да се у спору због повреде
претходно расправља да ли је уговор о лиценци раскинут, на који начин је
раскинут, да ли су постојали услови за раскид уговора, у чему се састоји
повреда уговорних обавеза. Исто се може очекивати и после измена.
И до сада су се у пракси јављали спорови у вези преноса права на
друго лице (или на друга лица) само за неке робе, односно услуге.
У ранијој законодавној пракси, пренос жига се није могао вршити
уговором, већ статусним променама привредног друштва, преносом удела, акција и оснивачких права, односно на основу административне или
судске одлуке. Тековина модерних законодавстава је могућност да се пренос права може вршити и уговором. При томе, може се вршити за све робе или само за неке робе. Када се врши само за неке робе, то може бити
узрок забуне у промету.
Закон као коректив предвиђа да се неће одобрити упис преноса
жига, односно права из пријаве који се односи само на неку робу, односно
услугу, у случају кад су робе односно услуге које се преносе битно сличне
робама ( услугама) који су обухваћени жигом или пријавом за признање
жига преносиоца. Међутим, законска решења су једно, а њихова практична примена друго, па пред привредним судовима има спорова између преносиоца жига за поједине врсте роба и лица на које је пренос извршен, на86
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кон што је упис преноса права за поједине робе извршен код Завода за интелектуалну својину.
4. Активна легитимација по тужби због повреде
Стање пре измене
Према члану 73. Закона, тужбу због повреде су могли поднети носилац жига, подносилац пријаве, стицалац искључиве лиценце, корисник
колективног жига уз сагласност носиоца колективног жига и корисник
жига гаранције уз сагласност носиоца жига гаранције.
Садржина измене
Реч "искључиве" је брисана. Одредба је допуњена тако да стицалац лиценце може поднети тужбу уколико другачије није предвиђено уговором о лиценци.
Ефекат измене
Сваки стицалац лиценце је по самом закону овлашћен за подношење тужбе и активно легитимисан по тужби због повреде, уз овлашћење за
истицање свих захтева такве тужбе.
Законско овлашћење може бити искључено уговором закљученим
између носиоца права и стицаоца лиценце. То важи и ако се ради о неискључивој, али и ако се ради о искључивој лиценци, чиме су стицаоци лиценце стављени у једнак правни положај у односу на право на судску заштиту тужбом због повреде.
Спорна питања
Раније је стицаоцу искључиве лиценце, за доказивање активне легитимације по тужби, било довољно да достави решење Завода о упису
уговора у Регистар, из којег се могло утврдити да је у питању искључива
лиценца. Уговор није био дужан да доставља. Ограничење његовог законског овлашћења за подношење тужбе није било у диспозицији странака.
Сада тужени може оспоравати овлашћење наводима да је оно уговором о лиценци искључено. Како по природи ствари не поседује исправу као
доказ о томе и не поседује уговор по коме није уговорна страна, на тужиоцу
ће бити терет доказивања супротне тврдње. То значи да ће бити дужан да достави уговор о лиценци, чија се садржина уобичајено чува као пословна тај87
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на. С друге стране, по новом Закону о парничном поступку, искључење јавности због потребе чувања пословне тајне, више није дозвољено. Тиме ће
процесни положај тужиоца бити неповољнији, па може резултирати и одбијањем тужбеног захтева, јер није доказана активна легитимација.
С тим у вези, посебно може бити спорно да ли се у раније започетим поступцима када је овлашћење стицаоца искључиве лиценце произлазило из закона, након измене може оспоравати уговорним ограничењем.
Такође, да ли стицалац неискључиве лиценце може стећи активну легитимацију "накнадно", у току спора, за време чијег трајања је закон промењен. У оба случаја, судска пракса би требало да се руководи принципима
временског важења закона и забране његове ретроактивне примене.
5. Врсте и садржина тужбених захтева
Стање пре измене
Тужилац је тужбом, осим утврђења и престанка повреде, осим накнаде имовинске штете и оправданих трошкова поступка, објављивања
пресуде о трошку туженог и давања података о трећим лицима која су
учествовала у повреди, могао тражити:
- уништење или преиначење предмета којима је извршена повреда,
- уништење или преиначење алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда, ако је то неопходно за заштиту права.
Садржина измене
Активно легитимисан тужилац, у односу на предмете којима је извршена повреда и у односу на алате и опрему уз помоћ који су они произведени, осим уништења или преиначења, може да захтева њихово одузимање и искључење из промета.
Ефекат измене
Допуњавањем одредбе о дозвољеним тужбеним захтевима који су
управљени на робу којом је извршена повреда, носиоцу права се омогућава да слободно одлучи о даљем поступању са таквом робом (и средствима
за њену производњу). Сви захтеви су управљени на то да лице које је повреду извршило "остане" без робе и без могућности да произведе нове количине, али то више не мора неизоставно имати као последицу уништење.
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Одузимање и искључење из промета се раније могло предложити
искључиво привременом мером. Међутим, решење којим се предлог усваја и одређује привремена мера овакве садржине је судска одлука ограниченог временског важења. Мера је могла важити најдуже до правноснажног окончања спора. Коначном судском одлуком, одлуком о тужбеном
захтеву, предмети, алати и опрема су могли бити само уништени или преиначени, али се нису могли одузети и предати тужиоцу на располагање.
Разлози за ову новину су различите природе: разлози хуманости,
социјалне бриге, постизања друштвене користи, очувања животне средине и слично. На овај начин се омогућава носиоцу права да одлучи како ће
даље бити поступљено са производима којима је повреда учињена. У интересу носиоца права не може бити да се они нађу у промету, али се зато
могу донирати друштвеним групама које су затворене, изоловане (домови
за старе, стационари...) и које од тога могу имати одређену корист, а да се
тиме не вређа положај носиоца права на тржишту.
Носилац права на овај начин може испољити сопствену друштвену одговорност у пословању, што му може послужити и као својеврсна
реклама. Такође, на тај начин се могу спречити штетне последице уништења појединих производа, јер уништење, по правилу, производи штетне имисије, негативне и за локалну, и за ширу друштвену заједницу.
Спорна питања
Спорно може бити питање преиначења тужбе променом истоветности захтева у односу на производе, односно да ли у току спора тужилац
уместо захтева за уништење може тражити да се предмети одузму и предају тужиоцу. С обзиром на циљ измене, на разлоге због којих је уведена,
требало би да одговор буде потврдан. Са аспекта шире друштвене заједнице је корисније да се предмети употребе, на начин који одговара носиоцу права, као и да се изостанком уништења допринесе већој безбедности
и заштити човекове околине.
6. Лиценцна накнада
Стање пре измене
Лиценцна накнада као новчано потраживање се могла тражити
уместо накнаде штете, што је носиоцу права обезбеђивало повољнији
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процесни положај ослобађањем дужности доказивања постојања штете и
узрочнопоследичне везе са радњама повреде.
Услов је био да је штета проузрокована намерно, а могла се тражити највише до троструког износа.
Садржина измене
Одредба је допуњена тако да се, уместо накнаде штете, највише до
троструког износа, лиценцна накнада може тражити и ако је повреда учињена крајњом непажњом.
Ефекат измене
Стандард грађанског права о једнаким правним последицама намере и крајње непажње, нашао је примену у закону, а тужиоцу олакшао
процесни положај у вези са доказивањем услова за остварење права на накнаду, јер је крајњу непажњу лакше доказати.
7. Наредба за пружање информација
Стање пре измене
Лицу које је извршило повреду жига или права из пријаве, суд је
могао наредити да пружи информације о трећим лицима која су у повреди
учествовала и о њиховим дистрибутивним каналима. У случају неизвршења ове обавезе, одговарало је за штету која из тога произађе.
Садржина измене
Одредба је допуњена двојако. Прво, проширен је круг лица којима
се може наложити да пружи информације, па суд наредбу може издати и
другим лицима:
- код којих је пронађена роба која се налази у промету, а њом се
повређује право,
- која пружају услуге у промету, а којима се повређује право,
- за које је утврђено да на комерцијалној основи пружају услуге
које се користе у активностима којима се повређује право,
- која су од претходно означених лица укључена у производњу или
дистрибуцију роба или пружање услуга којима се повређује право.
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Друго, уређено је шта се нарочито сматра под информацијама чије
се давање наређује. То су подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим лицима која су претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе или пружање услуге, о продавцима којима је
роба намењена, о количинама произведене, испоручене или наручене робе
или услуга, о ценама оствареним за такву робу или услуге.
Захтев за давање података о трећим лицима која су учествовала у
повреди права је и један од тужбених захтева прописаних законом.
Ефекат измене
Деловањем према свим лицима која на било који начин учествују
у повреди обезбеђује се заштита већег обима и квалитета. Подаци о робама, услугама, ценама носиоцу права омогућавају пуно остварење заштите
по правно дозвољеним тужбеним захтевима. У пракси је уочено да тешкоће у остварењу права узрокује одсуство сазнања о важним чињеницама,
па се на овај начин стварају услови да их носилац сазна или да сазна ко су
лица која располажу таквим подацима.
Колико су одредбе применљиве, показаће пракса. До сада оне нису имале већи практични значај.
Извесно је да ће и након измена посебно важна остати одредба о
праву на накнаду штете која је проузрокована ускраћивањем информација о повреди. Када носилац права до информација дође накнадно, из других извора, а због закаснелог обавештења претрпи штету, обавеза њене
накнаде је делотворна у погледу остварења правне заштите, а и подобна је
за принудно спровођење.
8. Привремене мере
Стање пре измене
Законом су били регулисани услови под којима се привремене мере могу одредити у случају повреде права, њихова садржина, услови под
којима се мера обавезно одређује, као и да жалба изјављена против решења о одређивању мере не одлаже његово извршење.
За разлику од других закона ове области, није било изричите норме о
сходној примени закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења,
на она питања која овим законом нису уређена. Без обзира на то, ти закони,
који су у периоду важења Закона о жигова мењани, су примењивани.
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Садржина измене
Члан 75. Закона је допуњен одредбом по којој се привремена мера
може одредити и без претходног саслушања противне странке, ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете на страни носиоца права.
Одлуку о таквом предлогу, суд доноси у року од 10 дана од дана
подношења предлога.
Ефекат измене
Очигледно да је намера законодавца била да се носиоцу права обезбеди делотворна заштита у изузетним ситуацијама. По редовном току ствари,
када противној страни буде достављен предлог за одређивање привремене
мере на изјашњење, са или без позива да приступи на рочиште на коме се о
предлогу расправља, може се догодити да она предузме радње прикривања
робе, "ослобађања" од робе и уопште уклањања доказа о повреди. Одређивањем мере без саслушања постиже се да противна страна буде затечена у повреди, а тиме онемогућена да измени фактичко стање. Ако предлог није примила, већ јој се уручује уз решење о мери које је донето без саслушања, у фази отпочињања спровођења мере, јер жалба не одлаже извршење, могућности
утврђивања стварног чињеничног стања у вези повреде су сигурно веће.
У образложењу предлога закона је наведено да је овим попуњена
правна празнина, али то до краја није тачно. И раније се овако могло поступати применом одредби Закона о извршењу и обезбеђењу који и сам
прописује у члану 260. могућност да се мере обезбеђења одреде без саслушања противне стране. При томе, по општем пропису, разлози за одређивање привремене мере без саслушања противне стране су бројнији:
- ако би се због одлагања могла претрпети ненадокнадива или тешко надокнадива штета,
- ради отклањања непосредне опасности противправног оштећења ствари или губитка, односно тешког угрожавања права и
- ради спречавања насиља.
Спорна питања
Важно питање после измена је да ли се може применити општи
пропис. Одговор би био одричан, због постојања посебног прописа. Зато
се основано може поставити питање да ли је у настојању да се носиоцу
обезбеди већа заштита, постигнут супротан ефекат.
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Закон о изменама такође предвиђа укидање решења о одређивању
привремене мере ако се околности промене, различито од општег прописа
који регулише укидање привремене мере.
Разлика није само терминолошка, већ суштинска. У грађанским
поступцима (различито од управних), суд нема овлашћење да укида сопствене одлуке, а нарочито не одлуке које су правноснажне. Изузеци се односе на предлог за враћање у пређашње стање и на понављање поступка.
Зато закони који уређују привремене мере и прописују овлашћење
за укидање мере, а не за укидање решења којим је она одређена. Укидање
решења је у овлашћењима другостепеног суда и то само на основу благовремено изјављене жалбе.
9. Право противне стране на накнаду штете
Стање пре измене
Закон није регулисао право противне стране да захтева накнаду
штете због неоправдане привремене мере. Прописивао је рок од 30 дана у
коме се мора поднети тужба због повреде права, ако је мера одређена пре
подношења тужбе. Рок је почињао да тече од дана доношења решења.
Садржина измене
За случај да тужба због повреде није поднета у законском року од 30
дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере пре покретања
спора, допуњеном нормом је установљено право противника предлагача мере
на накнаду штете проузроковане неоправданом привременом мером.
Ефекат измене
И ово је пример покушаја да се попуни правна празнина, али сада
ради успостављања равнотеже у положају странака у поступку, ради заштите интереса противне стране.
Чињеница да посебним прописом није било регулисано право на
накнаду штете противне стране не значи да она није могла остварити заштиту. Могао се применити, и у пракси се и примењивао, општи пропис,
одредбе Закона о извршном поступку, а доцније Закона о извршењу и
обезбеђењу. По овим законима противна страна има право на:
- накнаду штете која је проузрокована неоправданом привременом
мером и
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- накнаду штете проузроковане мером за коју је утврђено да није
била основана.
Други случај одговорности за штету, практично је много значајнији.
Мало је вероватно да лице на чији је предлог донето решење о одређивању привремене мере, у законском року од 30 дана, не поднесе тужбу и тиме оправда меру. Самим тим је мало вероватно да могу наступити услови за остваривање права на накнаду штете по овом основу.
Чешћи је случај да се привремена мера одреди, да важи одређен
временски период, да након тога тужбени захтев буде правноснажно одбијен и да за противну страну, за време важења привремене мере, настане
штета. Нарочито када се ради о привредним субјектима.
Спорна питања
Као и у претходном случају, спорно је питање примене општег
прописа и остварења права на накнаду штете проузроковане неоснованом
привременом мером. Међутим, одговор је нешто другачији. Општи пропис који уређује овај извор облигације је Закон о облигационим односима
и нема сметњи да се такав захтев усвоји ако су доказане чињенице које
материјални пропис предвиђа за остварење права на накнаду штете.
10. Дозвољеност ревизије
Стање пре измене
У време ступања на снагу Закона о жиговима, на снази је био Закон о парничном поступку из 2004. године, новелиран 2009. године који
је успоставио врло високе новчане цензусе за изјављивање ревизије. У
привредним споровима то је износ од 300.000. еура. Закон о парничном
поступку ("Службени гласник РС" 72/2011) који се примењује од 1.2.2012.
године, задржао је идентична решења у погледу новчаних цензуса, али је
у члану 403. став 2. прописао да је ревизија увек дозвољена када је то
прописано посебним законом.
Садржина измене
Користећи могућност предвиђену Законом о парничном поступку,
закон је допуњен чланом 83а. по коме је:
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- ревизија дозвољена против правноснажних пресуда донетих у
другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу жига
или права из пријаве.
Ефекат измене
Из допуне следи да је ревизија дозвољена у свим споровима по тужбама због повреде права и за оспоравање жига.
Том приликом су занемарене измене које је увео нови Закон о парничном поступку, посебно оне које се односе на спорове мале вредности. Раније је за утврђивање да ли се ради о спору мале вредности и да ли се поступак води по правилима посебне главе овог закона, осим означене вредности
спора, била релевантна врста спора, односно врста постављеног тужбеног
захтева. Вредност спора је била релевантна у три случаја: ако се ради о новчаном потраживању, ако се ради о захтеву за предају покретне ствари чија
вредност не прелази одређен новчани износ, односно ако је тужилац у поступку по захтеву за неновчано потраживање навео да пристаје да уместо тога прими новчани износ који не прелази одређен износ (факултативно овлашћење за туженог). Спорови о непокретностима, из радног односа и због
сметања поседа нису се сматрали споровима мале вредности. Спорови по тужбама због повреде и за оспоравање жига, без обзира на вредност спора, а с
обзиром на врсте захтева, нису били спорови мале вредности.
Нови закон, уз исти изузетак у односу на спорове о непокретностима, из радног односа и због сметања поседа, за остале спорове као меродавну предвиђа само вредност предмета спора, која у привредним споровима не сме прелазити 30.000. еура.
За спорове о заштити жигова изузетак не предвиђа, па то практично
резултира да се највећи број спорова у првом и другом степену води по правилима за спорове мале вредности, а да је потом дозвољен ванредни правни
лек, ревизија, регулисана изменама Закона о жиговима без ограничења.
Карактеристика посебне главе Закона о парничном поступку о
споровима мале вредности је да су због мањег значаја спора, права странака сужена. Сужена су права странака, али и овлашћења суда. Жалбом се
не може побијати чињенично стање, не може се указивати на релативно
битне повреде поступка. Парадоксално, и у таквим споровима, по одредби
члана 83а. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, ревизија ће
бити дозвољена.
95

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА
Ревизијски разлози нису наведени овим законом, из чега произлази да ће се применити оно што прописује Закон о парничном поступку.
Спорна питања
Спорна питања ће настати из тумачења прелазних одредби закона,
посебно члана 32. Самосталних чланова, којом одредбом је предвиђено да
ће се поступци започети до дана ступања на снагу овог закона, окончати
по прописима по којима су започети.
Она је у супротности са прелазним одредбама Закона о парничном
поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/2011) који у члану 506. став 2.
предвиђа да ће се поступци започети по ранијим прописима, у случају
укидања пресуде или решења којим се поступак окончава у време примене новог закона, наставити по одредбама новог Закона о парничном поступку. Значи не по одредбама закона по којима је поступак започет.
Посебан проблем може настати код оцене дозвољености ревизије
по изменама Закона о жиговима. Нужна претпоставка њене дозвољености
је да се поступак водио по новом ЗПП-у, јер само он предвиђа ревизију по
посебном пропису.
Као и до сада, праву проверу квалитета нових решења и њиховог доприноса остварењу ефикасније заштите права, показаће примена у пракси. У том времену, одговорност је на органима који примењују закон, у њиховој вештини да у тумаче закон у складу са циљевима због којих је донет и измењен. Међу њима, посебну одговорност
имају они судови који су надлежни за решавање спорова из ове области, а према Закону о уређењу судова то су привредни и виши судови.
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Бранко Станић,
судија Привредног апелационог суда

ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА
И ПРАВО НА ПРОДАЈУ АКЦИЈА
Увод
Принудни откуп акција и право на продају акција су два института, који су регулисани Законом о привредним друштвима (у даљем тексту
Закон) – осми део - одредбе чл. 515. до 523. као и Законом о преузимању
акционарских друштава.
Тринаеста директива ЕУ регулише институт принудног откупа у
контексту преузимања отворених акционарских друштава, препуштајући државама чланицама да одреде праг стицања капитал учешћа, који не може бити мањи од 90% а затим ова директива прописује и да период коришћења
овог права може бити до три месеца од дана објаве окончања поступка по
јавној понуди и да се откуп мора извршити по правичној цени акција. Ова
директива такође регулише и институт права мањинских акционара на продају акција и оставља државама чланицама да пропишу правне инструменте
ради остваривања овог права, односно реализације ове обавезе.
Реферат ће се бавити принудним откупом акција и правом на продају акција како је то прописано по Закону о привредним друштвима
("Службени гласник РС" 36/2011), који је почео да се примењује од
1.2.2012. године.
Право на принудни откуп акција (squeeze-out) према одредбама
закона, има већински власник капитала који има најмање 90% основног
капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који
поседују обичне акције. Законодавац је већинском власнику капитала,
овим институтом, омогућио централизацију власништва капитала
Право на продају акција (sell out) представља једно од права којима се штите права мањинских акционара, а то је право да захтева од већинског власника капитала да купи од сваког од преосталих акционара, на
њихов писани захтев, акције које су преостале преко 90% од укупног броја акција.
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Принудни откуп акција
Према одредби члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима, на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90%
основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције (откупилац) Скупштина друштва откупиоца, доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара друштва уз исплату цене која се одређује сходном применом одредаба о исплати несагласних акционара из овог закона.
Акције које поседују лица повезана са откупиоцем сматрају се акцијама које има откупилац у смислу става 1. овог члана, под условом да
су та лица повезана са откупиоцем у периоду од најмање годину дана пре
доношења одлуке о принудном откупу.
Овим законом је прописано да се статутом друштва може предвидети да принудни откуп није допуштен или се статутом може прописати
већи проценат учешћа откупиоца у основном капиталу друштва као услов
за принудни откуп. Одлука о измени статута којом се мењају одредбе статута везане за принудни откуп. доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара, ако статутом није предвиђена већа већина. То
би значило да се одредба члана 515. став 1. овог закона императивно примењује ако ово право није ограничено или искључено оснивачким актом
друштва и то од момента истека рока који је законом предвиђен за усаглашавање оснивачких аката акционарског друштва.
Дакле, услови за принудни откуп су: предлог већинског акционара, Одлука Скупштине друштва и исплатна цена за преостале акције у
пропорцији у капиталу највише до 10%.
Доношење одлуке о принудном откупу
Скупштина друштва, доноси одлуку о принудном откупу акција.
Одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом
дводомно дужан је да у оквиру материјала за седницу скупштине на којој
се доноси одлука о принудном откупу акционарима достави:
1) обавештење о начину утврђивања цене акција које су предмет
принудног откупа у складу са чланом 475. Закона;
2) све вредности тих акција утврђене у складу са чланом 475. овог
закона;
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3) годишње финансијске извештаје и годишње извештаје о пословању, као и консолидоване годишње извештаје о пословању ако постоје,
за три последње пословне године.
Обавештење о начину утврђивања цене акција које су предмет
принудног откупа у складу са чланом 475. Закона мора да садржи и податак о праву акционара чије су акције предмет откупа на исплату цене
утврђене у складу са чланом 516. Закона, праву на побијање одлуке скупштине, као и о праву да тражи да надлежни суд испита примереност накнаде у складу са чланом 521. овог закона, и то независно од начина гласања о одлуци о принудном откупу.
Према одредби члана 518. Закона, приликом гласања о одлуци о
принудном откупу не примењују се одредбе Закона о привредним друштвима које регулишу гласање акционара са преференцијалним акцијама
у оквиру своје класе.
Према одредби члана 519. Закона, Одлука о принудном откупу региструје се у складу са законом о регистрацији, а доставља се Централном
регистру у року од осам дана од дана доношења.
Одлука о принудном откупу акција се може побијати као и свака
друга одлука скупштине друштва на начин и по поступку који је прописан
Законом о привредним друштвима. Међутим, потребно је обратити пажњу да рок за подношење тужбе за побијање одлуке о принудном откупу
је 30 дана од дана доношења те одлуке (члан 520. Закона), што значи да је
закон прописао краћи рок у односу на рокове у којима се побијају друге
одлуке Скупштине друштва и код ове врсте одлука је специфично то да
постоји само објективни рок од 30 дана у коме се тужба може поднети,
који рок се рачуна од дана доношења одлуке о принудном откупу.
Одлука о принудном откупу не може се побијати због непримерености цене за акције које су предмет принудног откупа са разлога што је
закон предвидео посебну регулативу за утврђивање откупне цене акција.
Утврђивање и исплата цене акција
Према одредби члана 516. Закона цена акција које су предмет принудног откупа (члана 515. став 1. Закона) утврђује се према вредности акција на дан који не претходи више од три месеца дану доношења одлуке о
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принудном откупу, не узимајући у обзир њено било какво очекивано повећање или смањење као последицу те одлуке.
Изузетно, ако као последица доношења одлуке о принудном откупу појединим акционарима престају посебне погодности на које су имали
право, та чињеница се узима у обзир приликом утврђивања тржишне
вредности акција.
Друштво је дужно да у складу са чланом 475. Закона утврди цену
акција које треба да буду предмет откупа у року од 30 дана од дана доношења одлуке о принудном откупу акција и да о томе обавести Централни
регистар, у супротном одлука о принудном откупу престаје да важи.
Одредбом члана 475. Закона је прописан поступак остваривања
права на откуп акција, као право несагласног акционара, тако да поступак
одлучивања скупштине друштва и доношења одлука на основу којих несагласни акционари остварују своја права, мора бити отворен. То значи да
обавештење о сазиву скупштине, као саставни део материјала мора да садржи обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција као и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља
у која се уносе име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште односно седиште, као и број и класа акција која је предмет откупа.
Исто тако обавештење мора да садржи податак о књиговодственој
вредности акција утврђеној на начин прописан у члану 259. став 1. Закона
и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом
51. Закона, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о
сазивању седнице скупштине.
Према одредби члана 259. став 1. Закона тржишна вредност акција
јавног акционарског друштва утврђује се као пондерисана просечна цена
остварена на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној
трговачкој платформи у смислу закона којим се уређује тржиште капитала у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом
се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду
остварен обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да је најмање
три месеца тог периода остварени обим промета износио најмање 0,05%
укупног броја издатих акција те класе.
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Чланом 51. Закона је регулисана процена вредности неновчаног
улога, тако да ову процену врши овлашћени судски вештак, ревизор или
друго стручно лице које је од стране надлежног државног органа Републике Србије овлашћено да врши процене вредности одређених ствари
или права и ова процењена вредност се региструје у складу са Законом о
регистрацији. Процена вредности неновчаног улога не може бити старија
од годину дана од дана уноса неновчаног улога.
Када се утврди цена акција на овакав начин, односно у складу са цитираним одредбама Закона, откупилац је у обавези да на посебан рачун код
Централног регистра, отворен за ту намену, депонује средства за исплату цене акција које су предмет откупа, најкасније у року од осам дана од дана обавештавања Централног регистра. У случају да не депонује средства за исплату цене акција, одлука о принудном откупу престаје да важи.
Акционарима чије су акције предмет принудног откупа Централни
регистар исплаћује цену акција која је утврђена, из депонованих средстава
у даљем року од три дана.
Испитивање примерености цене од стране суда
Иако се Одлука Скупштине друштва о принудном откупу акција не
може побијати тужбом у парничном поступку од стране мањинских акционара због непримерености цене за акције које су предмет откупа како је то прописано чланом 520. став 2. Закона, ипак је омогућено мањинском акционару
од кога су акције откупљене да уколико сматра да откупна цена није утврђена у складу са законом, покрене пред надлежним судом ванпарнични поступак за утврђење откупне цене акција на начин прописан законом.
Према одредби члана 521. став 1. Закона, сваки акционар друштва
чије су акције предмет принудног откупа, који сматра да цена коју је
утврдило друштво у складу са чланом 516. овог закона није утврђена у
складу са овим законом може у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу, тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција у складу са овим законом.
Ако је захтев поднет у складу са ставом 1. овог члана, надлежни
суд ће о томе одмах обавестити Централни регистар ради обустављања
исплате цене акционарима чије су акције предмет принудног откупа.
101

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА
Надлежни суд одлуку којом се утврђује вредност акција које су
предмет принудног откупа по правноснажности доставља Централном регистру.
Ако је вредност утврђена одлуком суда виша од цене коју је утврдило друштво, откупилац је у обавези да разлику са припадајућом законском затезном каматом обрачунатом од дана доношења одлуке о принудном откупу депонује на рачун из члана 516. став 4. Закона у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке суда.
Ако откупилац пропусти да депонује разлику у цени акција са
припадајућом законском затезном каматом, друштво постаје неограничено солидарно одговорно за исплату те разлике.
Захтев акционара чије су акције биле предмет откупа за исплату
разлике у цени застарева у року од три године од дана правноснажности
одлуке суда којом је утврђена вредност акција.
Право на продају акција
Аналогно праву контролног акционара на принудни откуп акција,
закон је предвидео право мањинских акционара на продају акција.
Према одредби члана 522. став 1. Закона, контролни акционар који
стекне акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва,
обавезан је да купи акције сваког од преосталих акционара друштва на
његов писани захтев.
Захтев за откуп акција садржи врсту, класу и број акција које су
предмет продаје и доставља се друштву, чиме се сматра да је захтев достављен и контролном акционару. Цена по којој је контролни акционар
обавезан да купи акције одређује се сходном применом одредаба овог закона о цени по којој се исплаћују несагласни акционари.
Друштво је дужно да у року од 60 дана од дана пријема захтева,
утврди цену акција, сходном применом члана 475. Закона и да о томе у
истом року обавести контролног акционара и акционара подносиоца захтева. Контролни акционар је дужан да у року од 30 дана од дана пријема
обавештења изврши исплату утврђене вредности акција акционару подносиоцу захтева, чиме се врши пренос акција на контролног акционара.
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Акционар подносилац захтева који сматра да вредност утврђена
од стране друштва није утврђена у складу са овим законом може у року
од 30 дана од дана пријема обавештења, тражити да суд у ванпарничном
поступку утврди ту вредност акција у складу са чланом 475. Закона.
Ако суд поступајући по захтеву акционара подносиоца захтева за
утврђење вредности акција, као вредност акција утврди износ који је виши од цене коју је утврдило друштво, контролни акционар је у обавези да
разлику до тако утврђене вредности доплати акционару подносиоцу захтева у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке суда са законском
затезном каматом почев од истека рока за исплату од 30 дана од пријема
обавештења (члан 522. став 5).
Ако контролни акционар не исплати разлику вредности акција у
року који је прописан чланом 522. став 5. Закона, друштво постаје неограничено солидарно одговорно за обавезу контролног акционара.
Захтев акционара чије су акције продате контролном акционару за
исплату разлике у цени акција, застарева у року од три године од дана
правноснажности одлуке суда којом, је утврђена вредност акција које су
предмет продаје.
Изузетак у погледу цене акција у случају понуде за преузимање
Према одредби члана 523. став 1. Закона, изузетно од чл. 515. и
516. овог закона, откупилац који је путем понуде за преузимање испунио
услов из члана 515. став 1. овог закона има право да у року од три месеца
од дана истека понуде за преузимање спроведе принудни откуп акција по
условима из понуде за преузимање, ако је у складу са законом којим се
уређује преузимање акционарских друштава:
1) искључиво путем добровољне понуде за преузимање упућене
свим преосталим акционарима за све њихове акције стекао најмање 90%
акција које су биле предмет те понуде; или
2) ту понуду за преузимање спровео као обавезну.
У случајевима из става 1. овог члана, преостали акционари имају
право на продају својих акција у складу са чланом 522. овог закона, по
условима из понуде, у року од три месеца од дана истека понуда за преузимање.
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По истеку рока из ст. 1. и 2. овог члана, утврђивање цене акција
код остваривања права на принудни откуп и права на продају акција врши
се у складу са чл. 515. и 516. овог закона.
Спорна питања везана за примену одредби о принудном откупу
акција и праву на продају акција и актуелна судска пракса
У пракси се поjавило као спорно питање - у ситуацији кад мањински акционар поднесе захтев друштву да утврди вредност акција а друштво не поступи по захтеву и не донесе одлуку којом се утврђује вредност акција, са разлога што сматра да нису испуњени услови за откуп акција, да ли у том случају мањински акционар може, кад друштво није
утврдило вредност акција, вредност акција утврђивати у поступку пред
судом и то у ванпарничном поступку, како је то прописано чланом 522.
Закона или не и да ли суд у ванпарничном поступку може одлучивати као
о претходном питању о праву мањинског акционара на принудни откуп
акција или се о томе не може одлучивати у ванпарничном поступку и на
који начин акционар може остварити право на принудни откуп акција.
Привредни апелациони суд је ово спорно питање решио на следећи начин:
"Тумачењем одредбе члана 522. Закона о привредним друштвима,
долази се до закључка да суд у ванпарничном поступку по овом члану само одлучује да ли је вредност акција акционара подносиоца захтева правилно одређена од стране друштва или не, у складу са начином одређивања вредности акција, који је предвиђен чланом 475. тог закона. Наведени
члан не регулише ситуацију када је друштво одбило да поступи по захтеву акционара за утврђивање цене ради остварења права акционара на продају акција, јер предвиђа само надлежност ванпарничног суда да у ванпарничном поступку утврди вредност акција у складу са чланом 475. тог
закона, када акционар подносилац захтева сматра да вредност утврђена од
стране друштва није утврђена у складу са законом.
Ради попуњавања наведене правне празнине, другостепени суд је
пошао од одредби које регулишу посебна права несагласних акционара, и
то судску заштиту права несагласног акционара, који тужбом надлежном
суду против друштва може тражити исплату пуне вредности његових акција, утврђене у складу са чланом 475. став 3. тог закона, ако му друштво
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није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев, према
члану 476. став 1. тачка 2. Закона.
Значи, Закон о привредним друштвима је у тој и сличним ситуацијама предвидео судску заштиту права мањинског акционара у парничном поступку подношењем тужбе надлежном суду, а не у ванпарничном поступку.
При том треба имати у виду да су сви ванпарнични поступци предвиђени Законом о привредним друштвима посебни поступци, на које се само примењују правила ванпарничног поступка, јер исти као посебни поступци нису предвиђени Законом о ванпарничном поступку, због чега се одредбе Закона о
привредним друштвима о тим посебним ванпарничним поступцима морају
стриктно тумачити, без ширења примене да суд у ванпарничном поступку
може одлучивати и о питањима, које закон није предвидео.
Зато је правилан закључак првостепеног суда да предлагачи право
на судску заштиту могу остварити у парничном поступку, а не у ванпарничном поступку подношењем предлога суду да суд утврди пуну вредност акција ради остварења права на продају акција предлагача, јер је друштво одбило да поступи по захтеву за утврђење цене по којој је контролни акционар дужан да купи акције предлагача као преосталих акционара
друштва, па и сви остали жалбени наводи предлагача нису основани" (Решење Привредног апелационог суда Пвж. 522/13 од 18.7.2013. године).
У пракси се појавило као спорно питање везано за рачунање рока
за подношење тужбе од стране акционара коме друштво није у законом
прописаном року исплатило вредност акција а који рок је прописан у одредби члана 476. став 2. Закона, па је Привредни апелациони суд ово питање решио на следећи начин:
"Одредбом члана 475. став 2. Закона о привредним друштвима, прописано је да уколико жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев може доставити друштву на седници скупштине на
којој се доноси одлука из члана 474. став 1. истог закона и то председнику
скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или у року
од 15 дана да дана закључења те седнице скупштине. Ставом 3. истог члана
прописано је да је друштво у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из става 2. тачка 2. овог члана, несагласном акционару исплати вредност
акција које су предмет захтева из става 1. овог члана, која је једнака највишој
од вредности из става 1. тачка 2. овог члана.
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Одредбом члана 476. став 2. Закона о привредним друштвима,
прописано је да се тужба надлежном суду ради исплате вредности акција
подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршена исплате у складу
са чланом 474. став 4. овог закона, односно истека рока за ту исплату ако
исплата није извршена.
Исплата тужиоцима од стране туженог није извршена, а седница
скупштине туженог привредног друштва одржана је и закључена дана
21.12.2012. године.
У конкретној ситуацији, рок за подношење захтева за откуп акција
несагласних акционара од 15 дана из члана 475. став 2. Закона о привредним
друштвима почео је да тече дана 22.12.2012. године, и истекао је дана
5.1.2013. године. Рок од 60 дана за исплату несагласних акционара од стране
туженог почео је да тече 6.1.2012. године, и истекао је дана 6.3.2013. године.
Рок од 30 дана за подношење тужбе суду ради исплате вредности акција несагласним акционарима почео је да тече 7.3.2013. године, и истекао је дана
5.4.2013. године. Из наведеног следи да су тужиоци благовремено поднели
тужбу надлежном суду ради заштите својих права, те да нису преклудирани,
с обзиром да су тужбу у овој парници поднели дана 2.4.2013. године, а рок за
подношење тужбе истекао је дана 5.4.2013. године.
То даље значи да у конкретном случају није било места доношењу
побијаног решења о одбачају тужбе, с обзиром да су тужиоци благовремено поднели тужбу, па је погрешан закључак првостепеног суда да се рок
за подношење тужбе има рачунати од дана пријема захтева за откуп акција од стране туженог. Рок се има рачунати по протеку 15 дана од дана закључења седнице друштва, што јасно произилази из одредбе члана 475.
став 2. тачка 2. Закона о привредним друштвима. Интенција законодавца
била је да се о захтевима несагласних акционара за откуп акција не одлучује појединачно, већ о свим захтевима заједно и једнако, како био привредно друштво у даљем року од 60 дана могло да одлучи о исплати вредности акција несагласним акционарима. Зато је и предвиђен јединствен
рок од 15 дана од дана закључења седнице скупштине друштва, а не од
дана пријема појединачних захтева акционара" - (Решење Привредног
апелационог суда Пж бр. 5152/13 од 15.7.2013. године).
У пракси су се појавила спорна питања везана за примену члана 523.
Закона, и то да ли понуђач који је путем обавезне понуде за преузимање акција
стекао више од 90% акција циљног друштва пре 1.2.2012. године а рок за спро106
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вођење принудног откупа акција истиче након тог датума, има право да, спроведе принудни откуп акција у складу са одредбама члана 523. новог Закона о
привредним друштвима тј. под условима из понуде за преузимање. Привредни
апелациони суд је овај спорни однос решио на следећи начин:
"Одредбом члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима је
прописано да на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова
свих акционара који поседују обичне акције (откупилац) скупштина доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара друштва уз исплату цене која се одређује сходном применом одредаба овог
закона о исплати несагласних акционара.
Чланом 523. став 1. истог закона, прописано је да изузетно од чл.
515. и 516. овог закона, откупилац који је путем понуде за преузимање испунио услов из члана 515. став 1. овог закона има право да у року од три
месеца од дана истека понуде за преузимање спроведе принудни откуп акција по условима из понуде за преузимање, ако је у складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава: искључиво путем добровољне понуде за преузимање упућене свим преосталим акционарима
за све њихове акције стекао најмање 90% акција које су биле предмет те
понуде; или ту понуду за преузимање спровео као обавезну.
Имајући у виду садржину цитираних одредби закона и чињенично
стање које између странака није ни спорно правилно је нашао првостепени
суд да су се у конкретном случају стекли законом прописани услови из члана
515. став 1. Закона, да по захтеву већинског акционара са 91,74% акција, привредно друштво донесе одлуку о принудном откупу акција од преосталих акционара и да на основу те одлуке већински акционар изврши откуп акција од
преосталих акционара под условима из понуде за преузимање акција којом је
утврђена цена од 2.000,00 динара по акцији, а сагласно цитираној одредби
члана 523. став 1. Закона, при чему је правилно првостепени суд нашао да се
у конкретном случају радило о обавезној понуди за преузимање, па да је стога принудни откуп акција одређен на основу члана 523. став 1. тачка 2. Закона, а не на основу одредбе члана 523. став 1. тачка 1. Закона на коју се противник предлагача погрешно позвао у својој одлуци.
У таквој ситуацији правилно првостепени суд одбио захтев предлагача заснован на одредби члана 521. став 1. Закона, будући да је истом
прописано да сваки акционар друштва чије су акције предмет принудног
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откупа који сматра да цена коју је утврдило друштво у складу са чланом
516. овог закона није утврђена у складу са овим законом може у року од
30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција у складу
са овим законом, па како је у овом конкретном случају откупна цена акција одређена према условима обавезне понуде за преузимање акција на
основу одредбе члана 523. став 1. Закона, то очигледно у овом случају нема места захтеву предлагача да суд одреди вредност принудно откупљених акција на основу члана 475. Закона.
Следствено наведеном жалбени наводи се испостављају неоснованим и правно неутемељеним. Наиме у својој правној конструкцији предлагач доказује да се у конкретном случају нису стекли законски услови да
се спроведе одлука о принудном откупу акција са ценом од 2.000,00 динара по акцији утврђеном понудом за преузимање акција циљног друштва
од 15.3.2012. године, а сагласно одредби члана 523. став 1. Закона, јер се
наводно није радило о обавезној понуди за откуп акција што у поднетој
жалби детаљно образлаже предлагач.
Међутим ови наводи жалбе су без утицаја на оцену правилности
одбијања захтева предлагача.
Наиме, на основу Одлуку о принудном откупу акција од 15.5.2012.
године, којом је усвојен захтев већинског акционара тог друштва са
91,74% свих емитованих акција за принудни откуп акција од преосталих
акционара по цени од 2.000,00 динара по акцији, утврђеној према условима из обавезне понуде за преузимање, одобрене од стране Комисије за
ХоВ коначним решењем бр.... већински акционар је од преосталих акционара откупио и исплатио преостале акције емитента.
У таквој ситуацији ако је предлагач сматрао да се нису стекли законски услови за објављивање обавезне понуде за преузимање, имао је
могућност да у управном спору напада коначно решење Комисије за ХоВ.
Надаље, ако је предлагач сматрао да је Одлуку о принудном откупу акција Скупштине друштва противна Закону у погледу одређивања цене акција према условима из понуде за преузимање од 15.3.2012. године
имао је могућност да на основу члана 520. став 1. Закона поднесе тужбу за
побијање одлуке о принудном откупу акција.
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Неосновано се позива предлагач да у конкретном случају није
имао могућност да побија тужбом наведену одлуку, указивањем на одредбу става 2. цитираног члана Закона према ком се одлука о принудном откупу не може побијати због непримерености цене за акције које су предмет принудног откупа, будући да се у овој ситуацији очигледно не ради о
непримерености утврђене цене за откуп акција, већ према наводима самог
предлагача о непостојању законских претпоставки за примену одредбе
члана 523. став 1. тачка 2. Закона у поступку принудног откупа акција.
Поред наведеног, код неспорне чињеницу да је предлагач своје акције стекао након 5.5.2012. године, очигледно је да се ради о прибављању акција из шпекулативних разлога, будући да се предлагач упушта у куповину акција по тадашњој тржишној цени од 2.000,00 динара по акцији непосредно
пре доношења одлуке о принудном откупу акција, уз очекивање да ће у принудном откупу акција на прибављеним акцијама стећи енормну зараду, која
би у конкретном случају износила преко 800%, па се и из наведених разлога
таквом поступању предлагача не може пружити заштита, јер rattio legis одредби чл. 516. и 475. Закона није у омогућавању прибављања зараде трговином хартијама од вредности, већ заштита економских интереса мањинских
акционара од обезвређивања цене акција у поступку принудног откупа акција. У конкретном случају из неспорних чињеница очигледно произилази да у
ситуацији кад је предлагачу било познато да је сазвана Скупштина друштва
ради доношења одлуке о принудном откупу акција тог друштва исти куповином акција себи прибавља статус мањинског акционара тог друштва, због чега се жалбени наводи испостављају неоснованима" - (Привредни апелациони
суд Пвж.бр. 354/13 од 22.5.2013. године).
У пракси се као спорно питање поставило и то, да ли несагласни
акционари могу оспоравати цену акција утврђену у поступку преузимања
акционарских друштава, те је Привредни апелациони суд решавајући овакав спорни однос заузео следеће правно становиште:
"У случају када се ради о принудном откупу акција у поступку
преузимања акционарских друштава, нема законске могућности да несагласни акционари сходно одредбама Закона о привредним друштвима
оспоравају добијену цену за акције у том поступку, ако је та цена утврђена изјавом о преузимању.
Из утврђеног чињеничног стања неспорно произилази да је тужиоцима и умешачима на страни тужилаца за њихове акције у поступку принудног
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откупа акција у поступку преузимања циљног акционарског друштва овде
туженог исплаћена управо цена од 4.600,00 динара по акцији коју је понуђач
исплатио сагласно садржини понуде за преузимање од 28.7.2008. године која
је одобрена решењем Комисије за хартије од вредности преосталим акционарима циљаног акционарског друштва на основу чега је пре спровођења поступка принудног откупа акција стекао 95% акција циљаног друштва.
Управо због тога неосновани су и преостали захтеви тужилаца и умешача о којима је првостепени суд одлучио првостепеном пресудом, јер су
исти де факто, усмерени на ревизију цене акција по којој је свим акционарима који су прихватили понуду за преузимање акција исплаћена вредност продатих акција циљног привредног друштва. Из тих разлога је и искључена могућност несагласних акционара да оспоравају цену која им је исплаћена сагласно понуди за преузимање, будући да ако су имали било какве примедбе
на висину цене за акције датој у понуди за преузимање акционарског друштва, то су могли искључиво да разреше у поступку преузимања туженог
пред Комисијом за хартије од вредности као надлежним органом који врши
надзор над поступком спровођења и одобрава објављивање понуде за преузимање хартија од вредности сагласно одредбама члана 41. Закона о преузимању акционарских друштава, при чему су тужиоци уколико су сматрали да
је цена акција за преузимање одређена у понуди на незаконит начин утврђена
имали могућност да против решења Комисије за хартије од вредности сагласно члана 43. став 2. истог закона покренути управни спор.
Наиме, удовољавањем захтевима тужилаца и умешача као несагласних акционара био би обесмишљен цео спроведени поступак преузимања акционарског друштва" - (Привредни апелациони суд Пж.
13838/2010 од 21.3.2012 године).
У пракси се као спорно питање појавило и питање да ли одлука
суда којом је утврђена већа вредност акција које су биле предмет откупа у
односу на вредност акција коју је друштву утврдило, односи само на акционара по чијем захтеву је одлука донета или се односи и на све акционаре који су испунили услов за принудни откуп.
Одредбом члана 521. став 1. Закона је прописано да сваки акционар друштва чије су акције предмет принудног откупа, који сматра да цена коју је утврдило друштво у складу са чланом 516. овог закона није
утврђена у складу са овим законом може у року од 30 дана од дана реги110
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страције одлуке о принудном откупу, тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција у складу са овим законом.
Ако је захтев поднет у складу са ставом 1. овог члана, надлежни
суд ће о томе одмах обавестити Централни регистар ради обустављања
исплате цене акционарима чије су акције предмет принудног откупа. Надлежни суд одлуку којом се утврђује вредност акција које су предмет принудног откупа по правноснажности доставља Централном регистру.
Ако је вредност утврђена одлуком суда виша од цене коју је утврдило друштво, откупилац је у обавези да разлику са припадајућом законском
затезном каматом обрачунатом од дана доношења одлуке о принудном откупу депонује на рачун из члана 516. став 4. Закона у року од 30 дана од дана
правноснажности одлуке суда. Ако откупилац пропусти да депонује разлику
у цени акција са припадајућом законском затезном каматом, друштво постаје
неограничено солидарно одговорно за исплату те разлике.
Из садржине наведене одредбе произилази да ако је суд утврдио већу
вредност акција које су биле предмет откупа у односу на вредност коју је
друштво утврдило, таква одлука суда би се односила на све акционаре који
имају право на принудни откуп акција. Међутим, уколико би суд евентуално
утврдио да је вредност акција које су биле предмет откупа мања у односу на
вредност коју је друштво откупилац утврдило, у том случају акционари не би
били дужни да врате разлику у цени акција, која им је исплаћена.
Потребно је нагласити да у ситуацији када суд донесе одлуку којом је утврђена цена акција већа од цене коју је друштво откупилац утврдило, не подразумева по мишљењу аутора реферата, да се исплата свим
акционарима изврши аутоматски, већ је друштво дужно да средства односно разлику средстава, депонује на посебан рачун код Централног регистра, а исплата ће се вршити по захтеву акционара уколико је акционар
захтев благовремено поднео. То произилази из одредбе члана 521. став 6.
Закона којом је прописано да захтев акционара чије су акције биле предмет откупа за исплату разлике у цени застарева у року од три године од
дана правноснажности одлуке суда којом је утврђена вредност акција.
Уместо закључка
Циљ овог реферата је да се упознају судије, стручна јавност па и акционари како већински тако и мањински, са релативно новим, или како се
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у нашој теорији назива - модерним институтом принудног откупа акција и
паралелно са њим правом на продају акција, који институти су прописани
Законом о привредним друштвима. У реферату је приказано и неколико
одлука Привредног апелационог суда у којима је решавано о праву на
принудни откуп и праву на продају акција. Иако у судској пракси до сада
није било већег броја спорова везаних за ове институте, на основу досадашњег искуства, уочено је да треба са посебном пажњом тумачити и примењивати ове норме, како би се спречиле евентуалне злоупотребе права,
које би довеле до тога да мањински акционари, по сили закона губе своја
власничка права, да акционарска друштва на овакав начин прелазе у потпуно власништво већинског власника, након чега долази до ситуације да
акционарско друштво у суштини мења своју правну форму и прелази у
друштво са ограниченом одговорношћу.
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Боривоје Живковић,
судија Апелационог суда у Београду

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА
И ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ
Уводна објашњења
Остваривање и заштита права запослених је наслов корпуса норми
из одредбе чл. 192-196. Закона о раду1. Tај исказ с обзиром на свој садржај подразумева постојање узајамности у радноправном односу, јер праву
запосленог одговара обавеза послодавца. Mutatis mutandis важи и обратно.
Право неког од назначених субјеката представља скуп овлашћења и
својим садржајем обухвата и овлашћење на правно заштитни захтев. Од права треба разликовати правну моћ надлежног органа послодавца да једностраном правном радњом уђе у радноправни статус запосленог. То послодавац
чини онда када својим појединачним правним актом врши укидање, односно
измену права у квантитативном и/или квалитативном смислу. Реч је о једностраној акцији послодавца независно од тога што је радни однос заснован на
основу уговора о раду. Та правно допуштена интервенција може бити материјализована у виду одлуке надлежног органа послодавца која садржи исказ
о праву запосленог (са позитивном или негативном садржајем ) не дирајући у
in concreto постојећи радни однос. Није од значаја да ли је та акција послодавца уследила по законској наредби, на захтев запосленог односно иницијативу послодавца. Таквoг карактера су и решење о:
- неплаћеном одсуству-послодавац може запосленом да одобри
одсуство без накнаде (члан 78. ЗОР);
- решење о престанку радног односа на иницијативу послодавца
(члан 179. ЗОР);
- праву на годишњи одмор.
На то подсећају искази: "послодавац одлучује о времену коришћења годишњег одмора" и "ако послодавац не достави запосленом решење"
1

Видети одредбе чл. 192-196. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013). У тексту: Закон или ЗОР
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аргуменат из одредбе члана 75. ст. 1-3. ЗОР. Сваки од њих говори о посебном облику остваривања права запосленог независно од садржаја уговора
о раду. То се чини појединачним правним актима који и не морају да додирују амбијент уговорених услова рада. Не додирују у оним случајевима
када је законска, односно норма општег акта довољна да самостално или
у њиховој међусобној комбинацији реши са становишта примене права
одређени правни проблем.
Од тога треба разликовати случајеве уговорених услова рада када
се њихова измена може са становишта примене права извршити искључиво анексом, што подразумева сагласност воља уговарача.
Доношење решења
Доношење решења је у одређеним ситуацијама по самом закону
препуштено одлуци послодавца. Тако на пример послодавац може, али и
не мора да одобри плаћено одсуство запосленом - аргуменат из одредбе
члана 78. Закона. Подразумева се да надлежни орган послодавца ради у
границама своје надлежности да одлучује у одређеној радно правној ствари. Тада је реч о акту у формалном смислу којим oн решава о правима,
обавезама и одговорности запосленог.
Тиме се не дира у материјално правна, чињенична и остала процесна питања. Некада је то последица његове дужности у присуству захтева
запосленог да одлучи о његовом праву. За одлуку је меродавно присуство
правно важних чињеница које када се остваре обавезују послодавца да се
понаша по диспозицији. То је на пример случај мировања радног односа члан 79. ЗОР када надлежни орган послодавца нема избор јер мора да се у
присуству испуњене претпоставке диспозиције понаша по диспозицији.
Тако на пример одлазак запосленог на одслужење, односно дослужење
војног рока има за нужну последицу мировање радног односа. Послодавац у тој ситуацији и за случај да не донесе решење на назначену тему не
може ту чињеницу користити за раскид радно функционалне везе. Не може, јер је изложен принуди права која тада наређује да се запослени налази у статусу мировања радног односа.
У одређеним случајевима пасивизам надлежног органа послодавца да донесе решење је сам по себи довољан основ за његову грађанско
правну одговорност за накнаду штете, али не утиче на остваривање самог
права запосленог. То је случај коришћења годишњег одмора када је по116

Реферат Апелационог суда у Београду
слодавац по наредби из одредбе члана 75. став 3. ЗОР дужан да запосленом достави решење с тим у вези, јер се у противном ствара правна
претпоставка: сматра се да је запосленом послодавац ускратио право на
годишњи одмор2. Нужан услов је и да запослени није искористио годишњи одмор и да су присутне чињенице у чијем му се присуству признаје
назначено право3. Тада пасивизам послодавца у виду неодлучивања нема
за последицу активирање права запосленог на годишњи одмор.
Решење о годишњем одмору је у овом случају конститутивног карактера. Запослени не може самостално изабрати време коришћења годишњег
одмора а за случај да то учини понаша се противно његовој дужности да ради у складу са уговореним условима рада4. У одсуству решења о годишњем
одмору запослени може само остварити право на накнаду штете. Суд нема
овлашћење да уместо надлежног органа послодавца одреди време коришћења годишњег одмора. То одређује послодавац зависно од потребе посла а за
2
3

4

Према одредби члана 75. став 3. ЗОР Ако послодавац не достави запосленом решење,
сматра се да је запосленом ускратио право на годишњи одмор
Претпоставка из одредбе члана 75. став 3. ЗОР је оборивог карактера. Послодавац може
тврдити да нису били испуњени услови за годишњи одмор. Терет чињеничне тврдње и
доказа је за случај спора на њему.
О томе се изјашњава ова судска одлука: Према утврђеном чињеничном стању писменим решењем туженог тужиоцу је одобрено коришћење годишњег одмора у трајању од 10 дана и
то почев од 25.7. до 7.8.1996. године. Дана 1.8.1996. године тужилац је прекинуо годишњи
одмор због тога што је отворио боловање. На боловању је био све до 10.10.1996. године. По
закључењу овог боловања обратио се директору туженог са захтевом да му се одобри коришћење дела годишњег одмора за 1996. годину и то почев од 11.10.1996. године, с тим што
после закљученог боловања није ни долазио на посао. Директор предузећа је одбио његов
захтев и позвао га да се одмах јави на посао, с тим да оправда свој недолазак после закљученог боловања. Међутим, тужилац се није јавио на посао па је донето решење о престанку
радног односа због неоправданог изостајања са посла пет радних дана узастопно.
Код овако утврђеног чињеничног стања правилно су нижестепени судови применили материјално право када су одбили тужбени захтев којим је тужилац побијао законитост решења
о престанку радног односа. Наиме, право на годишњи одмор јесте неотуђиво право запосленог и ово право нико не може запосленом ускратити (члан 30. Закона о основама радних односа). Међутим, време коришћења годишњег одмора одређује послодавац водећи рачуна да
се не ремети процес рада, па је према томе запослени дужан да користи годишњи одмор у
време када надлежни орган у предузећу то одобри. Како тужиоцу није одобрено коришћење
годишњег одмора, његово одсуство са посла после закљученог боловања се има сматрати
неоправданим. Због тога је правилан закључак нижестепених судова да је оспорено решење
о престанку радног односа тужиоца донето у складу са законом. (Из пресуде Врховног суда
Србије, Рев. 7625/98 од 25.11.1999.) Правна пракса Intermexa
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случај да то не учини активира се основ за његову грађанско правну одговорност и с тим у вези његову обавезу накнаде штете запосленом.
Нека упоредно правна решења
Донето решење надлежног органа послодавца на територији Републике Србије је коначно пошто је изостала заштита код послодавца у виду
остваривања права. Супротно у упоредном праву присутно је и другачије nomo решење. Томе у прилог то што је нормама тих закона прописано право
радника који сматра да му је послодавац повредио неко право из радног односа да у року од 15 дана од доставе одлуке којом је повређено његово право
односно сазнања за повреду права захтева од послодавца "остварење тог права". За случај да послодавац у року од 15 дана од дана доставе захтева радника не удовољи том захтеву радник може у даљем року од 15 дана захтевати
судску заштиту повређеног права пред надлежним судом5. На тај начин уведена је двостепеност у поступку интерне заштите као законска, по карактеру,
процесна претпоставка за остваривање судске заштите.
Овлашћења послодавца
Слово закона користи појам: Остваривање и заштита права, обавеза и
одговорности запослених. С обзиром на родно одређење овог појма то може
да наведе на погрешан закључак: да је реч о in toto правима, обавезама и одговорностима запосленог. Назначили смо да је то погрешан закључак, јер
исти следи само онда ако се остане на атомизираном тумачењу одредби чл.
192-196. ЗОР. Међутим, код утврђивања правог значења ових норми од правно вредног значаја су и оне норме које садрже говор о правима, обавезама и
одговорностима чији је предмет уређивања у нормативном смислу везан за
уговор о раду односно његов анекс. Када се код утврђивања правог значења
овог појма користи систематско тумачење онда следи закључак да су одредбе чл. 192-196 ЗОР ограничене на поступак остваривања и заштите права запослених што је и наслов корпуса ових норми и да оне немају амбицију да
дају целовит одговор на питање одлучивања о свим правима и обавезама за5

Видети одредбу члaна 133. Закона о раду ("Народне новине" број 38/95) Исправак Закона о раду објављен у "Народним новинама", бр. 17/01, 82/01, 114/03 и 30/04 и Исправак
Закона о измјенама и допунама Закона о раду "Народне новине", број 142/03, одредбу
члана 119. Закона о раду Републике Црне Горе ("Службени лист Црне Горе" број 49/08
од 15.8.2008 године, 26/09 од 10.4.2009 године, 88/09 од 31.12.2009. године, 26/10 од
7.5.2010. године, 59/11 од 14.12.2011. године). У тексту ЗОР РЦГ
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посленог. Потпун одговор на ову тему показује и то да одређена права и обавезе настају искључиво као резултат сагласне воље послодавца и запосленог
исказане у форми уговора о раду, односно његовог анекса.
Последица занемаривања ове разлике је contra et prаeter legem проширивање овлашћења послодавца исказаног у његовом једностраном појединачном правном акту и с тим у вези прелазак границе када овлашћење послодавца да одлучује о правима и обавезама запосленог губи атрибут правни и
улази у зону противправности. То су случајеви када теме које могу бити
предмет искључиво уговора о раду буду једнострано уређене појединачним
правним актом послодавца. На тај начин се врши једнострана измена уговорених услова рада. Подразумева се да су те теме већ уређене уговором о раду
и да тај правни посао бланкетном техником не упућује на појединачни правни акт послодавца, То је на пример случај када надлежни орган послодавца
уместо процедуре за закључење уговора о раду, или за измену уговорених
услова рада, што подразумева по слову закона: понуду, рок за изјашњење и
анекс – аргуменат из одредбе члана 172. ЗОР, донесе решење о премештају
на друге послове. У тој ситуацији са становишта примене права резултат може бити искључиво касација решења које садржи одлуку на неку од тема
именованих у одредбама чл. 33, 104-119, 171-174. члана 172. ЗОР6. Није битно да ли је то учињено тако што се на тај начин врши измена уговореног или
решењем замењује уговор о раду7.
Тако се на пример по слову закона:
- радни однос у амбијенту рада где важи општи радноправни режим заснива уговором о раду који потписују послодавац и запослени
(члан 30. ст. 1 и 2), осим изузетка у случају из одредбе члана 14. ЗОР;
- уговором о раду дефинисана су права и обавезе које могу бити
искључиво његов садржај;
6

7

О томе и ова сада актуелна судска одлука: "С обзиром на цитирану одредбу члана 103.
Закона о раду (пропис важећи у назначеном периоду) измена уговорених услова рада се
не врши на основу решења. Ради тога, правилно је првостепени суд поништио и решење директора туженог број 2044 од 15.7.2004. године којим се тужилац распоређен на
послове помоћника директора за правне, кадровске и опште послове распоређује на послове радног места самосталног правног референта од 4.7.2004. године". (Пресуда
Окружног суда у Београду, Гж. И 1623/2008 од 1.4.2008. године). Ова одлука је објављена у Судској пракси Параграф Лекс
Изузетак је случај када је решење правноснажно а није закључен уговор о раду
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- измена уговорених услова рада врши се анексом уговора о раду
(члан 171).
Тиме се не дира ни у она овлашћења која и ако су предмет уговора о
раду могу на основу његове клаузуле и под условима из њеног садржаја бити
пренета у погледу одлуке у овлашћење надлежног органа послодавца. Тако на
пример клаузулом уговора о раду може се овластити надлежни орган послодавца да у складу са општим актом решењем изврши умањење односно увећање зараде па и зависно од финансијских резултата. О томе се изјашњава и ова
одлука Уставног суда: Уставни суд оцењује да из одредаба чл. 81. и 82. раније
важећег Закона о раду, као и чл. 104. и 108. Закона о раду, произилази да се зарада запосленог утврђује на основу закона, општег акта и уговора о раду као и
да зараду чини и увећана зарада, при чему се поред основа за увећану зараду
прописаних законом, општим актом или уговором о раду, могу утврдити и
други случајеви у којима запослени има право на увећану зараду. Уставни суд
констатује да основ увећане зараде подноситељке уставне жалбе није прописан законом већ представља случај у коме је послодавац искористио законску
могућност да уговором о раду закљученим са запосленим предвиди увећану
зараду по основу месечних остварених сати налета за одређене категорије запослених. С тим у вези Уставни суд оцењује да је када користи наведену законску могућност послодавац овлашћен да својим актом и уговором о раду,
утврди и под којим условима ће се право на увећану зараду остваривати. У
конкретном случају, тужени, који је послодавац подноситељки уставне жалбе,
предвидео је самим уговором о раду који је са подноситељком закључио још
24.3.2002. године, да уговорени део зараде зависи не само од квалитета и резултата рада запосленог, већ и од успешног пословања предузећа као и да се
овај део зараде може увећати и умањити одлуком послодавца, а на основу
утврђених финансијских резултата пословања. Анексом уговора о раду прецизирано је да се уговорени део зараде утврђује на основу броја сати налета у току месеца. Полазећи од изнетог, Уставни суд оцењује да је тужени био овлашћен да због финансијски неуспешног рада предузећа стави ван снаге одлуке
које су биле основ за обрачун и исплату уговорене (увећане) зараде подноситељке уставне жалбе, те да јој је стога овај део зараде припадао до доношења
Одлуке генералног директора број 751 од 13.4.2005. године8.
8

Одлука Уставног суда Уж. бр. 331/2009 од 4.11.2011. године - Билтен Апелационог суда у Београду, број 3/2011, Intermex, Београд, Аутор сентенце: Боривоје Живковић, судија Апелационог суда у Београду
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Правне последице правноснажног решења које садржи одлуку
на тему која је предмет уговора о раду
Дилему изазива случај правноснажног решења о правима која су
по слову закона предмет уговора о раду. Подразумева се да је тај појединачни правни акт достављен запосленом уз упутство о правном леку и да
он није користио eх lege прописан правни пут ради заштите свога права.
Када је in concreto ab initio нерешен случају са становишта правног акта. Тада је меродаван учинак правноснажног решења. Томе у прилог нека послуже ови разлози:
а) Правноснажно решење измиче контроли и делује под претпоставком тачности. Карактер повреде права је материјално процесне природе и он је могао бити предмет контроле искључиво кроз контролу решења којим је та повреда права захваћена;
б) Изостао је уговор о раду у писаном облику, али код утврђивања
тумачења шта је стварна сагласна воља послодавца и запосленог мора се
водити рачуна о њиховој намери. Томе у прилог и садржај правила прописаног одредбом члана 32. став 2. Закона које се односи на постојање радног односа и у одсуству уговора о раду у писаном облику. У тој ситуацији
изостао је уговор о раду у словом закона прописаној форми, али то не
спречава са становишта примене права закључак да радни однос постоји и
да му право признаје валидитет. Подразумева се по природи ствари да и
тада тај радноправни однос по свом садржају чине права и обавезе
назначених субјеката;
в) Закон о раду нема норме које би садржале исказ: о ништавом
решењу којим је одлучено о праву, обавези и /или одговорности запосленог која су резервисана по закону за уговор о раду. Истина о повреди материјалног права - суд за случај спора у парници води рачуна по службеној дужности, али он у овој ситуацији не може занемарити да постоји
правноснажно решење којим је одлучено о праву запосленог и да другачије није уговорено. Ради тога суд и нема овлашћење да елиминише присуство тога појединачног правног акта у правном саобраћају, већ га мора
уврстити у чињенични садржај доњег судског силогизма;
г) Опонент би могао да приговори да ово решење има само карактер понуде, а не одлуке о праву, али правно погрешно. Назначили смо погрешно, јер се понуда по форми, елементима и правним последицама раз121
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ликује од решења које садржи одлуку о праву запосленог. Поред тога овде
се ради о случају када није решена правна ситуација, па донето решење
има карактер одлуке о праву.
Супротно када је уговором о раду већ претходно уговорено право
тада присуство правноснажног решења на исту тему нема моћ дерогације.
Нема јер се измена уговорених услова рада може вршити искључиво анексом. Ради тога решење нема капацитет да као једностран појединачни
правни акт мења садржај уговора о раду као двостраног правног посла.
Тада важи правило конкуренције којим се решава сукоб између правноснажног решења и уговора о раду када оба појединачна правна акта постоје у правном саобраћају. У том случају приоритет у амбијенту уговорених услова рада има одговарајућа уговорна клаузула. У тој ситуацији
атрибут правноснажности решења не користи послодавцу, јер се у том
случају не врши контрола решења већ решава однос два правна акта која
постоје у правном саобраћају. Не може се користити ни дерогација у корист признавања правног дејства у овој ситуацији назначеног решења, пошто тај акт као једнострани нема капацитет да мења уговор о раду односно анекс као двострани правни посао.
Садржај решења о остваривању права, обавеза и одговорности
Своју одлуку послодавац исказује у словом закона прописаној
форми. Та одлука се материјализује у донетом решењу. О томе се изјашњава одредба члана 193. Закона о раду која гласи: Запосленом се у писменом облику доставља решење о остваривању права, обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном леку, осим у случају из члана 172. овог закона.
Кључне речи су: решење, писани облик образложење и поука. Прва
два одређују врсту појединачног правног акта (решење) и његов облик (писани) други његов садржај - оно што он треба по слову закона да садржи док
трећи исказ указује да је против тог акта допуштен одговарајући правни пут судска надлежност активирана у оквиру рока преклузивног карактера. Тај
акт чином доношења не садржи претпоставку необоривости већ то својство
може добити после истека рока за подношење тужбе, када она није поднета,
или завршетком правноснажно окончаног поступка чији је резултат негативна одлука по тужбеном захтеву за његов поништај.
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Решење представља појединачну правну норму која садржи увод,
диспозитив и образложење са поуком о правном средству. Слово закона
нагласак ставља на образложење и поуку о правном леку, али то не искључује и остале претходно назначене нужне делове решења који су по
природи ствари conditio sine qua non његовог постојања.
Његов диспозитив садржи одлуку о појединачном праву, обавези
и одговорности in conncreto запосленог. Одлука мора бити потпуна одређена и прецизна. Она мора да садржи све елементе. На њих указује слово
закона па било тако што именује садржај права о коме се решењем одлучује на пример: време трајања плаћеног односно неплаћеног одсуства,
време одређено за коришћења годишњег одмора, или изричитим прописивањем шта отказ од стране послодавца треба да садржи9. Одсуство неког
од ових ех lege посредно или непосредно прописаних елемената диспозитива решења чини тај појединачни правни акт непотпуним па тиме, с обзиром на карактер недостатка, неупотребљивим да произведе одговарајућу последицу у правном саобраћају. Опонент би могао да приговори да о
диспозитиву решења не говори Закон, али тај његов елеменат се подразумева. То следи из упоредбе појма решење којим се решава у одређеној
радно правној ствари, па се зато његовим диспозитивом решава о предмету поступка у целини и о свим захтевима странака10.
Назначено је да је нагласак у слову Закона на образложењу решења. Ratio legis за то је у остваривању права запосленог на образложену одлуку. На то подсећа и правило из тачке 13.1. Препоруке 166, где се од послодавца тражи да на захтев "радника" достави писмену изјаву у коју се
наводи разлог, односно разлози за престанак радног односа11. Ово решење
прихватио је и ЗОР с обзиром да користи појам: "образложење", али у
9
10

11

Видети на пример одредбу чл. 75. и 179. ЗОР
У том значењу се овај појам дефинише и у одредби члана 198. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр.
30/2010). У тексту: ЗУП
Према тачки 13.1. Препоруке 166, Препоруке о престанку радног односа на иницијативу послодавца према чијем садржају радник који је обавештен о престанку радног односа или чији је радни однос прекинут треба да има право да добије на захтев, писмену
изјаву од свог послодавца у коме се наводи разлог односно разлози за престанак радног односа. Ова Препорука је усвојена 22.6.1982. године након Генералне конференције Међународне организације рада у Женеви коју је сазвао Административни савет на
свом 68. заседању 2. јула 1982. године. У тексту: Препорука 166.
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значењу које је повољније за запосленог јер у одредби члана 193. ЗОР користи исказ: решење о остваривању права, обавеза и одговорности са
образложењем". Овде је појам је решење родног карактера, а то значи да
својим садржајем обухвата било које решење којим је одлучено о праву,
обавези или одговорности запосленог.
Када се у назначеној норми Препоруке 166. користи појам разлог
онда то подразумева чињенично правне разлоге, а не само паушалне тврдње. То је неопходно, јер запослени мора знати зашто је изложен одговарајућем разлогу који је у акту употребљен на пример за раскид раднофункционалне везе12. То право по природи ствари подразумева навођење, по
схватању послодавца, правно важних чињеница које је он у конкретној
ситуацији употребио као разлог за одлуку о праву запосленог. Исказано
разлозима из образложења Одлуке Уставног суда то је дужност послодавца, као доносиоца појединачног правног акта који одлучује о нечијем праву – читај о праву запосленог: "да се изјасни о свим битним питањима
конкретне правне ствари 13.
То је у складу и са правилом из одредбе става 2. члана 199. Закона
о општем управном поступку које прописује да осим у једноставним стварима образложење решења садржи: чињенично стање, по потреби и разлоге који су били одлучни при оцени доказа, разлоге због којих није уважен који од захтева странака, правне прописе и разлоге који с обзиром на
утврђено чињенично стање упућују на решење какво је дато у диспозитиву на пропис који то предвиђа14. Назначили смо Закон о општем управном
12
13
14

О томе и Одлука Уставног суда Уж.41/2009 од 30.3.2011. године
Видети Одлуку Уставног суда Уж. 41/2009 од 30.3.2011. године и Пресуду Европског суда
за људска права у предмету Van de Hurk против Холандије од 19. априла 1994. године
Видети одредбу члана 199. ЗУП. О томе и Одлука Врховног суда Србије: Из списа ове инспекцијске ствари види се да је код тужиоца сачињен записник о контроли материјално-финансијског пословања, да је тужиоцу остављен рок да се изјасни у вези примедаба учињених у току
састављања записника, па је тужилац те примедбе писмено и доставио туженом органу. Тужени орган је преко инспектора одговарао на те примедбе кроз посебне поднеске, о чему је учињена констатација на страни 3 оспореног решења, тако да оспорено решење садржи само разлоге због којих тужени орган сматра да је тужилац у пословању учинио одређене неправилности, али образложење не садржи оцену разлога тужиоца кроз дате примедбе на записник. Како
је одредбом члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку предвиђено да образложење решења садржи кратко излагање захтева странака, утврђено чињенично стање, по потреби
и разлоге који су били одлучни при оцени доказа, као и разлоге због којих није уважен који од
захтева странака, и правне прописе и разлоге који с обзиром на утврђено чињенично стање,
124

Реферат Апелационог суда у Београду
поступку, јер је реч о његовој супсидијарној примени и у амбијенту радних односа. Покриће за то налазимо у његовој одредби члана 2. у вези
члана 1. према којој норми су по овом закону дужна да поступају и предузећа која врше јавна овлашћења када одлучују о правима, обавезама или
интересима физичких лица. На то подсећа и одредба члана 284. овог закона када при говору о спровођењу закона што је и наслов ове норме у свом
почетну фрагменту користи и овај исказ: Предузеће, односно друга организација којој је законом поверено вршење јавног овлашћења може у поступку који води за повреде процесне дисциплине сама изрицати казне15.
Томе у прилог и то што по слову закона одређен надлежни орган
послодавца (не било које лице) решењем признаје, или одузима право запосленог, прописује му обавезу или га овлашћује да нешто учини односно
не учини (на пример користи годишњи одмор, плаћено, односно неплаћено одсуство и слично). На тај начин надлежни орган послодавца решава о
правима, обавезама или правним интересима запосленог (индивидуализовано физичко лице). Тврдити супротно значи учинити разумно неоправдану разлику у односу на запослене који се са становишта примене права
упућују на решење какво је дато у диспозитиву, то је став Врховног суда Србије да су у образложењу оспореног решења морали да буду оцењени сви приговори и примедбе које је тужилац изнео на сачињени записник, и да разлози туженог органа у том правцу буду саставни део
оспореног решења. Са наведених разлога, изјашњавање инспектора о примедбама на записник
посебним поднесцима не може да надомести недостатак разлога о неприхватању примедби у
образложењу оспореног решења". (Врховни суд Србије, У. бр. 2652/2001 од 25.9.2002. године.
Ова одлука је објављена у Судској пракси Paragraf leх
15
О томе се изјашњава и ова и сада актуелна судска одлука: "За ову одлуку дати су разлози које
као правилне и потпуне прихвата и Врховни суд, па нису основани наводи ревизије тужиоца о погрешној примени материјалног права. Супротно ревизијским наводима у конкретном
случају је правилно поступљено по одредбама тада важећег ЗУП које одредбе се односе на
начин достављања писмена. Наиме, утврђено је да је достављач оставио извештај о приспећу пошиљке у којој се налазила назначена одлука о престанку радног односа, те да је супруга тужиоца дошла у пошту где је наведену пошиљку примила 21.12.1995. године и доставницу потписала а да је у мају месецу 1996. године ту пошиљку са њеним садржајем предала
тужиоцу. Међутим, тужилац је приговор на одлуку о престанку радног односа поднео тек
18.7.1996. године дакле по протеку рока од 15 дана прописаног одредбом члана 94. став 2.
ЗРО ("Службени гласник РС" 45/97) због чега је правилно оцењен као неблаговремен и одбијен (уместо одбачен) одлуком управног одбора од 4.10.1996. године". (Пресуда Првог општинског суда у Београду П. бр. 2440/02 од 29.1.2004. године, пресуда Окружног суда у Београду Гж. 1982/04 од 24.12.2005. године и пресуда Врховног суда Србије Рев. 1735/06 од
31.1.2007. године) - Билтен Окружног суда у Београду, бр. 75/2007, Intermex, Београд, сентенцу приредио: Боривоје Живковић
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налазе у општем радноправном режиму16. Међутим, и у одсуству одговарајућих норми Закона о општем управном поступку у присуству осталих
разлога следи исти закључак са становишта елемената решења и садржаја
његовог образложења.
Границе судске контроле
Oво решење се заснива на чињеничном стању које везује послодавца и представља границу судског овлашћења у његовој контроли. Његова чињенична подлога мора обавезно бити садржај судске контроле а
утврђене чињенице с тим у вези унете у садржај доњег судског силогизма.
На тај начин ограничена је могућност суда да утврђује правно важне чињенице изван оних које представљају чињенични основ који је садржан у
образложењу in concreto решења. Тако на пример његов садржај не могу
бити чињенице које би својим присуством оправдавале постојање разлога
на коме није заснован чињенични основ из оспореног акта. У парници се
проверава законитост оспореног решења а то подразумева његову контролу са становишта правила поступка, материјалног права па и чињеничног
стања чије су границе постављене чињеничним основом који је у акту искоришћен за примену права.
Са становишта судске контроле чињенични наводи из решења не
могу остати необразложени, а то значи и вредновани са становишта његове правилности17. То не спречава суд у парници да врши проверу чињеничног стања из образложења оспореног акта. Он може и да употпуњује
то чињенично стање, али не мењајући његов чињенични идентитет. Чињенично стање из образложења решења мора бити очигледно препознатљиво и у садржају јудиката којим се контролише правилност и законитост
решења којим је одлучено о праву запосленог. Тврдити супротно значи
препустити суду улогу послодавца, и истовремено занемарити границе
судске надлежности да тај акт контролише, па и са становишта формалних недостатака. На тај начин се заборавља да је по слову закона образложење решења и с тим у вези елементи који морају бити обавезно присут16
17

Видети на пример одредбу члана 30. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 68/07 и исправка 116/08 и 104/2009).
Видети пресуду Европског суда за људска права у случају Van de Hurk против Холандије и
He lie против Финске од 19.12.1997. године као и Одлуку Уставног суда Србије
Уж.1341/2009 од 22.7.2010. године и Одлуку истог суда Уж.41/2009 од 31.3.2011. године
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ни услов без кога нема правно признатог акта којим је одлучено о праву,
обавези и одговорности запосленог.
Решење о престанку радног односа и начин престанка радног односа
на иницијативу послодавца
Почетни фрагменат одредбе става 1. члана 179. ЗОР гласи: Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду. Тако је одређен начин
престанка радног односа. Није од значаја да ли је реч о радном односу заснованом на одређено или неодређено време. У оба случаја назначени начин престанка радног односа може бити употребљен у току времена њиховог трајања.
Исказ: запосленом престаје радни однос, не носи атрибут увек
присутне самодовољности. Он ће бити довољан у присуству разлога из
одредбе члана 175. став 1. тач. 1, 2. и 6. и члана 176. ЗОР. У тим ситуацијама запосленом престаје радни однос, јер је природа разлога таква да је
нужна последица раскид раднофункционалне везе. То може бити зато:
- што су одређени разлози по природи такви да у њиховом присуству постојећи радни однос губи основ свога постојања, па и независно од
воље једног односно оба уговарача када је реч о престанку радног односа
по сили закона. Недовољност само воље запосленог или послодавца за опстанак уговора о раду огледа се у случајевима:
- истека рока на који је радни однос заснован, или кад запослени
наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања под условом да се послодавац и запослени друкчије не споразумеју. Улога сагласне воље уговарача исказана у одговарајућој законској форми је од правно
вредног значаја за споразум о продужењу уговора о раду (члан 175. став
1. тачка 2. ЗОР);
- смрти запосленог или у другим случајевима прописаним законом. У овом случају уговор о раду престаје зато што је наступила чињеница у чијем присуству закон признаје престанак уговора - смрт запосленог.
Тада је реч о престанку радног односа по сили закона и ако то ЗОР не
прописује пошто је тај правни посао носи особину и intuitу personаe. Он је
везан за лична обележја уговорника – in concreto запосленог са којим је
послодавац закључује уговор о раду. Уговор о раду се закључује са индивидуално одређеним лицем као запосленим. Ради тога на његово место не
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може да ступи супститут - друго лице као запослени. Исто са становишта
начина престанка радног односа важи и у присуству неке од чињеница које активирају престанак радног односа по сила закона (члан 176. ЗОР). У
тој ситуацији је решење такође сувишно, а ако буде донето има декларативан карактер. Тада се не може отказати уговор о раду, јер више не постоји друга уговорна страна. Искључен је значај воље обе уговорне страна, па тиме и улоге уговора о раду код престанка радног односа по сили
закона. У случајевима из одредбе члана 176. ЗОР воља послодавца и запосленог уопште не учествује. Тада делује само закон у присуству неке од
чињеница именованих у слову ове норме.
У свим тим ситуацијама за одлуку о раскиду раднофункционалне везе довољан је исказ о престанку радног односа или тај акт и није потребан.
Када је реч о уговору о раду којим је заснован радни однос на одређено време тада радни однос престаје истеком рока на који је заснован
(истек рока уговора о раду којим је заснован радни однос на одређено. У
том случају нема основа за отказ уговора о раду, јер је тај правни посао
престао истеком времена на који је закључен.
У правној пракси се и у случају престанка радног односа због истека рока на који је заснован уговор о раду говори о отказу уговора о раду18. То се чини погрешно јер тада уговор о раду престаје због тога што је
истекло време на које је закључен. Тај уговор је закључен са ограниченим
временом трајања а уговарачи су у том периоду постигли резултат и то
послодавац тако што је задовољио привремену потребу посла, односно замену одсутног запосленог, а други уговарач зараду и друга права по основу оствареног рада. Ради тога не само што нема потребе отказивати уговор о раду већ када се то учини тада се отказује правни посао који више
не постоји у правном саобраћају.
18

О томе говори Правно схватање Врховног касационог суда утврђено на седници Грађанског одељења од 25.12.2012. године, чије је образложење верификовано 26.12.2012.
године које у овом делу гласи: Послодавац и запослени могу да закључе један или више сукцесивних уговора о раду на одређено време на истим пословима чије укупно трајање непрекидно или са прекидима краћим од 30 дана не може да буде дуже од 12 месеци (осим замене одсутног радника);
Рок од 90 дана за подношење тужбе за утврђење да је радни однос на одређено време
постао радни однос на неодређено време, почиње да тече од дана достављања решења о
отказу, односно фактичког престанка радног односа". Ово схватање је објављено у Билтену Врховног касационог суда број 1/2013 стр. 183-186.
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Решење је у употреби и када је реч о једностраном раскиду раднофункционалне везе чији разлози употребе дефинишу допринос послодавца
и/или запосленог њеном настанку - аргуменат из одредбе чл. 175-179. ЗОР.
Споразум о престанка радног односа и одредбе члана 177. став 1.
ЗОР не захтева и доношење решења о престанку радног односа нити може
бити у функцији његове замене. Не може јер је основ његовог настанка
сагласна воља уговарача. У овом последњем случају решење послодавца
је сувишно а за случај да је донето има декларативни карактер.
Решење и отказ уговора о раду
Супротно, материјални израз остваривања иницијативе послодавца у погледу једностраног раскида раднофункционалне везе са запосленим је отказ од стране послодавца. На то подсећа назначени исказ који даје одговор на питање: како, на који начин послодавац једнострано може у
односу на in concreto запосленог остварити његов престанак радног односа. Није довољно да решење о отказивању уговора о раду садржи само исказ о последици. Он мора имати и исказ о отказу уговора о раду јер само
тако ће ликвидирати основ заснивања раднофункционалне везе. Он има
значење начина престанка радног односа19. Пошто је основ за заснивање
радног односа уговор о раду то се престанак радног односа у случајевима
из одредбе члана 179. ЗОР може остварити искључиво oтказом уговора о
раду. Подразумева се да је претходно испуњен неки од разлога прописаних назначеном правном нормом.
На тај начин се остварује једнострани раскид уговора о раду као
двостраног и двострано обавезног правног посла. У амбијенту радних односа то је изузетак од правила да се двострани правни посао исказан у виду уговора о раду не може једнострано раскинути.
С обзиром на садржај отказних разлога, отказ уговора о раду се заснива на понашању запосленог, његовој радној способности и потреби послодавца. То се чини и онда када се запослени понаша супротно уговореном или прописаном у уговору о раду, општем акту и закону (разлози који се односе на понашање запосленог и/или његову радну способност) односно због промењених околности (престанак потребе послодавца). Природа ових разлога је таква да чини разумно прихватљивим једнострано
19

Исто и у теорији. Видети у Лексикону грађанског права (Номос Београд 1996 стр. 464)
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деловање послодавца пошто је уговорени радни однос изгубио разлог његовог постојања - оно због чега је заснован радни однос са запосленим.
Послодавац то мора учинити на законом прописан начин – отказивањем уговора о раду.
То може учинити и запослени – аргуменат из одредбе члана 178. Закона - отказ од стране запосленог и без других услова јер свако има право
под једнаким условима на слободан избор рада - члан 60. став 3. Устава Републике Србије. Решење у тој ситуацији зато има декларативни карактер. Непоштовање ех lege одређеног времена: да отказ мора бити дат најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа се зато
решава по правилима облигационог (одштетног) а не статусног права.
Заједничка одлика ових основа престанка радног односа је једнострано учешће воље послодавца или запосленог у раскиду раднофукционалне везе. Разлика је у значају улоге њихове одлуке и потреби да се употреби одговарајући словом закона прописани разлог. Уместо самодовољности изјаве воље запосленог за случај отказа уговора о раду запосленог
код отказа од стране послодавца присутно је ограничење и у виду нужности постојања неког од разлога прописаних одредбом члана 179. ЗОР20.
Овде и дилема да ли се раскид раднофункционалне везе у присуству разлога из одредбе члана 179. ЗОР материјализује отказом од стране
послодавца, што је наслов те норме, или је довољно и тада донети решење
о престанку радног односа.
С обзиром на слово закона одговарајући појединачни правни акт
на ту тему је у формалном смислу решење, док његов материјални садржај чини одлука послодавца о отказу уговора о раду.
Oвде је такође одговарајући појам за одлуку послодавца решење
када је реч о отказу уговора о раду из одредбе члана 179. Закона, независно од тога што је наслов те норме: "Отказ од стране послодавца". Томе у
прилог наведимо ове разлоге:

20

О томе у теорији и овај став: "Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику и
обавезно садржи образложење и поуку о правном леку" Снежана Андрејевић Отказ
уговора о раду у пракси Врховног суда Србије". Чланак је објављен у часопису Радно и
социјално право часопис за теорију радног и социјалног права број 1/2007 година IХ
"Радно законодавство у пракси" стр. 92
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1. Употреба исказа: отказ од стране послодавца у наслову ове норме има за циљ да нагласи на који начин се у овом случају може раскинути
раднофунксионална веза да би настала последица у виду престанка радног односа. На то подсећа садржај одредбе члана 185. ст. 1. и 2. Закона чији почетни фрагменат гласи: Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку.
Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.
Поштујући ову правну норму решење је појединачни правни акт
којим се остварује раскид раднофункционалне везе, а отказ од стране послодавца показује шта се тим појединачним правним актом облигатно мора учинити. Мора се отказати уговор о раду. На тај начин негативан је одговор на питање: да ли је потпун појединачни правни акт који у свом диспозитиву садржи само исказ: запосленом престаје радни однос даном достављања решења.
2. То још није све. Одредба члана 194/5. Закона о раду чији је наслов: Заштита појединачних права не познаје појам отказ уговора о раду
већ искључиво користи појам решење којим је повређено право запосленог, при говору о предмету заштите пред надлежним судом21. Међутим,
на тај начин је одређен појединачни правни акт против кога се може употребити тужба као делотворно правно средство, али не и његов садржај у
погледу ех lege одређеног начина престанка радног односа.
Ова норма даје одговор на питање шта и како. Отказује се уговор
о раду а то се чини решењем које се доставља запосленом који се је нашао
у овој ситуацији. Томе у прилог и наслов ове норме: "Достављање акта о
отказу". Тај акт о отказу је по законској дефиницији решење о отказу уговора о раду. Ова синтагма говори сама за себе. Она је самодовољна да покаже врсту акта и његов садржај као облигатан елеменат диспозитива
овог акта. Тврдити супротно значи упасти у неразрешиву антиномију типа исказа да решење о отказу уговора о раду не садржи оно што по свом
ех lege дефинисаном наслову треба да садржи.
21

Према одредби члана 195. став 1. ЗОР: Против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду права, запослени, односно представник
синдиката чији је запослени члан ако га запослени овласти, може да покрене спор пред
надлежним судом.
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Престанак радног односа и фактички раскид
раднофункционалне везе
Приговор да се у одредби члана 195. став 1. ЗОР користи у алтернативи и дан сазнања за повреду права као меродаван догађај за покретање спора пред надлежним судом и да је то довољно за закључак да радни однос у
присуству неког од разлога из одредбе члана 179. ЗОР занемарује да није довољно да се оствари разлог који чини садржај претпоставке диспозиције. Нужно је и да се тада послодавац понаша по диспозицији. То он не може учинити фактичком радњом већ искључиво појединачним правним актом у писаном облику. Ради тога са становишта права нема основа закључак: да одсуство решења о отказу уговора о раду може заменити пасивизам запосленог
да тражи реституцију у року из одредбе члана 195. став 2. Закона.
Када је законодавац прописао појединачни правни акт којим се отказује уговор о раду на иницијативу послодавца па тиме и раднофункционална
веза одређујући начин на који се то чини тада је по принципу специјалитета
елиминисана другачију могућност његовог понашања на ту тему.
То значи да се престанак радног односа не може учинити ни материјалним актима као на пример одјавом осигурања због неоправданог недоласка запосленог на рад у дужем временском периоду. У том случају имамо
правно стање – испуњене претпоставке за понашање по диспозицији надлежног органа послодавца: да запосленом откаже уговор о раду. Међутим, надлежни орган послодавца пропустио је да донесе решење и на тај начин санкционише запосленог са становишта његовог радноправног статуса. Пошто је
изостала одговарајућа радноправна санкција у виду законитог престанка радног односа нема ни раскида раднофункционалне везе. To је у складу и са тачком 10. Препоруке 166. која прописује да треба сматрати да је послодавац одустао од свог права да прекине радни однос раднику због повреде радне дисциплине, ако то не учини у једном разумном року од момента када је сазнао
за ту повреду радне дисциплине22. Ова норма говори о застарелости процедуре отказа , али је у њеном садржају нагласак на речи: "учинити". То значи да
мора извршити одговарајућу радњу. То није сваки материјални акт већ онај
прописан законом - решење.
Томе у прилог и факултативни карактер отказа уговора о раду из одредбе члана 179. ЗОР. На то подсећа почетни фрагменат из одредбе става 1.
22

Видети поглавље III тачкa 13. 1 Препорукe 166,
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члана 179. ЗОР који гласи: Послодавац може запосленом да откаже уговор о
раду. Може што значи и да не мора, а ако се одлучи да то учини мора испоштовати одговарајућу ех lege одређену форму престанка радног односа. Ради
тога остварене чињенице које дају основ за отказ уговора о раду нису довољне, јер је на тај начин остварена само претпоставка диспозиције из одредбе
члана 179. ЗОР - присутан је неки од разлога меродавних за отказ уговора о
раду. Међутим, изостала је радноправна санкција у виду донетог решења о
отказу уговора о раду, а послодавац нема правно допуштену могућност да и
изван временских лимита то уради. На то упозоравају рокови застарелости
дефинисани одредбом члана 184. Закона.
Овде са становишта примене права и не би требало бити спорно
да послодавац по својој иницијативи отказује уговор о раду запосленом,
али је спорна форма акта у којој се то чини и с тим у вези да ли се то решење које садржи исказ о отказу уговора о раду може заменити фактичком радњом.
Наслов одредби члана 194/5 Закона Заштита појединачних права
овде значи остваривање права на рад које је повређено незаконитим раскидом радно функционалне везе.
Блокирајући ефекат на доношење решења о отказу уговора о раду на
иницијативу послодавца има временски пре учињена изјава запосленог о отказу уговора о раду. У тој ситуацији послодавац нема моћ отказа јер је запосленом раније престао радни однос када решење за случај да је донето има
само декларативан карактер23. У тој ситуацији нема основа за доношење ре23

"Правилно су нижестепени судови применили материјално право, када су на основу овако утврђеног чињеничног стања одбили тужбени захтев као неоснован, налазећи да је
решење од 30.7.2005. године, о престанку радног односа тужиљи на њен захтев, донето
у законитом поступку.
Наиме, запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду, у писменом облику,
најмање 15 дана пре дана који је навео као дан престанка радног односа, према одредби
члана 100. ст. 1. и 2. Закона о раду (даље: Закон), који је био на снази у време када је
тужиља поднела туженом писмени захтев за отказ уговора о раду (31.8.2003. године).
На исти начин, право запосленог да послодавцу откаже уговор о раду регулисано је и
одредбом члана 178. ст. 1. и 2. важећег закона. При том, судови су утврдили да тужиљин захтев од 31.8.2003. године није дат под претњом, принудом, под дејством преваре
или довођењем у заблуду.
Имајући у виду да тужиљин захтев за престанак радног односа представља израз њене
слободне воље, а да законом није ограничен рок у коме послодавац може донети решење о престанку радног односа на основу писменог захтева запосленог, то Врховни суд
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шења јер је запосленом престао радни однос његовим отказом уговора о раду
– аргуменат из одредбе члана 178. Закона. За случај да надлежни орган послодавца донесе решење оно неће као у претходним случајевима имати конституитивни већ само декларативни карактер. Услов је да је отказ запосленог
резултат његове слободне одлуке, а не повреде обавеза утврђених законом,
општим актом и уговором о раду, запослени има сва права из радног односа,
као у случају да му је незаконито престао радни однос.
Супротно схватање
У правној пракси се заступа правно схватање: да када решење о
престанку радног односа садржи исказ о престанку радног односа да се то
уподобљава отказу уговора о раду и да је довољно да је у поступку утврђено време закључења уговора о раду. Ево како се то образлаже у овој
судској одлуци: "Из образложења се виде разлози који показују да је одређен отказни разлог и да су испуњени услови за његову примену. У поступку контроле законитости решења о отказу суд није везан правном аргументацијом послодавца, а ни околношћу (као у овом случају) да у образложењу а и изреци решења није наведен уговор о раду који се отказује
(број уговора и време закључења). Ова околност (у погледу момента закључења уговора који је отказан) утврђена је током поступка (није спорно
да је уговор о раду закључен 2003. године). Чињеница да решење у уводу
не садржи синтагму: "отказује се уговор о раду" сама по себи не чини одлуку о престанку незаконитом јер је у ставу другом решења од 20.5.2005.
године наведено да радни однос тужиоцу "престаје на дан 20.5.2005. године" што се може уподобити раскиду уговора о раду (отказу)" 24.
Pro et contra
Сматрамо да се овај став не може прихватити. Нека томе послуже
и ови разлози:
1. Тврдња да када решење о престанку радног односа које садржи исказ да запосленом престаје радни однос се може уподобити са отказом угово-

24

налази да је побијано решење туженог од 30.7.2005. године правилно донето, применом
наведених законских одредаба". (Пресуда Врховног суда Србије, Рев. II 1513/2007 од
11.12.2007. године). Пресуда је објављена у Правној пракси Paragraf Leх
Необјављена пресуда Врховног касационог суда Рев2.615/11 од 22.2.2012. године
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ра о раду не разликује појмове решење и отказ уговора о раду и законску наредбу дефинисану одредбом члана 185. став 1. ЗОР и с тим у вези:
- да се запосленом уговор о раду отказује решењем. То значи да по
ех lege дефиницији решење мора да садржи отказ уговора о раду.
На тај начин исказ о отказу уговора о раду, под условом да се
остане у границама правог значења назначених законских норми, не може
када су употребљени разлози из одредбе члана 179. Закона да буде замењен решењем о престанку радног односа. Не може, јер се ради о исказима
различитог правог значења. Они су међусобно индиферентни пошто један
не искључује други али очигледно је да они нису синоними. Први исказ
даје одговор на питање шта треба учинити, док други исказ показује како
то треба материјализовати да би то било правно прихватљиво.
2. Тврдити супротно значи бити у сукобу са:
- изреченом последицом у виду престанка радног односа и ако
радни однос и даље постоји пошто у правном саобраћају егзистира уговор
о раду као основ његовог постојања.
- садржајем почетног фрагмента одредбе става 1. члана 179. ЗОР
који гласи:
3. Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, јер је на
тај начин одређен начин престанка раднофункционалне везе - отказом
уговора о раду и рок у коме се то може учинити. То је законска наредба
на тему садржаја диспозитива решења о престанку радног односа на иницијативу послодавца па се са становишта примене права послодавац не
може супротно понашати.
4. Разлог: да када надлежни орган послодавца донесе у тој ситуацији само решење чији диспозитив садржи исказ: о престанку радног односа да се то уподобљује отказу уговора о раду значи тумачити назначену
правну норму супротно њеном правом значењу. Реч је о редукцији која је
contra legem. Овде се ништа се не подразумева, јер је све прописано.
5. Одредба члана 179. ЗОР има једно језичко значење као право а
неприхватљиво је са становишта правилне примене материјалног права да
се отказ уговора о раду подразумева јер тако не пише у одредби става 1.
члана 179. ЗОР.
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6. Појмови: отказ уговора о раду и запосленом престаје радни однос имају различито језичко и право значење. Први показује начин престанка радног односа а други саму последицу која настаје када се откаже
уговор о раду. На то указују и у слову закона употребљени исказ: "отказ
од стране послодавца".
7. У слову закона нема норме која би дала основ за закључак: да
исказ запосленом престаје радни однос може успешно да замени исказ о
отказу уговора о раду. У нормама одредби чл. 175/г и 179. Закона постоје
разлози за супротан закључак. Томе у прилог то што се у одредбама члана
175/6 ЗОР не користи појам отказ уговора о раду већ само искази: радни
однос престаје, односно запосленом престаје радни однос.
8. Чињеница да је време закључења уговора о раду утврђено у конкретном поступку доношења судске одлуке је правно неважна чињеница јер
утврђење да је одређена чињеница садржај доњег судског силогизма (premise
minor) нема исто значење као исказ о отказу уговора о раду садржан у диспозитиву решења којим се раскида раднофункционална веза. У овом другом
случају се материјализује начин престанка радног односа.
9. Начин престанка радног односа је законски елеменат решења о
престанку радног односа а он се исказује отказом уговора о раду.
10. Није јасно зашто би се у датој ситуацији послодавац као доносилац назначеног "решења" доводио у привилегован положај на штету
примене права.
11. Нема примене правила о прећутном отказу уговора о раду, јер то
не пише а норме закона прописују другачије. Када слово закона прописује да
треба отказати уговор о раду да би наступила правна последица у виду престанка радног односа онда изрицање последице у сваком случају не представља начин на који се са становишта примене права долази до правно вредног
престанка раднофункционалне везе послодавца и запосленог. Не представља,
јер је изостао начин на који се долази до законитог престанка радног односа.
12. Овде би опонент могао да приговори, али погрешно позивом
на наслов одредбе члана 191. Закона: Незаконит отказ и да се то односи
на све основе престанка радног односа. Та тврдња је погрешна. Тачно је
да је појам: незаконит отказ употребљен у наслову назначене норме која у
садржају става један користи хипотетички исказ: Ако суд донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је запосленом незаконито престао
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радни однос. Међутим, у ставу један ове норме користи се исказ да је запосленом незаконито престао радни однос са циљем да се укаже на његов
родни појам: престанак радног односа без амбиције да се индивидуално
искажу његови основи и начин на који се то остварује. То и није задатак
одредбе члана 191. ЗОР већ његових других и претходно назначених норми што је претходно и образложено. Када је реч о престанку радног односа из разлога прописаних одредбом члана 179. ЗОР тада је меродавно по
слову закона решење којим се отказује уговор о раду запосленом.
Исказ о отказу анекса уговора о раду а не уговора о раду
Мора се отказати уговор о раду јер је тај правни посао основ заснивања радног односа. Није довољно отказати само његов анекс. Када се
то учини тада је, истина незаконито, послодавац отказао правни посао који садржи одговарајуће клаузуле којима је измењен и допуњен уговор о
раду25. Међутим, уговор о раду и даље постоји у правном саобраћају. У
правној пракси и на ову тему постоји супротно схватање које се образлаже тиме што је радноправни статус запосленог регулисан анексом који садржи све битне елементе уговора о раду26.
Сматрамо да се овом правном схватању може такође основано
приговорити и из разлога:
1. Отказ уговора о раду од стране послодавца је једнострани раскид уговора. То није било који уговор о раду већ уговор о раду који су закључили одређени послодавац и запослени. Не може се отказати било ко25

26

Назначили смо незаконито, јер Закон не познаје отказ анекса уговора о раду. Томе у
прилог и правила процедура измене уговорених услова рада када је неприхватање понуде послодавца разлог за отказ уговора о раду – аргуменат из одредбе чл. 171-174 и
тачке 7. става 1. члана 179. ЗОР
Необјављена пресуда Врховног касационог суда Рев2. 853/11 од 28.3.2012. године која
у овом делу гласи: "Другостепени суд је преиначио првостепену пресуду јер побијаним
решењем тужиоцу није отказан уговор о раду већ анекс уговора о раду. Радни однос се
заснива на уговору о раду у смислу члана 30. Закона о раду. Побијано решење је "морало бити поништено" с обзиром да и даље постоји "неотказан уговор о раду као основ
радног односа" што решење чини незаконитим из формалних разлога. У делу у коме је
утврђен престанак радног односа, па је тужени у обавези да тужиоца врати на рад.
Становиште другостепеног суда није правилно. Радноправни статус тужиоца регулисан
је анексом уговора о раду од 1.7.2005. године. Анекс уговора о раду садржи све битне
елементе уговора о раду у смислу члана 33. Закона о раду а поред тога садржи и повреде радних обавеза због којих послодавац може запосленом да откаже уговор о раду"
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ји уговор о раду, већ то мора бити онај уговор о раду који је послужио као
основ за заснивање конкретног радног односа у питању. Од тога треба
разликовати новирани уговор о раду чијом је клаузулом изричито одређено да ранији уговор о раду не постоји или прећутно, али тада се не закључује анекс уговора о раду.
2. Аргуменат да је битна стварна воља а она се исказује и чином доношења решења о престанку радног односа занемарује нагласак на значају
форме и начина на који то мора бити остварено. Пошто се радни однос заснива уговором о раду његов престанак мора бити исказан у одговарајућој
форми чији је израз отказ уговора о раду. У том значењу и појмови: отказ
уговора о раду и незаконит отказ који се користе у слову Закона.
3. Уговор о раду и анекс уговора о раду нису исти правни појмови.
Анекс је додатак уговора о раду, а не сам уговор о раду. На то подсећају
одредбе члана 30. став 1. Закона која гласи: Радни однос се заснива уговором о раду и његова одредба члана 172. став 1. која прописује: Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (у даљем
тексту: анекс уговора). У теорији се анекс уговора дефинише као додатак
основном уговору који представља његов саставни део27.
4. Присуство битних елемената у анексу уговора о раду не мења
његово право значење да са становишта свог садржаја он остаје тек само
додатак основном уговору о раду какво је и његово право значење. То
значи да отказ анекса уговора о раду не значи и отказ уговора о раду. Сваки од ових правних послова има са становишта правила о отказу своје самостално правно дејство - важе правила о раскиду формалних уговора у
амбијенту рада. Ови правни послови могу бити раскинути споразумом у
писаној форми у амбијенту радних односа а уговор о раду може и једнострано отказом уговора о раду. Отказ уговора о раду је начин престанка
радног односа па у случају његовог изостанка нема ни законитог престанка радног односа. То је законит начин престанка радног односа па се не
може дерогирати ни аутономним нормама.

27

Тако се у Лексикону грађанског права (Номос Београд 1996 стр. 25/6) срећемо и ову дефиницију: Анекс уговора-додатак основном уговору који представља његов саставни
део а саставља се приликом или после закључења основног уговора ради регулисања
његовог односа који није регулисан, потпунијег регулисања појединих одредби из тог
уговора (да не би био преобиман) или у циљу његове реализације.
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5. У присуству ових разлога са становишта примене права остаје неуспешна употреба разлога да анекс уговора о раду садржи све битне елементе
па и клаузулу о повреди радне обавезе. Битно је да је у питању анекс уговора
о раду а не уговор јер је то доказно сведочанство да постоји у правном саобраћају као правно вредан уговор о раду. Да тај правни посао не постоји не
би било речи о анексу уговора о раду већ о новом уговору о раду.
6. Не може се решењем отказати анекс уговора о раду који није био
основ заснивања радног односа и тврдити да је запосленом који се је нашао у
овој ситуацији на законит начин престао радни однос отказом уговора о раду. То тврдити значи ући у неразрешиве антиномије типа тврдње А и Non А
или тврдити уговор о раду је отказан решењем о отказу уговора о раду и ако
то није онај уговор о раду који је послужио као основ за успостављање раднофункционалне везе. Није правно од значаја да ли је уопште изостао исказ о
отказу уговора о раду или је отказан анекс уговора о раду а не и сâм уговор о
раду. У оба случаја резултат је исти: није отказан уговор о раду који је био
основ успостављања in concreto раднофункционалне везе28

28

У том смислу и професор Предраг Јовановић у књизи Радно право (Правни факултет
Нови Сад шесто измењено и допуњено издање Нови Сад 2012 стр. 329) наводи и ово:
"Уговор о раду отказује се решењем у писаном облику".
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Божидар Вујичић,
судија Апелационог суда у Крагујевцу

ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ ЗА ШТЕТУ
КОЈУ ЊЕН ОРГАН ПРОУЗРОКУЈЕ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ
У ВРШЕЊУ ИЛИ У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ СВОЈИХ ФУНКЦИЈА
I Увод
Ко ради тај и греши, стара је изрека. Кад неко погреши, па самог себе
оштети, то је углавном његова ствар, али ако својом грешком нанесе штету
другом мора на неки начин бити санкционисан. Међутим, ако је тај који греши држава, па ако она тиме причини другоме штету, а држава је власт, моћ,
онда је проблем како државу подвести под владавину права. О одговорности
државе у протеклом периоду је постојало више теорија: ту је најпре теорија
француза Жана Бодена из XVI века о сувереној неодговорности државе, која
одбацује било какву могућност да држава буде правно одговорна за штету.
Tо касније блаже решава тзв. органска теорија немачких теоретичара по којима је држава одговорна за штету коју причине њени органи-службеници.
Tу је затим француска теорија о двоструким функцијама државне власти која
подразумева одговорност државе за штету, најпре због кршења уговорних
обавеза а касније и објективну одговорност за штете у области грађанског
права, па теорија самоограничења моћи државе чији је присталица био и
Слободан Јовановић, па теорија створеног ризика итд1.
Међутим, пошто овај рад има амбицију да се углавном бави практичним питањима, то се неће дубљe улазити у анализе поменутих теорија. За то
нема ни потребе јер је наш Устав у члану 35. став 2. предвидео да свако има
право на накнаду материјалне и нематеријалне штете коју му незаконитим
или неправилним радом проузрокује државни орган, чиме је јасно решено
питање одговорности државе2. Та уставна одредба је доследно спроведена
кроз читав низ закона који конкретно утврђују одговорност државе за овај
1

2

Више о томе др Наташа Мрвић Петровић, др Никола Михајловић и др Здравко Петровић, "Вануговорна одговорност државе за штету причињену њеним грађанима", издање Војно издавачког завода и Института за упоредно право, 2003. година.
Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/2006)
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вид штете и то почев од најопштије одредбе садржане у члану 172. став 1. Закона о облигационим односима - ЗОО, која говори о одговорности правног
лица за штету која проузрокује његов орган, па надаље преко одговорности
државе за штету коју причине конкретни државни органи3. Да те законске
одредбе нису само мртво слово на папиру најбоље илуструје чињеница да је
данас пред судовима у Србији држава Србија убедљиво најчешће тужена
страна. Тако на пример пред Апелационим судом у Крагујевцу у 2012. години у предметима радних спорова држава Србија је тужена у чак 30,94% предмета, а у класичној парници у 7,50% предмета. Углавном се ради о тужбама
за накнаду штете због незаконитог или неправилног рада државног органа и
у великој већини поступци су окончани на штету државе. Дакле, у око 18%
свих парница тужена је држава. Да ли је то што је држава тужена у толиком
броју предмета доказ наших грађанских слобода или да органи наше државе
толико незаконито и неправилно раде или је то израз наше склоности ка парничењу? Вероватно има од свега по мало, али је свакако значајна и чињеница
да је држава једна од ретких парничних странака, ако не и једина, која за своје грешке којима проузрокује штету плаћа практично туђим парама, односно
буџетом у коме су средства свих пореских обвезника. Са друге стране положај државе се мора сагледати и са аспекта јавне власти, рада у јавном интересу, што доводи до тога да држава некада и када поступа сасвим законито, у
општем интересу, па на тај начин проузрокује штету, опет мора да је надокнади, а нa шта је такође обавезује закон4.
О питањима која ће покушати да разјасни овај рад има доста стручних радова, ставова највишег суда у земљи, објављених сентенци из одлука
судова и слично, што значи да проблем није нов. Међутим, ово питање је
увек актуелно, ако не само због потребе сталног усавршавања судија, оно посебно и због тога што се увек проширује поље одговорности државе и што се
3

4

Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89
и "Службени лист СРЈ", бр. 31/93)
Закон о судијама ("Службени гласни РС", бр. 116/2008, 58/2009, 104/2009, 101/2010,
8/2012, 121/2012) - члан 6. став 1.
Закон о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010,
78/2011, 101/2011 и 38/2012) - члан 52. став 1.
Закон о војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09 и 101/10) - члан 28.
Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 63/09 и 92/11) - члан 166. став 1.
Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10) - члан 5. став 1.
Закон о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12) - члан 69.
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јављају нови видови штете из тог основа. Ко је могао да пре десетак година
претпостави да ће одговорност државе за штету која проистиче из суђења у
неразумном року бити уобичајена ствар или још свежији пример – ко је могао да до само пре три године претпостави да ће држава бити тужена за нематеријалну штету коју су судије претрпеле у поступку (ре) избора. Овај рад
нема претензију да се појединачно бави многобројним разлозима, видовима
и правним основима за одговорност државе због рада њених органа, јер је то
преширока тема. Основни циљ овог рада је да анализира уставну одредбу о
овом виду одговорности за штету и то мањим делом са теоријског аспекта, а
више кроз практична решења. Треба на почетку подсетити на став који је пре
неку годину на саветовању судија изнео судија Врховног касационог суда
Стојан Јокић, да су судови данас у Србији склони да олако и строго осуђују
државу5. Слажући се у потпуности са том оценом, намера ми је да овим радом помогнем да се препознају случајеви у којима заиста треба да постоји
одговорност државе за штету и да се само у тим случајевима оштећени адекватно обештети. То никако не значи да држава треба да има привилегован
положај у парници, нити да буде амнестирана за грешке али јој не треба ни
строжије судити. Да ли је држава већ привилегована (члан 193. Закона о парничном поступку - ЗПП) је питање о коме се може расправљати, али овај рад
нема у виду ту врсту изузетака, већ оне случајеве када судија у поступању из
незаконских разлога државу у парници третира другачије од осталих станака
и то углавном на штету државе.
II Услови за одговорност државе
Сам текст уставне одредбе, како је напред наведено, говори о три
или тачније речено четири услова за одговорност државе: најпре је ту постојање штете, потом да та штета проистиче од рада државног органа у
вршењу његових функција, затим да је рад тог органа био незаконит или
неправилан и коначно, све то мора бити у узрочно-последичној вези.
Иако је ЗОО у члану 155. јасно дефинисао да је штета умањење нечије
имовине, спречавање њеног повећања као и наношење другоме физичког или
психичког бола или страха, у пракси није увек лако препознати штету. Oво посебно и због тога што није свако постојање штете довољно да се оствари право
на њену накнаду. Управо поменута законска дефиниција не садржи у себи још
5

Стојан Јокић, "Право на накнаду штете због повреде права на суђење у разумном року", Билтен Врховног касационог суда број 3/11
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један битан елемент за остваривање права на накнаду штете, а то је да штета
мора бити правно призната, односно мора постојати пропис који познаје и признаје право на накнаду таквог вида штете. Да само постојање штете није довољно за право на њену накнаду најбољи доказ је штета која проистиче из самог вођења кривичног поступка против неког лица које на крају буде ослобођено. Нема никакве сумње да окривљени током поступка, посебно ако се ради
о неком тешком или нечасном делу, трпи душевну патњу, односно нематеријалну штету, а најчешће претрпи и материјалну штету. Међутим, због презумпције његове невиности не даје му се право на накнаду ове штете. Има случајева
када судска пракса "пробије" закон, односно призна право на накнаду неког
вида штете иако он законом није признат. Добар пример за ово је члан 201.
ЗОО који је у ставу 3. предвидео да се у случају нарочито тешког инвалидитета
неког лица, његовом брачном другу, деци и родитељима може досудити правична накнада за њихове душевне болове. Судска пракса је овај вид накнаде
штете у посебним случајевима признала и баби и деди инвалидног лица. Међутим, недавно је у једном предмету пред Апелационим судом у Крагујевцу изнет став да би ову врсту накнаде штете изузетно могли да остваре и браћа и сестре инвалидног лица, али такав став апелациони суд није прихватио. Мислим
да није добро када нижестепени судови широко тумаче закон, на тај начин попуњавају правне празнине, суде по правичности и слично. То се мора препустити Врховном касационом суду, као највишем суду у земљи, али он мора и
да има слуха за тенденције у нижестепеном судству у вези одређених питања.
Напред наведено само показује да када се говори о правно признатој штети, да то може бити учињено и кроз одговарајуће прописе, али и
кроз опште прихваћене ставове судске праксе. С обзиром да се огроман
број прописа бави питањем накнаде штете на терет државе (у овом раду је
наведен мали број тих прописа) од суда се захтева велики напор како би у
сваком конкретном случају утврдио да ли се ту ради о правно признатом
виду штете. При свему томе се мора имати у виду и да члан 18. нашег
Устава прописује да се непосредно примењују људска и мањинска права
зајемчена Уставом али и она која су зајемчена општим прихваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима, а ту је већ садржан читав спектар права чија повреда изазива обавезу накнаде штете, што значи да се и ту ради о правно признатој штети.
Да штета може бити имовинска и неимовинска, односно материјална и нематеријална, затим, непосредна и посредна, па стварна штета и
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измакла корист, па будућа штета и слично, познато је из правне теорије.
То значи да штету не треба сводити на негативну разлику између имовине
коју је оштећени имао пре и после штетног догађаја и нематеријалну штету, већ "штета значи свако оштећење настало због дирања у права или
правом заштићене интересе"6. Оваква дефиниција штете, која нема разлога да не буде прихваћена, показује да у судској пракси има појава које нису у складу са правом оштећеног да увек буде обештећен у мери у којој је
неко његово право или интерес повређен. То је случај са такозваним малим штетама, било материјалним или нематеријалним, када се сматра, да
на пример, нематеријалну штету не треба досуђивати ако се ради о лакој
телесној повреди која је проузроковала бол и страх слабог интензитета и
кратког трајања, јер би то погодовало тежњама које нису спојиве са природом и друштвеном сврхом накнаде штете. Практично у тим случајевима
оштећени је дужан да такву штету трпи. Сматрам да је ово схватање погрешно и штета са аспекта заштите права и правних интереса увек треба
да буде санкционисана, односно сваку штету, онај који је за њу одговоран, треба да надокнади. Ово посебно ако се задире у права личности.
Да бисмо утврдили да штета проистиче из рада државног органа у
вршењу његове функције, треба да се најпре подсетимо шта је то државни
орган. До тог појма се може доћи ако се пође од дефиниције државе као
заједнице људи (народ) настањених на одређеној територији (територија)
и организованој у складу са одређеним правним поретком са врховном
влашћу (суверена власт). Нас интересује овај трећи елемент државе – суверена власт. Управо ту власт у име државе врше њени органи – државни
органи. Да би они могли да обављају своју дужност морају имати физичка
лица која врше државну службу, која поступају као службена лица, затим
мора постојати одређени циљ коме државни орган тежи, одређени круг
послова и задатака који тај орган обавља, делокруг његовог рада или надлежност, морају постојати средства за рад органа која му држава даје на
коришћење и мора постојати уређена унутрашња структура тих органа,
везе, односи, хијерархија и слично7.
6
7

Проф. др Б. Благојевић и проф. др В. Круљ, Коментар ЗОО, издање Савремене администрације, 1980. године
Више о томе проф. др Славољуб Б. Поповић, проф. др Бранислав Марковић и проф. др
Милан Петровић, Управно право - општи део, треће издање, Савремена администрација 1988. година
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Независно од система јединства или поделе власти из три основне
државне функције - законодавна, извршна и судска, проистиче и основна подела државних органа управо на законодавне, извршне и судске. Нема у теорији, као и у пракси никаквог спора о томе да држава одговора за штету коју
својим незаконитим или неправилним радом причине извршни и правосудни
органи, али постоје одређене дилеме везане за законодавну власт. Питање је
дакле да ли је држава одговорна за штету која проистекне због доношења одређеног закона? Раније је већ наведено да држава по правилу у самом закону
регулише питање штете која настане његовом применом, али овде није реч о
томе, овде се мисли на случај када држава донесе неуставан закон у целини
или када су неуставне поједине његове одредбе, а ту чињеницу је утврдио
Уставни суд. Закон о Уставном суду8 је у члану 61. став 1. предвидео да свако коме је повређено право коначним или правоснажним појединачним актом донетим на основу закона или другог општег акта, за који је одлуком
Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом, опште прихваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима
или законом, има право да тражи од надлежног органа измену тог појединачног акта у складу са правилима поступка у коме је појединачни акт донет.
Измена појединачног акта по правилу даље доводи до реституције, односно
накнаде штете. То уједно значи и да је држава одговорна и за штету која проистекне из примене неуставног закона, дакле, на неки начин и из рада законодавног органа, с тим што је овде увек неопходно да претходно Уставни суд
утврди да се ради о неуставном акту – закону.
Штета треба да проистекне у вршењу или у вези са вршењем функције државног органа. Шта је његова функција или надлежност утврђује се
по правилу прописом којим се оснива државни орган. Зависно од значаја појединих државних органа они се оснивају Уставом или законом, а њихова
надлежност се по правилу прописује законом. У суштини надлежност државног органа значи његово право али и дужност да у прописаном поступку одлучује о конкретним питањима. Дакле, да би се могло рећи да је штета проистекла из вршења или у вези са вршењем функције државног органа, нужно
је да се утврди да је државни орган у конкретном случају поступао или да није поступао а да је био дужан да поступа. Могуће је да је државни орган поступао а да није смео то да чини, јер је на пример био ненадлежан.

8

Закон о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/2007 и 99/2011)
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Битан услов за остваривање права на накнаду штете је да је рад државног органа у конкретном случају био незаконит или неправилан. Ту се
одмах јављају два питања или проблема: једно питање је шта је незаконит
или неправилан рад, а друго исто тако важно и сложено питање је ко ту чињеницу утврдио и у ком поступку треба да утврди? Мало је примера у пракси у којима је решавање ових питања једноставно. Можда је најбољи пример
где је релативно једноставно решити спор у вези накнаде штете у случају
неоснованог притвора. Сама чињеница да је неко лице било неосновано у
притвору, при чему је ЗКП јасно регулисао шта је неоснован притвор, је довољан разлог да му се досуди штета9. За бројне друге случајеве мора се утврђивати да је постојао незаконит или неправилан рад државног органа, при чему ни једним прописом нису дефинисани појмови незаконитог или неправилног рада, па се то решава у сваком конкретном случају.
Корисно је указати на неке дефиниције ових појмова у теорији и
пракси: тако у књизи "Вануговорна одговорност државе за штету причињену
њеним грађанима" (поменута у фусноти 1) аутори помињу више теоретичара
који су се бавили овим питањима. Ту је најпре Славољуб Поповић који каже
да се "као незаконит акт односно радња може огласити сваки акт односно
радња који су противни правним нормама, тј. како писаном праву, тако и
обичајном, уколико оно као такво постоји. Незаконита радња се може састојати из чињења или нечињења, то јест пропуштања да се учини оно што право налаже. Неправилан рад могу представљати радње државних органа или
организација које нису у складу са појмом вршења нормалне и добре службе". Чедомир Богићевић сматра да се "незаконит рад манифестује као поступање противно Закону, другом пропису или општем акту или као пропуштање да се закон, други пропис или општи акт примени или као радња противна обичајима или правилима морала. Неправилан рад су радње државних
органа које нису у складу са појмом вршења уобичајене и добре службе".
Ивица Црнић сматра да се "незаконит рад манифестује као поступање противно закону, другом пропису или општем акту или као пропуштање да се
Закон, други пропис или општи акт примени, а са вољом или пристанком да
се трећем лицу нанесе штета, док се неправилан рад манифестује као чињене
или нечињење противно уобичајеном или прописаном начину обављања делатности при чему се може закључити да постоји воља или пристанак да се
9

Јасминка Станојевић, "Одговорност државе за штету због неосноване осуде и неоснованог лишења слободе", Билтен Врховног касационог суда број 3/2012
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тиме оштете права или интереси трећег". У свом решењу Рев. број 403/10 од
8.4.2010. године Врховни касациони суд је навео да "поступање органа за чији рад одговора држава и правилност њиховог рада оцењује се по одредбама
члана 172. ЗОО према прописаним правилима поступка за рад органа и околностима конкретног случаја. Незаконитим радом службеног лица или органа,
сматра се поступање супротно закону, другом пропису или општем акту, као
и пропуштање да се закон, други пропис или општи акт примени. Неправилан рад службеног лица или органа је чињење или нечињење противно уобичајеном или прописаном начину обављања делатности које штети праву или
интересима неког лица". Наведени примери показују да су правна теорија и
пракса углавном сагласни око тога шта је незаконит или неправилан рад. Тако је очито да незаконит рад постоји ако службено лице, односно орган поступа супротно закону, другом пропису или општем акту, али и када пропусти да поменуте акте примени. Неправилан рад је блажи вид пропуста државног органа и манифестује се у чињењу или нечињењу које је противно уобичајеном или прописаном начину обављања послова, а последица свега тога је
штета по неко лице. Иако неки аутори инсистирају на намери, пристанку, односно вољи да се некоме причини штета, мислим да за незаконит или неправилан рад државног органа воља службеног лица да причини штету или његов пристанак на то нису битни. То питање је важно за каснији однос државе
и лице које је штету причинило, односно за регресно тражење према њему.
Иако је наизглед појам неправилног или незаконитог рада јасан, познато је да у пракси то није лако утврдити, а понекад је спорно и ко то треба да
утврди. Свакако да суд који одлучује о постављеном захтеву за накнаду штете
мора у сваком конкретном случају да утврди да ли постоји незаконит или неправилан рад, али има случајева у којима је неки други орган већ утврдио постојање таквог рада, па суд практично само одмерава висину штете, а има случајева у којима суд непосредно све ове чињенице утврђује. Већ је поменут случај неоснованог притвора или неосноване осуде на затворску казну, где из одлуке донете у другом поступку непосредно произилази незаконитост те мере.
Сличан је случај код повреде права на суђење у разумном року где опет други
орган утврђује постојање те повреде а тиме и незаконит рад. Рехабилитованом
лицу припада право на обештећење већ самом чињеницом да је до рехабилитације дошло и слично. За разлику од ових случајева код штете која проистекне,
на пример из такозване полицијске тортуре, а где није вођен кривични поступак, парнични суд утврђује све битне чињенице (у пракси Апелационог суда у
Крагујевцу већ је било више оваквих предмета). Слична је ситуација када неко
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лице буде ослобођено кривичне одговорности за дело у вези са радом у државном органу, а парнични суд ипак нађе постојање незаконитог или неправилног
рада и тиме основу за накнаду штете. Није могуће навести све примере у којима је неко други већ утврдио постојање незаконитог или неправилног рада, као
ни све примере у којима то судећи суд непосредно утврђује. Зато је можда корисније навести примере у којима постоји пропуст државног органа, али се то
не сматра незаконитим или неправилним радом који даје основ за накнаду
штете. Један од познатијих примера је за то погрешно правно схватање настало као резултат тумачења закона. То не представља неправилан рад државног
органа10. Исти је случај са доношењем различитих одлука од стране суда у истој чињенично правној ситуацији због промене правног става суда о неком питању (мада сада о овоме има и другачијих схватања која проистичу из уставног
права грађана на једнаку судску заштиту). Нема сумње да преиначење нижестепене пресуде по правном леку од стране вишег суда није основ за накнаду
штете, иако се очито радило о неправилној одлуци. Све што је поменуто може
само да олакша рад суда али остаје његова обавеза у већини случајева да утврђује да ли постоји незаконит или неправилан рад. Суд ће то разрешити имајући
у виду прописана правила поступка за рад органа који је донео или је пропустио да донесе одлуку, предузео или пропустио да предузме неку радњу и према свим околностима самог случаја.
Када постоји узрочно–последична веза између незаконитог или неправилног рада државног органа и настале штете, такође није решено ни једним прописом, што значи да је остављено пракси да уз помоћ теорије и ово
питање разреши. О узрочној вези, узрочности, постоји читав низ теорија: тако на пример теорија природне узрочности сматра да се као узрок штете може узети само она околност без које последица не би могла настати. Теорија
адекватне узрочности сматра да као узроке за које неко одговара треба узети
само оне који нису ненормални. Ту је теорија о правно релевантној узрочности, па теорија о предвидљивости, па теорија о искључивом проузроковању
последице итд11. Познавање ових теорија свакако може да помогне, али у
пракси се све своди на питање да ли је незаконит или неправилан рад државног органа довео до штете за неко лице, или је штета наступила независно од
тога што је државни орган поступио незаконито или неправилно. Има случа10
11

Пресуда Врховног суда Србије Рев. 5785/00 од 9.5.2001. године
Проф. др Б. Благојевић и проф. др В. Круљ, Коментар ЗОО, издање Савремене администрације 1980. године
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јева у пракси да је штета наступила и да је државни орган поступао незаконито, али да се укупна штета не јавља као последица радње државног органа.
Тако је у пракси Апелационог суда у Крагујевцу забележен случај одузимања
моторног возила од неког лица због сумње да је прибављено кривичним делом. Док је неколико година трајао кривични поступак, возило је стајало на
месту које није било адекватно за његово чување. По правоснажној ослобађајућој пресуди и враћању возила власнику, он је од државе, поред осталог, потраживао и накнаду штете због умањене вредности возила. Суд је у том делу
признао штету само онолико колико је то проистекло због неадекватног чувања возила, али не и ону штету која је последица протека времена – амортизације возила нашавши узрочно–последичну везу између пропуста државног
органа и само једног дела штете. То само значи да је сваки случај за себе, али
у томе и јесте лепота и драж парнице.
III Одговорност државе за незаконит
или неправилан рад суда
Судови свакодневно решавају о појединим правима учесника у
поступку и о томе доносе своје одлуке, понекад незаконите или неправилне и на тај начин проузрокују различите видове штете за које држава одговара. Док је суда биће и његових погрешних, дакле штетних одлука, али
не може бити спорно да се мора тежити да се број таквих одлука сведе на
неку разумну меру као што не може бити ни спорно да сада није такво
стање, јер поменутих одлука суда има доста. Њих доносе и кривични и
парнични и извршни и прекршајни суд. Само мали број тих неправди буде отклоњен тиме што држава надокнади штету. У неким случајевима
оштећени и не тражи накнаду штете, а има штета које су и ненадокнадиве.
Највећи број штета потиче из суђења у неразумном року и из неоснованог
притвора или неосноване одлуке о затворској казни и ту су управо највеће
могућности суда да се број ових штета смањи.
Ако се анализира, на жалост, велики број одлука Европског суда за
људска права у Стразбуру или одлука нашег Уставног суда, којима је утврђена повреда права на суђење у разумном року, мора се констатовати да ти судови нису установили неке строге критеријуме по поступајући суд за постојање повреде овог права. Ово због тога што се велики значај придаје сложености случаја, односно предмета као и понашању самог оштећеног лица у
поступку. Измене процесних закона којима се онемогућује вишеструко уки152
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дање пресуда, морају да дају значајан допринос смањењу овог вида повреде
права. Уз све објективне тешкоће које проистичу из наших организационих
проблема, неадекватних услова рада и слично, ипак се мора констатовати и
да је један од основних узрока повреда права грађана на суђење у разумном
року субјективни фактор. Увођењем временског оквира у парницу законодавац је покушао да суђење учини ефикаснијим. С обзиром да није протекло
довољно времена од почетка примене новог ЗПП-а, тешко је сада оценити да
ли је временски оквир утицао на брже окончање парнице, јер су до сада апелационом суду као другостепеном углавном стизали једноставнији предмети.
Из онога што се за сада може са сигурношћу закључити је да временски
оквир утиче на смањивање тзв. "празних рочишта", затим да се смањи број
одлагања рочишта а да се за то не види разлог, скраћује се период у коме се
чека налаз и мишљење вештака. Са друге стране има примера да се око утврђивања временског оквира губи превише времена, да се суд превише бави
прецизним утврђивањем будућег тока парнице кроз временски оквир, због
чега долази у конфликт са пуномоћницима странака, а са друге стране ма
шта ми покушавали да урадимо, било кроз законодавну активност, било кроз
ангажовање судије путем утврђивања прецизног временског оквира, парницу
не можемо, а и не смемо свести на некакав шаблон, калуп. Парница, како то
некада рече професор Познић, мора имати свој ток и развој у времену и никада се са сигурношћу не може планирати њено вођење и завршетак. Како
предвидети безбројне животне ситуације – да ће се неко родити, да ће неко
умрети, оженити се, развести се, добити дете и слично, а све то може да утиче на парницу. Због тога је најважније да судија временски оквир парнице
има пре свега "у глави" и да је свестан да треба да је ефикасно води и оконча.
Када се ради о неоснованом лишењу слободе, било због притвора
или осуде случајеви забележени у пракси Апелационог суда у Крагујевцу
показују, да кривични судови често олако посежу за овим мерама, а када
их и одреде често дужина притвора није адекватна, а што је недавно констатовао и Уставни суд Србије. Тако је у пракси забележен случај притвора од око хиљаду дана лицу осумњиченом за кривично дело у вези држања дроге. То лице је било и осуђено на казну затвора да би се у другостепеном поступку испоставило да је изменом закона дошло до декриминализације тог дела, због чега је окривљени ослобођен од оптужбе, да би на
крају Врховни касациони суд нашао да је овде другостепени суд повредио
закон у корист окривљеног. Углавном, за све то време окривљени је био у
притвору и тај притвор се на наведени начин показао као неоснован. У
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другом случају, лице је неосновано задржано на издржавању казне затвора око седам месеци, због тога што суд надлежан за извршење казне није
уочио да је дошло до застарелости извршења казне затвора. Није ми намера, нити то знам, да ја кривичном суду говорим о томе како треба спроводити кривични закон и поступак, али ако је нека појава често присутна, а
то јесте случај са неоснованим притвором или неоснованом затворском
казном, онда то мора да буде знак да се то питање анализира. Да ли у том
правцу можда треба мењати и закон, па на неки други начин на пример
третирати случајеве неоснованог притвора или осуде када дође до застарелости кривичног гоњења или када дође до измене закона декриминализацијом дела у току поступка? Да ли некада на одређивање притвора утиче медијски и други притисак који се ствара поводом неког догађаја или
појаве? Да ли све то утиче на дужину изречене казне итд.? Бројна су питања, а одговор на њих мора да доведе до смањења броја неоснованих притвора и осуда на казну затвора и то не само због заштите слободе грађана,
већ и због такође значајног питања – смањења трошкова државе због тога.
IV Закључци
1. Велики број штета које проузрокују државни органи незаконитим или неправилним радом мора временом довести и до регресних захтева државе према лицима која су одговорна за те штете.
2. Висина штете коју досуђује суд оштећеном због појединих врста штета проистеклих из незаконитог или неправилног рада државних
органа, посебно нематеријалне, поред свих критеријума утврђених законом, треба да је адекватна имовинским приликама оштећеног али и економској снази државе.
3. С обзиром да судови најчешће проузрокују штету својим незаконитим или неправилним радом у случајевима повреде права у разумном
року и повреде права на слободу неоснованим притвором или осудом на
затворску казну и како се то често чини због субјективних разлога, неопходно је да се виши судови при редовним контролама рада нижестепених
судова посебно баве овим питањима.
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Слађана Стојановић,
судија Апелационог суда у Нишу

СУДИЈЕ И ЊИХОВА ПРАВА ИЗ РАДА И ПО ОСНОВУ РАДА
"Quaedam iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora sunf ( Seneca).
Нека права нису записана, али су сигурнија од свих написаних.
Рећи да ништа није праведно или неправедно осим онога што наређују позитивни закони, то значи рећи пре него што је нацртан круг
да сви полупречници нису били једнаки. Треба дакле, признати односе правичности који су постојали пре позитивног закона који су их
установили (Монтескије, Дух закона)"1.

У многобројним прописима на међународном плану и у домаћем
законодавству садржана су права запослених из рада и по основу рада.
На међународном плану извори радног права могу се поделити
на оне који имају:
- глобални карактер у које спадају акта Организације уједињених нација (Универзална декларација о правима човека; Међународни
пакт о економским, социјалним и културним правима), акта Међународне
организације рада (препоруке и конвенције) и међународни обичаји;
- регионални карактер имају нормативна акта савета Европе од
којих су најзначајније Европска конвенција за заштиту људских права и
основних слобода и Европска социјална повеља;
- билатерални карактер имају међународни уговори који су закључени између наше земље и других држава у области рада.
Домаћи извори - радног права су: Устав, закони (Закон о раду, Закон
о државним службеницима, Закон о судијама .....); подзаконски акти које доноси Влада (уредбе, одлуке и упутства) и министарства (правилници упутства и наредбе); колективни уговори, правилник о раду и уговор о раду, а када су судије у питању однедавна и одлуке Високог савета судства.
1

Ризница правних изрека и речи, Библиотека Правни Информатор - треће издање, страна 121.
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Устав Републике Србије у члану 16. став 2. прописује да су општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори
саставни делови правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују. Члан 21. прописује забрану дискриминације као и да су пред Уставом и
законом сви једнаки. Члан 60. став 1. јемчи право на рад у складу са законом,
а став 4. истог члана прописује да свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа, и да се нико тих права не може одрећи.
Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", бр.
22/06), прописује општу забрану дискриминације, а чланом 4. прокламовано је начело једнакости и исти гласи: "Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту без обзира на лична својства; свако је дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације". У
члану 5. овај закон прописује као облик дискриминације повреду начела
једнаких права и обавеза, док члан 16. истог закона прописује и изричито
забрањује дискриминацију у области рада. Ова забрана се односи, између
осталог и на нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа
и уживање под једнаким условима свих права у области рада као што су
право на рад, слободан избор запослења, напредовање у служби, стручно
усавршавање, једнака накнада за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат; а
став 2. овог члана прописује да заштиту од напред наведене дискриминације између осталих ужива и лице које обавља јавну функцију.
Члан 18. Закона о раду, такође забрањује дискриминацију како посредну тако и непосредну. Члан 20. став 1. тачка 2. истог закона прописује да
је дискриминација из члана 18. овог закона забрањена у односу на услове рада и сва права из радног односа; у ставу 3. у односу на образовање, оспособљавање, усавршавање; а у ставу 4. у односу на напредовање на послу.
Општа врста дискриминације забрањена је и Протоколом број 12.
Европске конвенције о људским правима, и став један исте гласи: "Свако
право које закон предвиђа оствариће се без дискриминације по било ком
основу као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, политичком
и другом уверењу, националном или друштвеном пореклу, повезаности с
националном мањином, имовини, рођењу или другом статусу"; а став
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два истог члана даље прописује: "Јавне власти неће ни према коме вршити дискриминацију по основама као што су они поменути у ставу 1".
"Социолози, правни филозофи, политички аналитичари, јавни медији, а и правници бавиће се ововременским феноменом експанзије и масовношћу спорова ради накнаде штете против државе, незадовољства и
притисака који их прате. Тужбе подносе готово сви грађани, правна лица,
предузетници, војна лица, пензионери па и саме судије"2.
У ситуацији када се повећава број тужби које подносе судије против државе и које се односе на остваривање њихових права из рада и по
основу рада од огромног је значаја одговор на питање: који се то прописи примењују када су у питању судије и њихова права из рада и по
основу рада?
На први поглед одговор је врло лак и једноставан, али каква је ситуација у пракси? Да ли су законски прописи по којима се одлучује о правима судија из рада и по основу рада довољно прецизни и јасни, те да ли
се применом истих омогућава једнакост свих судија пред законом, односно да ли се наведени законски прописи свуда, на територији целе државе, примењују на истоветан начин?
Ми, судије, притиснути послом и ангажовањем на решавању многобројних предмета и правних проблема странака мало обраћамо пажњу на наша права из рада и по основу рада и како се та права остварују у пракси. То
по правилу препуштамо држави од које очекујемо једнак третман свих нас.
"Положај и права јавних функционера у Републици Србији уређени су парцијално бројним посебним законима, а јавном функцијом сматра
се функција коју функционер врши на основу избора, постављења и именовања у органе Републике Србије, аутономне покрајине, општине града
и града Београда и у органе јавних предузећа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина, општина, град и град Београд. Исти органи
одлучују о разрешењу јавних функционера3.
2

3

Билтен судске праксе бр. 2/2008 - Врховни суд Србије – Предраг Трифуновић, судија
Врховног суда Србије "Одговорност државе за грешке органа – нека спорна питања",
стр. 197.
"Извори, остваривање и заштита права државних службеника, намештеника и јавних
функционера" – Снежана Андрејевић, судија Врховног суда Србије, Глосаријум-Извори, остваривање и заштита права из радног односа - страна 48.
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Дакле, када говоримо о јавним функционерима под тим појмом подразумевамо постављена и изабрана лица.
"Постављена лица - су лица која су засновала радни однос одлуком органа извршне власти (Влада, извршно веће, извршни савет), без
огласа.
Изабрана лица - су лица која бира или народ, Председник републике, народни посланици, одборници и градоначелник, или парламент
(председник или чланови владе, судије или јавни тужиоци и гувернери и
др.). Они нису у радном односу али имају права по основу рада"4.
Судије су изабрана лица која бира парламент, судије нису у радном односу али имају право по основу рада.
У оваквој чињеничној и правној ситуацији основни циљ овог реферата је да њиме пробудим активност свих судија да учествују и уколико
у пракси уоче да постоје разлике у остваривању права судија по основу
рада указују на те разлике и у чему се исте састоје? Како бисмо сви заједно могли да пронађемо најбоља могућа решења и обезбедимо једнак радно-правни статус свих нас - судија, приликом остваривања права из рада и
по основу рада обезбеђивањем остваривања истих у истој чињеничној и
правној ситуацији на истоветан начин, што је по мени полазна тачка и један од камена темељаца владавине права.
Члан 11. Закона о судијама прописује да судија остварује права из
радног односа у складу са прописима из радног односа изабраних лица
ако овим законом није другачије одређено.
Сви знамо да тренутно постоје многобројни спорови за накнаду штете тзв. "неизабраних судија". Међутим, апелациони судови су на заједничким
седницама заузели јединствени правни став у погледу њихових права која
проистичу по том основу и на тај начин обезбеђено је једнако поступање судова у овим споровима. Стога, права тзв." неизабраних судија", у периоду,
док нису били радно ангажовани, неће бити предмет мог реферата, и у овом
реферату осврнућу се на поједина права судија када раде.
Наиме, реформом правосуђа дошло је до укидања многобројних
судова, па је стога општи реизбор судија довео до тога да су многе судије
4

" Режим радног односа" – Милан З. Ивошевић, Глосаријум, радни односи - Зборник радова, страна 134.
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конкурисале и изабране за судије у судове на територији других општина
у односу на место њиховог пребивалишта. И управо тада, у таквој ситуацији добијају на значају трошкови за одвојен живот од породице и трошкови посете породици.
Наведени трошкови (по мени) треба да омогуће судији који је премештан и ради у другом месту рада у односу на место његовог пребивалишта, где живи његова породица, да се посвети послу и лиши бриге функционисања његове породице, односно да се новцем који му се исплаћује
по том основу надомести његов недостатак у породици ангажовањем трећих лица, као и њему недостатак породице у месту где он ради. Ови трошкови не треба да служе као један од начина за повећање плате судијама.
То није њихов циљ, нити сврха постојања.
А да ли је то заиста тако у пракси, и који се то законски прописи
примењују када је у питању остваривање наведених права?
Као што је већ напред наведено чланом 11. Закона о судијама прописано је да судија права из радног односа остварује у складу са прописима изабраних лица ако овим законом није друкчије одређено.
Чланом 5. став 1. Уредбе о накнадама и примањима изабраних и
постављених лица у државним органима ("Службени гласник РС", бр.
86/07 .... 78/12) прописано је између осталог да право на накнаду трошкова због привременог или трајног премештаја у друго место рада остварују
сходном применом одредаба Уредбе Владе којом се уређује накнада трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника ("Службени
гласник РС", бр. 86/07, 93/07), осим одредаба којима су утврђени посебни
случајеви у којима државни службеник и намештеник нема право на накнаду трошкова за одвојен живот од породице.
Наведеном Уредбом Владе РС о накнади трошкова и отпремнини
државних службеника и намештеника, чланом 45, прописано је да државном службенику и намештенику, због привременог или трајног премештаја у друго место рада, припадају између осталих трошкови посете породици и трошкови одвојеног живота од породице. У члану 47. исте уредбе
прописано је да државни службеник или намештеник који живи одвојено
од своје породице има право на накнаду трошкова превоза ради посете
породици и то највише за четири путовања месечно у висини стварних
трошкова превоза у међуградском саобраћају. Члан 48. исте уредбе регу161
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лише право на накнаду трошкова за одвојен живот од породице. Као
услов за остваривање овог права прописује да је државни службеник или
намештеник премештен у друго место рада које је удаљено више од 30 км
од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, да живи
одвојено и да нема решено стамбено питање у новом месту рада.
Међутим, иако постоје напред наведени законски прописи није ми
познато да су исти примењени, већ је на основу члана 41. став 2. Закона о
судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08 ..... 104/09), на седници одржаној 8.3.2010. године, Високи савет судства донео Одлуку о накнадама
судији који је премештен односно упућен.
Наведена одлука је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС" и ни у једној својој одредби не предвиђа могућност ретроактивне примене, али до тада важећи прописи, за период до момента доношења напред наведене одлуке, колико је мени познато
никада нису примењени. Овом одлуком, чланом 1. прописано је између
осталог да се судији накнађују и трошкови посете породици као и трошкови за одвојен живот од породице. Ставом 2. истог члана наведено је
ко се све сматра члановима породице судије, а у члану 2. исте одлуке између осталог прописано је да се наведени трошкови признају под условом
да је удаљеност од места пребивалишта до места рада већа од 70км, или
да је из објективних разлога (стање путева, организација јавних превоза и
сл.) отежан долазак на рад и одлазак са рада. Члан 4. исте одлуке прописује да се трошкови посете породици судији исплаћују највише за четири
путовања месечно и да је судија дужан да поднесе доказ о висини цене
карте у међуградском саобраћају ради остваривања накнаде трошкова из
става 1. овог члана. Чланом 5. прописани су услови под којима се судији
надокнађују трошкови за одвојен живот од породице (да је ново место рада удаљено више од 70км од места његовог пребивалишта или ако је из
објективних разлога отежан долазак на рад и одлазак са рада, да живи
одвојен живот од породице и да нема решено стамбено питање у новом
месту рада). У ставу 2. овог члана предвиђено је да трошкови за одвојен
живот од породице износе 75% просечне месечне зараде по запосленом у
Привреди Републике Србије према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.
И управо ова одлука Високог савета судства и њена примена у
пракси довела је до тога да се неједнако поступа према свим судијама. Да
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ли је то у складу са напред наведеним Протоколом број 12. Европске конвенције о људским правима (имајући у виду члан 16. став 2. Устава), као и
са чланом 21. и чланом 60. ст. 1. и 4. Устава РС; са чланом 5. и са чланом
16. Закона о забрани дискриминације ("Службени гласник РС" 22/06); и са
чланом 18. и чланом 20. Закона о раду процените сами?
О чему се заправо ради?
Као прво, наведеном одлуком ВСС за остваривање права на исплату
накнаде за одвојен живот од породице и трошкова посете породици судија
постављени су строжији критеријуми у односу на друга изабрана и постављена лица, јер је као услов за остваривање истих прописана удаљеност од
70км новог места рада од ранијег места где је судија живео и радио, док је за
остала изабрана и постављена лица прописана удаљеност од 30км.
Као друго, у односу на остале запослене у судовима, сужен је појам
ко се сматра чланом породичног домаћинства. Наиме, наведеном одлуком
од 8.3.2010. године прописано је да се члановима породице судије сматрају
брачни друг, ванбрачни партнер и деца (брачна, ванбрачна, усвојена, пасторчад, штићеник и храњеник) који са судијом живе и троше заједно средства. Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник
РС", бр. 95/08) који се примењује на државне службенике и намештенике у
члану 8. став 2. наводи да се под члановима уже породице у смислу овог
уговора сматрају: супружник, ванбрачни партнер, дете рођено у браку и ван
брака, пасторак, усвојеник, храњеник и друго лице према коме запослени
има законску обавезу издржавања, а који се примењује и на запослене у судовима. Истоветну одредбу садржи и ПКУ за државне органе са анексом
("Службени гласник РС", бр. 23/98, 95/08, 11/09 и 15/12) и то у члану 15.
став 2. Анекса колективног уговора, а који се примењује у појединим случајевима и на права, обавезе и одговорности судија.
Стога је наведена одлука Високог савета судства довела до тога да
се судијама који имају своју породицу и чланове породице са којима живе
у заједници и заједно троше средства, а која нису побројана у кругу лица
напред наведеном одлуком Високог савета судства (нпр. ако судија живи
у заједници са родитељима, или са другим лицем кога није усвојило), не
признају трошкови за одвојен живот од породице, као ни трошкови посете
породици, иако заједница постоји, па чак и у ситуацији када се ради о лицима према којима судија по закону има обавезу издржавања. И признаћете у пракси имамо врло чудну ситуацију у оквиру самих судова, уколико
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буквално примењујемо наведену олуку, и занемаримо Протокол број 12
Европске конвенције о људским правима, да се у истом суду под чланом
породичног домаћинства судије не сматрају лица са којима судија живи и
троши средства заједно и има законску обавезу издржавања према њима,
док иста та лица чине чланове породичног домаћинства државних службеника и намештеника који раде у истом том суду. Да ли је тај судија
дискриминисан у односу на друге судије којима је то право признато, јер
је фактички и он одвојен од чланова своје породице са којима заједно живи и троши средства, и има трошкове посете породици, закључите сами.
Као треће, чињеница да се на наведени износ накнаде по основу
одвојеног живота уплаћују порези и доприноси довела је до тога, да су и
остале судије, које не остварују право на исплату накнаде за одвојен живот од породице, јер раде у истом месту где су и раније радили, или нису
испуњавале прописане услове за признавање напред наведеног права, у
неравноправном положају са судијама којима је ово право признато. Наиме уплатом доприноса на новчане износе по основу одвојеног живота судијама којима је то право признато повећава се пензијски основ. Да ли се
у тим случајевима за исти рад плаћа и исплаћује иста плата а у смислу
члана 104. Закона о раду, јер се и порези и доприноси сматрају зарадом
према члану 105. истог закона? Да ли су онда све судије у истом положају
имајући у виду одредбе члана 21. Устава РС? Да ли су у конкретном случају испоштоване одредбе и чл. 4, 5. и 16. Закона о забрани дискриминације као и Протокол број 12 Европске конвенције о људским правима?
Шта је са судијама чији члан породичног домаћинства има решено
стамбено питање у новом месту рада а ту не живи? По мени и у том случају судији треба признати трошкове за одвојен живот од породице јер
породица судије живи у ранијем месту рада. Ако члан породичног домаћинства има решено стамбено питање у ново место рада судији не треба
признати трошкове смештаја према напред наведеној одлуци, али он је
одвојен од своје породице. Овим судијама треба признати и трошкове посете породици. Тек када би се променио назив ових трошкова и уколико
би исте назвали нпр. трошкови посете "куће и дома", ове судије не би требало по мени да остваре право на исплату тих трошкова. Да ли ово право
треба признати и судијама са којима су у ново место рада прешли да живе
и чланови њиховог породичног домаћинства или им треба признати само
трошкове посете куће и дома?
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И да закључим. Када је у питању признавање права судијама на
основу напред наведене одлуке Високог савета судства и примена исте јако је осетљива област, обзиром да њена примена директно утиче и има
финансијске ефекте. Многе чињенице везане за њену примену базирају се
на претпоставкама. Међутим, да ли је одговор на питања: Да ли судија са
појединим члановима породичног домаћинства заједно живи и троши
средства, и да ли су исти чланови његовог породичног домаћинства, да ли
судија путује сваког викенда? као и многа друга питања везана за примену ове одлуке су ствар само етичког кодекса понашања судија ("Службени гласник РС", бр. 96/10), по коме је судија дужан да се увек, у свакој
прилици истог придржава и оставља утисак беспрекорног понашања, као
и питање примене санкција прописаних наведеним кодексом?
Да би се отклониле напред наведене неправилности и избегли
евентуални судски спорови, по мени држава треба да изнађе најбољи пут
и начин и доведе све судије у исти положај, и ово право признати свим судијама, који имају своју породицу са којом живе и троше средства заједно
(без обзира што њихови чланови породице не спадају у круг лица која су
побројана напред наведеном одлуком), и под истим условима, под којима
се ово право признаје осталим изабраним и постављеним лицима. Осим
тога, по мени, примања по основу одвојеног живота, имајући у виду њихов смисао, циљ, и сврху постојања, не треба сматрати саставним делом
зараде и ова примања треба изузети од примања на која се уплаћују порези и доприноси. До доношења таквих одлука треба изнаћи могућност и
судијама, који нису остваривали ово право, извршити уплате доприноса,
руководећи се принципом за исти рад и једнака зарада, а како би сви имали исти, једнак и равноправан положај.
И када је у питању признавање права на трошкове посете породици,
према напред наведеној одлуци сматрам да треба извршити адекватну измену наведених прописа и исплаћивати стварне а не претпостављене трошкове
по овом основу, имајући при том у виду средство превоза које судија користи, као и да ли путује сваког викенда, и на тај начин онемогућити да накнада
ових трошкова изгуби смисао и циљ постојања претварајући се понекад у начин на који се повећава плата судије. Један, по мени могућ начин исплате
ових трошкова је нпр. подношење пријаве, захтева или обавештења, од стране судије, пред сваки наступајући викенд, уколико иде у место пребивалишта
уз означавање које ће средство превоза користити. Ове трошкове чини ми се
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треба другачије назвати, променити им назив, јер исте трошкове имају и лица
која немају породицу али имају своју кућу и дом тамо где им је место пребивалишта па самим тим и потребу посете куће и дома.
Осим тога, користим прилику да скренем пажњу да у нашем законодавству постоје различита поступања и прописи који се односе на то ко се
све сматра чланом породичног домаћинства, а све у зависности од тога о ком
праву и закону се ради. Сматрам, да на јасан и недвосмислен начин, било да
се ради о признавању права судијама по основу одвојеног живота или о неком другом праву др. лица (нпр. из чл. 77. и 119. став 1. Закона о раду; чл.
195. и 197. Породичног закона ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 72/11),
члан 5. став 2. и ПКУ за државне органе са анексом.....) , као основни услов за
признавање било ког права по основу члана породичног домаћинства треба
прописати постојање заједнице живота тј. да лица заједно живе и троше средства са лицем коме се признају нека права по том основу, или евентуално постојање законске обавезе издржавања према тим лицима.
А сада да видимо шта се дешава са накнадама судијама које
имају приправност или дежурство у периоду пре коришћења годишњег одмора? Ово питање је постало актуелно у последње време због
појаве спорова по том основу.
Одговор на ово питање зависи од тога да ли је накнада по основу
приправности и дежурства судија саставни део њихове плате?
Према мом сазнању постоје два потпуно супротна схватања, једно да
судијама у том периоду у основицу за обрачун плате улазе и износи исплаћени по основу приправности и дежурства у периоду пре коришћења годишњег
одмора, и друго схватање да овим судијама не треба у обрачун накнаде плате
за време коришћења годишњег одмора узимати у основицу и накнаду исплаћену по основу приправности дежурства у претходном периоду.
До 1.1.2010. године на начин утврђивања плата, додатака и накнада судија примењивао се Закон о платама у државним органима и јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01...55/13), који у одредби члана 2. прописује шта чини плату изабраних лица. Међутим, од 1.1.2010. године примењује се Закон о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08),
који у члану 106. став 1. прописује да од тада престаје да се примењује напред наведени закон у делу који се односи на начин утврђивања плата, додатака и накнада судија.
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Право на плаћени годишњи одмор се базира на Уставом загарантованим правима запослених, у базира се на Међународној конвенцији о
годишњем одмору број 132. која је ратификована 1973. године. Запослени
се не може одрећи права на плаћени годишњи одмор нити му се то право
може ускратити5.
Право на плату судије прописано је Законом о судијама ("Службени гласник РС" 116/08.... 8/2012) и то члан 37. закључно са чланом 42. По
члану 37. став 2. наведеног закона, плата судија одређује се на основу
основне плате. Према члану 27. Посебног колективног уговора за државне
органе са анексом, запослени има право на месечну плату која се утврђује
у складу са законом, иста се исплаћује за обављени рад и време проведено
на раду. Према члану 35. наведеног колективног уговора запослени има
право на накнаду плате у износу просечне зараде у претходна три месеца
и иста се обрачунава и исплаћује у истом износу као да је радио за време
коришћења годишњег одмора.
Да би разрешили напред наведено питање по мени треба поћи од саме правне природе накнаде за приправност и дежурство. Чланом 2. Уредбе о
накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним
органима прописано је између осталог да судија који ван радног времена мора да буде доступан (у приправности), да би, ако устреба, извршио неки посао свог радног места, има право на додатак за приправност. Додатак за сваки сат приправности износи 10% вредности радног сата.
Стога, по мени, имајући у виду напред наведене законске прописе,
додатак на плату који се остварује по основу приправности и дежурства
не може ући у основицу за исплату плате за време коришћења годишњег
одмора, јер се овај додатак исплаћује само под условом да постоји приправност или дежурство. Како за време коришћења годишњег одмора нема приправности нити дежурства, самим тим отпао је и основ за исплату
ове накнаде у том случају. Чини ми се да је то и основна интенција законодавца када регулише право на плаћен годишњи одмор а на то упућује и
члан 35. Посебног колективног уговора за државне органе са анексом.
Међутим, судија који је приправан и дежуран изложен је повећаним напорима, што је неспорно. Ова околност мора и треба бити од знача5

Коментар Закона о раду, Остоја Милосављевић, дипл. правник и мр Жељко Албанезе,
Београд, 2005. године; друго издање, стр. 80.
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ја приликом одређивања дужине коришћења годишњег одмора судији и
судији који је приправан и дежуран треба увећати годишњи одмор имајући при том у виду временски период у коме је приправан и дежуран, правећи разлику између приправности и дежурства и у том смислу судији који је дежуран треба признати већа права од права који се признају судији
по основу приправности. Можда би се могло размишљати и о увођењу бенифицираног радног стажа за ове судије упркос на најављену реформу
пензијског система.
Како се поступа када је у питању излазак суда на лице места,
да ли се исплаћује накнада по том основу, у којим износима и на
основу којих законских прописа?
Чланом 5. став 1. Уредбе о накнадама и примањима изабраних и постављених лица у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 86/07 ....
78/12) прописано је, између осталог, да право на накнаду трошкова рада и боравка на терену изабрана и постављена лица остварују сходном применом
одредаба уредбе Владе којим се уређује накнада трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 86/07,
93/07), која у члану 43. прописује шта се сматра радом на терену, односно да
је то рад који се по природи посла врши изван службених просторија, по налогу, ради извршења службеног посла. У члану 44. исте уредбе прописује да
тзв. теренски додатак износи од 3% просечне месечне зараде запосленог у
привреди РС, према последњем коначном објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике на дан исплате. У ставу два истог
члана наведена уредба прописује могућност увећања теренског додатка ако
није обезбеђен бесплатан смештај и исхрана.
Шта се дешава у пракси?
Сви знамо да судије, поготову у првом степену, у одређеним случајевима, када то поједини спорови и странке захтевају, морају да изађу на лице
места а све ради успешног обављања свог посла (судски увиђај, реконструкција, овера уговора о доживотном издржавању ако се ради о старим и непокретним лицима...). Међутим, колико је мени познато, кад су у питању судије (а и
њихови записничари, који заједно са судијом бораве и раде на терену), плата се
не увећава на напред наведен начин који прописује наведена уредба. Како је
изостало увећање плате по основу теренског додатка, у случајевима када судије излазе на терен, у једном броју судова, прибегло се доношењу тзв. интерних
правилника или одлука о износу накнаде која се исплаћује судијама и записни168
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чарма за рад и боравак на терену, па се ова накнада по том основу исплаћује и
другим запосленим лицима у судовима којима је зарада по основу теренског
додатка већ увећана. Све то доводи до велике разлике јер зависи од суда у коме
судија ради да ли ће наплатити и у ком износу излазак на терен. Ове трошкове
по правилу предујмљују странке, што све доводи у крајњој линији и до неједнаког положаја грађана пред законом, јер су за излазак суда на лице места у
једним судовима мораће да предујме средства у већем или мањем износу, све у
зависности какав је интерни правилник у судовима по том питању, док пред
другим судовима, у којима се ова накнада не исплаћује, питање уплате трошкова за излазак суда на лице места се неће ни постављати. Указујем и на то,
да и у судовима, у којима трошкови за излазак суда на лице места падају на терет странке, не постоји уједначена пракса када постоји потреба да суд, два или
више пута, изађе на лице места у истом поступку? У тим, таквим случајевима,
у појединим судовима накнада се поново уплаћује, у истом или мањем износу
али постоје и случајеви да се иста поново не уплаћује, све зависи од суда до суда па ако хоћете у појединим случајевима и од одлуке самих судија.
Сматрам да и у овој области треба донети јасне законске прописе
који би разрешили и дилему да ли ова накнада, уколико буде прописана,
треба да припадне и судијама који су приправни и дежурни или је иста, у
тим случајевима покривена накнадом по основу приправности и дежурства. Осим тога, у циљу једнаке оптерећености судија треба водити рачуна о деоби ових предмета и додели истих судијама у рад јер се се обично
одмах, када се оформи предмет, може да препозна да ли ће бити потребе
за изласком суда на лице места.
Да видимо каква је ситуација и шта је са прековременим радом судија? Да ли судије раде прековремено и да ли остварују накнаду по
том основу?
Опште позната је чињеница да велики број судија ради прековремено имајући у виду повећан обим прилива предмета. У таквој ситуацији
постоје судови у којима се према мом незванично сазнању судијама исплаћују накнаде по основу прековременог рада, а да ли у тим судовима
постоји одлука руководиоца о прековременом раду није ми познато. Шта
је са осталим судијама који раде прековремено а што несумњиво произилази из тежине и броја решених предмета у току месеца?
Што се тиче законских прописа у погледу прековременог рада судија Закон о судијама у члану 11. не прописује могућност прековременог
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рада. Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених
лица у државним органима ("Службени гласник РС" 115/07 ... 78/12) у
члану 5. прописује да изабрана и постављена лица у државним органима
између осталог остварују право на додатак на плату и за прековремени
рад сходном пременом одредаба општих прописа о раду.
Имајући у виду напред изложено, да би се отклониле недоумице у
погледу прековременог рада судија и да би се избегла оваква ситуација и
уопште дискусија на ову тему можда је један од начина и решење овог проблема да се избришу одредбе којима се прописује радно време судија, и да
судије имају обавезу да у одређене дане буду доступне странкама у суду као
и кад се одржавају суђења, а где ће и када судија припремати предмет и радити одлуку нека буде ствар организације самог судије. Самим тим, уколико
судије немају прописано радно време, као ни прописано где ће и када радити
одлуке, решиће се и питање прековременог рада свих судија, на истоветан
начин, односно прековременог рада судија неће ни бити.
Како се поступа када се ради о праву на исплату јубиларне награде. Да ли судија има право на исплату јубиларне награде и којим прописима је то право судије предвиђено имајући у виду да ни Закон о судијама ни Уредба о накнадама и других примања изабраних и постављених
лица не предвиђа право судије на исплату јубиларне награде нити упућују
у том смислу на примену неког другог прописа. У таквој ситуацији, када
је у питању право на исплату јубиларне награде судији морају се имати у
виду одредбе ПКУ за државне органе који у члану 12. прописује да запослени у државном органу који нема положај државног службеника и намештеника остварује право на солидарну помоћ и јубиларну награду под
истим условима и у висини као државни службени и намештеници у државном органу. У том смислу постоје и одлуке судова6.
Да бацимо поглед и на вредновање резултата рада судија имајући у виду одредбе чл. 32-36. Закона о судијама. Шта све и како утиче на
сагледавање и вредновање рада једног судије а самим тим и на његово
остваривање права из рада и по основу рада? Да ли Судски пословник
својим одредбама обезбеђује једнако поступање према свим судијама и

6

Пресуда Основног суда у Нишу 1П13789/11 од 18.7.2012. године, потврђена пресудом
Апелационог суда у Нишу 7 Гж1.1790/12 од 17.10.2012. године
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како поједине одредбе Судског пословника могу да утичу на приказивање
резултата рада једног судије?
Посао судије је интелектуални рад и он је као такав тешко мерљив, али могу постојати оквири и мерила на основу којих се може пратити и оцењивати рад судија од чега зависи остваривање појединих права
судија као нпр. напредовање у служби, дужина годишњег одмора ... Члан
32. Закона о судијама у ставу 4. прописује да критеријуме, поступак и мерила за вредновање рада судија, односно председника судова утврђује Високи савет судства. Обзиром да до данас Високи савет судства није утврдио критеријуме, мерила и поступак за вредновање рада судија овом приликом морам да укажем на неколико ствари и околности које треба по мени имати у виду приликом оцене резултата рада судија.
Наиме, рад судије не може се пратити и оцењивати искључиво и
само на основу броја решених предмета и броја предмета у раду. Посебно
треба водити рачуна да се не упадне у замку великих бројева јер то није
добро како за судије тако и за државу. Нпр. судија који је након реформе
2010. године добио у рад предмете који захтевају много веће стручно и
радно ангажовање, а самим тим и више времена да би решио одређени
предмет неће напредовати у служби, а за државу је опасно ако на тај начин губи стручан и квалитетан кадар.
Сви ми знамо да у свакој области и материји не постоје предмети
исте тежине и не захтевају исто радно ангажовање на решавању истих.
Осим тога постоје и тзв. тешки предмети који се ипак, у току поступка,
реше на врло лак и једноставан начин (нпр. дође до повлачења тужбе,
жалбе, ревизије... и слично). У многим судовима 2010. године, када је извршена тзв. реформа правосуђа, није била обезбеђена компјутерска расподела предмета. Осим тога од великог значаја је и чињеница да ли судија
има помоћ у раду стручног сарадника.
Идеално би било да све судије имају исти број радних дана у току
календарске године, помоћ стручног сарадника и уз то да добију у рад
исти број предмета приближно исте тежине, да имају исти број ожалбених
предмета, квалитетно пратеће особље... Е онда, у таквој ситуацији не треба велике мудрости приликом оцене резултата рада судија. Али идеали у
животу не постоје па је немогућа ни напред наведена идеална ситуација.
Стога је потребно да се изнађу најбоља могућа решења за праћење и оцену резултата рада судија.
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У ситуацији када на жалост још увек имамо велики број тзв. "старих" предмета, у којима поступак пред судовима траје више од десет година, као и велики број предмета који махом потичу са подручја Косова и Метохије у којима негде од 1998. или 1999. године до негде 2010-2012. године
ништа није предузимано, ни једна правна радња од стране суда, о тим и таквим предметима по мени треба посебно водити рачуна и инсистирати на
примени члана 421. Судског пословника и те тзв. "старе", предмете дати у
рад равномерно свим судијама, а у судовима у којима се о томе није водило
рачуна у тим случајевима извршити прерасподелу тих предмета. На тај
начин држава ће моћи, ангажовањем свих нас, да се на један релативно брз
и ефикасан начин ослободи тих тзв. "старих" предмета и самим тим ће се
смањити број поступака који се покрећу пред Европским судом за људска
права због суђења у неразумном року, што све заједно може имати у крајњој линији значајне финансијске ефекте за нашу државу. На ово посебно
указујем и скрећем пажњу јер саме судије нису много у могућности да пропрате деобу предмета па ни тих тзв. "старих" предмета, а ја сам се изненадила 2012. године, приликом контроле и обиласка једног првостепеног суда
када сам уочила да је већи број тих тзв. "старих" предмета дат у рад једном
судији, за шта по мени не може да постоји ни један оправдан разлог, а може
и те како да утиче на резултате рада тог судије.
На резултате рада судије утиче не само структура већ и број предмета који је судија добио у рад. На први поглед ту није ништа спорно обзиром да је чл. 49-56. Судског пословника прописан начин расподеле
предмета. Међутим морам да скренем пажњу на члан 54. Судског пословника који овлашћује председника суда да може да донесе посебну одлуку
да се одступи од редоследа распоређивања предмета због оправдане спречености судије да поступа (привремена спреченост за рад, одсуство у
складу са посебним прописима и сл). Дакле примена овог члана 54. зависи
од процене председника суда.
Да погледамо како то изгледа у пракси.
Примена напред наведеног члана у пракси зависи од тога ко је
председник одређеног суда и какве су његове процене. Тако, у појединим
судовима прилив предмета судији се зауставља увек када је оправдано одсутан - када је на годишњем одмору, на боловању, или је службено одсутан, без обзира колико је временски судија по било ком од напред наведених основа одсутан један, два или више дана. У другим судовима прилив
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предмета се не зауставља ни када је судија на боловању због повреде на
раду. Али то на жалост није све јер председник суда може проценити да у
случају када су у исто време због боловања одсутне две судије, једном судији заустави прилив док се другом не зауставља прилив предмета. При
том председник суда нема законску обавезу да образлаже овакве своје одлуке а исте се по неписаном правилу не достављају судијама на које се односе па понекад судије и не сазнају да такве одлуке постоје. Дакле, све зависи од тога у ком суду судија ради. Међутим до разлике у поступању може доћи и у истом суду уколико дође до персоналне промене председника
суда у току године, а при том они имају различит поглед и приступ приликом примене члана 54. Судског пословника. Мислим да ће се многи
сложити са мном да заиста нема потребе да примена овог члана у свим
случајевима зависи од процене председника суда те да се тачно могу прописати мерила и критеријуми када је председник суда у обавези да донесе
одлуку да се одступи од редоследа пријема предмета (да ли је то боловање и у ком трајању, да ли је то службено одсуство судије у одређеном периоду и слично), и шта у случајевима када судија користи годишњи одмор, с тим што треба оставити могућност да председник може да донесе
истоврсну одлуку и у другим оправданим случајевима обзиром да се никад не могу предвидети све животне ситуације.
Да ли су све судије у истом положају када је у питању стручно
усавршавање? Ово право судије прописано је и као обавеза чланом 9. Закона о судијама. На жалост, чини ми се да се у пракси ово право не остварује на исти начин.
Под појам стручног усавршавања, по мени, потпада и обезбеђивање
одређене стручне литературе судијама у виду закона са или без коментара,
стручних часописа и билтена у писаном облику, поред тога што исти постоје и
у електронском облику. Према мом сазнању у појединим судовима се наведени часописи и литература обезбеђују само појединим судијама под изговором
да се нема пара да се исти обезбеде за све судије, што сматрам да није у реду.
Стручну литературу и часописе треба обезбедити свим судијама на истоветан
начин. Да бисмо избегли појаву врло чудних ситуација у пракси да све судије
првог степена, одређеног суда имају обезбеђен нпр. билтен Врховног касационог суда, а да се исти не обезбеђује свим судијама виших и апелационих судова треба изнаћи најбоље решење за све судије а у крајњој линији и за државу у
чијем је интересу да се судије стручно усавршавају.
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Осим тога чини ми се да морају постојати прописана правила и
приликом одређивања судија за одлазак на семинаре уколико се пријави
већи број заинтересованих судија, у одређеном суду, за присуствовање
једном одређеном семинару имајући при том у виду да ли се ради о семинару који се редовно организује сваке године, да ли је одређени судија већ
био на том или неком другом семинару, те или претходне године, ако јесте да ли у тој ситуацији, треба дати предност судији који до тада није
био ни на једном или на том семинару (јер и судија који има мањи број
решених предмета или слабије резултате рада има законско право и обавезу на стручно усавршавање).
Да ли су судије међусобно независне и како се то право остварује у пракси?
Колико је значајно ово питање указује сама чињеница да је читаво
треће поглавље у Закону о судијама посвећено међусобној независности
судија и носи такав наслов. Да ли је то довољно?
Члан 22. Закона о судијама гласи: "Судија је слободан у заступању
свог схватања, утврђивању чињеница и примени права, у свему о чему одлучује. Судија није дужан да икоме, па ни другим судијама и председнику
суда, објашњава своја правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке или кад то закон посебно налаже."
Чини ми се, када је у питању рад судија у првом степену, односно
у случајевима у којима поступа судија појединац, ту скоро да нема никаквих проблема.
Али шта се дешава и како се ово начело остварује када је у питању
рад у већу другостепених судова који је прописан чл. 194-201. Судског пословника и то када је у питању писање односно израда судских одлука?
Да пођемо од члана 123. Судског пословника који у ставу два прописује да "писмена која се односе на предмете у раду у појединим одељењима, потписује председник већа, односно судија појединац".
Члан 191. наведеног пословника у ставу 6. гласи: "Одлуке унете у диктафон пренеће се у штампану форму коришћењем ИКТ или писаћом машином
најкасније у року од седам дана од предаје снимка. Откуцан текст прегледа судија који је одлуку издиктирао и потписује први примерак (изворник)".
Не постоји ни једна одредба у Судском пословнику која на јасан и
недвосмислен начин прописује ко потписује писмено израђене одлуке до174
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нете у већу у предметима у којима је судија известилац члан већа а није
председник већа?
Како не постоје јасни законски прописи на ово питање је дала одговор судска пракса. Наиме, у пракси изворник ових одлука потписују судија
известилац и председник већа, а на примерцима ових одлука који се експедују, уписује се, у доњем десном углу, име председника већа док се име судије
известиоца, који је ту одлуку радио наводи само у уводу те одлуке, као члана
већа и ништа, ни један детаљ не указује да је он ту одлуку и урадио.
Шта смо добили оваквом судском праксом?
Као прво, јавност, уколико није упозната са наведеном судском праксом има слику да је ту одлуку радио судија чије се име наводи на крају одлуке.
Као друго, на овакав начин повећане су обавезе и одговорност
председника већа, јер они ове одлуке морају пажљиво да прочитају пре
него исте потпишу и сада одговарају не само за одлуку која је донета у
том поступку већ и за садржај писмено израђене одлуке. Да ли се то може
компензовати смањеним бројем додељених предмета у раду, о чему већ
постоји установљена судска пракса?
И као треће, поједине судије, чланови већа, на овај начин, поготово у случајевима у којима се разликује стил и начин писања одлука између председника већа и судије који израђује одлуку, изгубиле су самосталност у изражавању, а на тај начин и судијску самосталност прокламовану
чланом 22. Закона о судијама, коју су имали док су поступали и одлучивали као судије у првом степену.
Да би нам слика била још јаснија морамо имати у виду да у другостепеним судовима раде судије које иза себе имају дугогодишње судијско
искуство, које са собом носи изграђен став и начин писања одлука као и
стил изражавања. Кога сада натерати да одступи од свог начина и стила
изражавања - председника већа, и да у тим и таквим случајевима "зажмури" на једно око и потпише такву одлуку? или то мора да учини судија који је одлуку урадио на тај начин што ће да изврши исправку већ урађене
одлуке на начин како то председник већа тражи, те да му се одлука врати
на исправку и док се исправка не изврши иста се не може експедовати, јер
је то услов да одлука буде потписана од стране председника већа?
Ово су на изглед ситне и безначајне ствари, али исте могу, ако дуже трају, да доведу да у правосуђу дође до нечега што нам у друштву, а
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поготову у правосуђу уопште не треба и од чега по мени сви ми, судије и
остали запослени у судовима, треба да чувамо правосуђе.
Наиме, члан 6. Закона о спречавању злостављања на раду, у ставу
1. прописује да "злостављање, у смислу овог закона, јесте свако активно и
пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће
или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да
се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине
радни однос или откаже уговор о раду или други уговор".
Члан 122. став 1. Судског пословника, гласи: "У свом раду суд користи изразе из закона и избегава стране речи и речи које нису опште усвојене у раду суда. Језички израз одлука и других писмена мора бити јасан и
разумљив". Став 4. истог члана каже: "Назив закона и других прописа могу
се у тексту навести у скраћеном облику ЗПП, КЗ, а они који нису у честој
употреби, наводе се пуним називом и означењем службеног гласника и
броја у коме су објављени (нпр. "Службени гласник РС",бр. 27/10)".
Имајући у виду напред наведене законске одредбе, да ли је потребан коментар до чега може да доведе ситуација ако се у дужем временском периоду судији који је израдио одлуку враћају одлуке и тражи исправка исте примера ради: да се уместо речи "састоји" упише реч "огледа"; ако су у образложењу пресуде, приликом набрајања ставова из првостепене одлуке коришћени бројеви 1, 2,... или I, II, III,... онако како су ти
ставови означени у првостепеној пресуди, а тражи се исправка и означавање ставова словима "први, други, трећи...", или ако је период за који се
досуђује камата наведен нпр. "за период 1.1.2013-15.6.2013. године" а тражи да се изврши исправка и упише "почев од 1.1.2013 па до 15.6.2013. године", или ако је пасус започет са " ЗПП" а тражи се у том случају исправка и уписивање "Закон о парничном поступку"; и тако даље...
Можда грешим, али ми се чини да се на овакав начин успорава
рад појединих судија па ако хоћете и судова, што се све на крају сваљује
на плећа државе која плаћа накнаду због суђења у неразумном року. По
мени, у тим случајевима, много је битније, од стила изражавања, да се
спорови што пре окончају. У судовима у којима се појединим судијама
враћају одлуке због напред наведених исправки ствара се утисак и атмос176
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фера да те судије ништа не знају и на тај начин вређа њихово достојанство, углед и руши професионални интегритет. Судије по неком неписаном правилу и у тим случајевима ћуте.
Да би се напред наведене ситуације разрешиле на најбољи могући
начин, по мени, треба прописати обавезу да судија известилац сам потписује одлуке које је писмено израдио и те обавезе треба ослободити председнике већа или прописати да судија известилац у својим предметима
који су му дати у рад буде и председник већа. Оваквим изменама председници већа били би били ослобођени одговорности за садржај писмено израђених одлука чланова већа, а члановима већа вратила би се одговорност
за свој рад, а ако хоћете у појединим случајевима и углед и достојанство.
Највише би добила држава јер би се на неки начин убрзао рад појединих
судија, а обезбедила би и заштитила судије и правосуђе од појаве мобинга
и кршења Закона о забрани злостављања на раду.
И на крају, у ситуацији када је на жалост све већи број спорова у
којима се судије јављају у својству тужиоца осврнућу се и на трошкове
поступка у тим случајевима. Да ли судији, који се јавља у улози тужиоца и који успе у спору треба признати трошкове поступка и које?
Имајући у виду да о трошковима парничног поступка, када се судија јавља у улози странке у спору, па самим тим и у улози тужиоца, не
постоје посебни законски прописи, треба поћи од одредаба ЗПП које се
односе на трошкове поступка.
О трошковима поступка истоветне одредбе садрже и Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 111/09) у члану
150. став 1. као и Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр.
72/11) у члану 154. став 1. који прописује да суд приликом одлучивања који
ће се трошкови накнадити странци узима у обзир само оне трошкове који
су били потребни ради вођења парнице, ценећи све околности случаја.
Судије су стручна лица, да ли им треба признати трошкове за састав тужбе, поднесака као и трошкове заступања ако судију заступа током
спора адвокат? По мени судијама треба признати трошкове заступања јер
је физички неизводљиво да у исто време обављају свој посао и да се појаве као станка у спору. Међутим када су у питању трошкови за састав тужбе и поднесака по мени судијама те трошкове не треба признавати јер су
судије довољно стручна лица и располажу потребном количином правничког знања па није нужно ни неопходно да ангажују друга стручна ли177
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ца-адвокате за писање тужбе и поднесака па се самим тим не ради о нужним и неопходним трошковима које им треба признати. Овакав став изражен је у пресуди Апелационог суда у Нишу 20 Гж. 1 724/12 од
7.12.2012. године, када су у питању трошкови за састав жалбе.
И да закључим:
Овај реферат није усмерен ни против кога, и користим прилику да се
извиним ако се неко случајно у њему или у појединим деловима пронађе.
Основна намера ми је да пробудим у свима нама да размишљамо о нашим
правима из рада и по основу рада као и да укажем на потребу да се што пре
донесе закон који ће регулисати наша права из ове области, а да приликом
примењивања истих, поготову тамо где се јавља дилема да ли треба судији
признати неко право или не морамо имати у виду да смо сви једнаки пред законом као и Протокол број 12 Европске конвенције о људским правима.
Iustitia sine prudentia multum poterit, sine iustitia nihil valebit prudentia (Cicero – De off. 4, 9). Правичност без мудрости моћи ће
много, мудрост без правичности неће вредети ништа7.
Potentia debet sequi iustitiam, non antecedere. Моћ треба да следи
правичност а не да је надмашује8.

7
8

Ризница правних изрека и речи, Библиотека Правни Информатор - треће издање, страна 80.
Ризница правних изрека и речи, Библиотека Правни Информатор - треће издање, страна 78.
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Предраг Васић,
судија Вишег суда у Београду

ПРАВО НА РЕХАБИЛИТАЦИОНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ
КАО ВИД НАКНАДЕ ИМОВИНСКЕ И НЕИМОВИНСКЕ
ШТЕТЕ У ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ СРБИЈЕ
Закон о рехабилитацији из 2011. године1 је одредбом члана 26. предвидео и право на рехабилитационо обештећење. Рехабилитација2 представља
брисање осуде и њених правних последица на основу чега осуђено лице може истицати права као и сви други грађани. У правној теорији треба разликовати две врсте правне рехабилитације што је прихваћено и од стране важећег
Закона о рехабилитацији из 2011. године и то правне рехабилитације у ширем смислу која обухвата мере ублажавања последица осуђености (деконфискација - рехабилитационо обештећење) и правна рехабилитација у ужем
смислу која представља мере које се предузимају ради укидања осуде и казне
која обухвата три облика и то политичко законодавство, политичко правосуђе и изрицање санкције ван уређеног поступка.
За разлику од претходног Закона о рехабилитацији из 2006. године, Закон о рехабилитацији из 2011. године, тачно је утврдио права рехабилитованих и других лица. Наиме, рехабилитовано лице има право на
посебан пензијски стаж, месечну новчану накнаду – посебан додатак,
здравствену заштиту и друга права из здравственог осигурања, право на
враћање конфисковане имовине или обештећење за ту имовину, као и
право на рехабилитационо обешећење.
Право на рехабилитационо обештећење имају брачни друг, деца и
родитељи односно браћа и сестре, ванбрачни партнер рехабилитованог
лица под условом да између њих и рехабилитованог лица постојала трајнија заједница живота.
Време лишењa слободе рехабилитованом лицу признаје се као посебан пензијски стаж у двоструком трајању.
1
2

"Службени гласник РС", бр. 92/11
Енгл: Rehabilitation, нем: Rehabilitierneng, фран: rehabilitation
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Рехабилитовано лице коме је признат посебан стаж у трајању од
најмање осам година има право на месечну новчану накнаду у висини од
50% од просечне плате у Републици Србији у претходној години. Поред
тога, рехабилитовано лице, као и деца која су за време трајања повреде
права и слободе родитеља, рођена у установама за извршење санкција, односно која су у тим установама са њима провела део времена или су за то
време расла без родитељског старања једног или оба родитеља, а која нису здравствено осигурана, имају право на здравствену заштиту и друга
права из здравственог осигурања као осигураник у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање.
Право на враћање конфисковане имовине као и право на обештећење за ту имовину припада рехабилитованом лицу и његовим наследницима у складу са законом којим се уређује враћање одузете имовине и
обештећење за одузету имовину. Чланом 26. Закона о рехабилитацији из
2011. године прописано је да рехабилитовано лице има право на обештећење за материјалну штету насталу због повреде права и слобода у складу
са Законом о облигационим односима3. Рехабилитовано лице има право
на враћање наплаћених новчаних казни и трошкова поступка у ревалоризованом износу чија се висина одређује тако што се утврђује сразмера наплаћених износа према просечној плати у време наплате у односу на просечну плату у Републици Србији у години у којој се врши враћање.
Рехабилитовано лице има право на накнаду нематеријалне штете
за душевне болове због лишења слободе као и право на накнаду нематеријалне штете за душевне болове због смрти рехабилитованог лица, под
условом да је између њих и умрлог рехабилитованог лица постојала трајнија заједница живота у складу са Законом о облигационим односима.
Појам штете и врсте одговорности
Члан 155. Закона о облигационим односима даје одређење појма
штете као умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другом физичког или психичког
бола или страха (нематеријална штета). У зависности од добра које је повређено, штета се дели на материјалну или имовинску и нематеријалну или неимовинску. Одговорност за накнаду штете постоји када су кумулативно испу3

"Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/1985, 45/89, 57/89; "Службени лист СРЈ", бр. 31/93
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њени одређени услови а то је да је штета наступила, да је штета настала недозвољеном радњом (то је она људска радња којом се вређа нека правна норма
или правило друштвеног морала, таквом радњом или делатношћу вређа се
неко субјективно право оштећеног), да постоји узрочна веза између недозвољене радње и штете и да постоји одговорност за штету.
Материјална или имовинска штета је она штета која се причини
неком лицу одузимањем, оштећењем или уништењем неке ствари, онемогућавањем или отежавањем употребе ствари, извршењем сметања као и у
случају физичке стране личности, а што изискује трошкове лечења, доводи до неспособности за рад те губитка плате као и у случају смрти неког
лица када се јављају трошкови сахране, подизање надгробног споменика.
Нематеријална или неимовинска штета представља повреду права
личности, виших добара, живота, здравља, части, слободе и она се јавља
као претрпљени физички и душевни бол због умањења животне активности, наружености и повреде угледа, части и слободе, права личности и
смрт блиског лица.
Као један од услова за накнаду штете је постојање одговорности за
штету. Закон познаје круг лица који не одговарају за штету и поред одговорности по основу кривице и одговорности за другог закон предвиђа и одговорност
предузећа и других правних лица према трећем, одговорност за штету од опасне ствари или опасне делатности, одговорност за случај удеса изазваног моторним возилом у покрету, одговорност произвођача ствари са недостатком,
посебне случајеве одговорности, одговорност више лица за исту штету.
Накнада штете има за циљ успостављање стања које је било пре
него што је штета и наступила. Уколико успостављање ранијег стања не
уклони штету у потпуности, одговорно лице је дужно да остатак штете
накнади у новцу. Обавеза накнаде настаје тренутком када је штета и наступила. Накнада се може вршити у виду натуралне накнаде и у виду новчане накнаде. У случају смрти, телесне повреде или оштећења здравља
накнада се одређује у облику новчане ренте и то за одређено време или
доживотно и она се плаћа месечно унапред. Висина накнаде имовинске
штете се одређује према ценама у време доношења судске одлуке. Међутим, суд мора приликом одређивања висине накнаде штете да води рачуна
и о материјалном стању оштећеника те да одреди мању накнаду него што
износи штета уколико она није проузрокована намерно или крајњом непажњом а оштећеник је слабог имовног стања те би га исплата потпуне на183
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кнаде довела у оскудицу. Накнада неимовинске штете се може одредити
било објављивањем пресуде или исправке било у виду новчане накнаде,
накнаде будуће штете или сатисфакцијом у посебним случајевима. У случају повреде права личности суд може наредити на трошак штетника и
објављивање пресуде односно исправке.
За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове
због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части и
слободе или права личности, смрти блиског лица као и за страх ако нађе
да околности случаја и јачина болова и страха и уколико њихово трајање
то оправдава досудити правичну новчану накнаду независно од накнаде
имовинске штете. Приликом одређивања висине накнаде неимовинске
штете суд води рачуна о значају повређеног добра и циљу коме служи та
накнада али и да се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном
природом и друштвеном сврхом.
Штета је један од извора облигације. Она је била предвиђена бројним
европским кодификацијама. Дакле, право на живот и право на слободу је једно од основних људских права и слобода и као таква инкорпорирана у саме
темеље савремене демократске државе и друштва. Управо су револуције са
краја XVIII века којима је успостављен нови друштвени и политички поредак
одредиле нова права и слободе. Основна права и слободе човека и грађанина
гарантоване су како Универзалном декларацијом о правима човека тако и
Међународним актом о грађанским и политичким правима као и Европском
конвенцијом о људским правима и основним слободама као и Уставом Републике Србије из 2006. године4. Уставом је одређена хијерархија домаћих и
међународних општих и правних аката. Прописано је да су потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом, а закон и други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права.
Правни оквир накнаде штете
Како су право на живот и слободу загарантовани највишим правним актом Републике Србије и међународним уговорима то обавеза на на4

"Службени гласник РС", бр. 83/2006
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кнаду штете како имовинске тако и неимовинске постоји у случају повреде права и слободе. Право на накнаду имовинске и неимовинске штете
произлази из општег правног оквира - Закона о облигационим односима
(lех generali) и посебног прописа - Закон о рехабилитацији (lex specialis).
Поступак накнаде штете
Поступак накнаде штете лица неосновано лишених слободе састоји
се из две фазе. Прва фаза се спроводи у управном поступку пред министарством надлежним за правосуђе, а друга - у судском поступку пред надлежним судом, уколико се са успехом не оконча у првој фази. Дакле, у првој
фази о захтеву за рехабилитационо обештећење одлучује Комисија за рехабилитационо обештећење наведеног министарства чији састав - рад је уредио
својим актом министра правде и државне управе Републике Србије. Комисија за рехабилитационо обештећење Министарства правде је дужна да донесе
одлуку у року од 90 дана од дана подношења захтева. У првој фази треба да
се постигне споразум о постојању штете, о врсти и висини накнаде, па је могуће да се постигне споразум само у погледу дела захтева и у тој ситуацији
тужба се може поднети надлежном суду у погледу остатка захтева. Право на
накнаду штете застарева по истеку рока од једне године од дана достављања
одлуке о одбијању захтева или дана закључења споразума. Одлука којом је
усвојен захтев за рехабилитационо обештећење, односно споразум о рехабилитационом обештећењу има својство извршне исправе. Уколико Комисија
за рехабилитационо обештећење не донесе одлуку у законском року од 90
дана од дана подношења захтева или уколико се не постигне споразум о постојању штете, врсти и висини накнаде или уколико је постигнут споразум
само у погледу дела захтева, легитимисано лице може поднети надлежном
суду тужбу ради остварења права на накнаду имовинске штете настале због
повреде права и слободе, неимовинске штете за душевне болове због лишења
слободе или неимовинске штете за душевне болове због смрти рехабилитованог лица. Поред обавеза да поднесе уредну и благовремену тужбу оштећено лице мора да докаже да се догодила повреда права личности, а да је та повреда проузроковала штету и да постоји узрочно-последична веза између
предузете радње и настале последице. Надлежни суд у сваком конкретном
случају, након брижљиве оцене свих изведених доказа, узимајући у обзир све
околности конкретног случаја утврђује чињенице и изводи закључак о томе
да ли је дошло до повреде права личности. Оштећено лице трпи штету када
му је повређено право личности, а неимовинска штета које лице трпи по пра185
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вилу испољава се у поремећају психичке равнотеже личности, поремећају
нормалног душевног стања, трпљењу душевних болова. Под нематеријалном
штетом подразумевају се физички бол, психички бол и страх. Узрочна веза
између предузете радње и настале последице је општи услов за накнаду штете, а за повреду права личности због лишења слободе оштећено лице има
право на заштиту чим се утврди да су лична права повређена.
У судском поступку се може утврдити постојање грађанско-правне
одговорности у овом случају Републике Србије поводом настале штете у случају претпоставке одговорности, а то је да је постојала штета и постојање
узрочне везе између штете и радњи починиоца штете. Основ одговорности за
насталу штету је одговорност по основу кривице и одговорност за другога и
објективна одговорност. Дакле, Република Србија је одговорна уколико је
неко лице лишено живота, слободе или других права до дана ступања на снагу Закона о рехабилитацији, уколико су лишења основних права и слобода
извршена из политичких, верских, националних и идеолошких разлога и уколико је до тог лишења дошло на територији Републике Србије без судске или
административне одлуке, изван територије Републике Србије без судске или
админитративне одлуке војних или других југословенских органа и уколико
су та лица имала или имају пребивалиште на територији Републике Србије
или држављанство Републике Србије; судском или административном одлуком органа Републике Србије; судском или административном одлуком војних или других југословенских органа ако имају или су имали пребивалиште
на територији Републике Србије или држављанство Републике Србије. Како
за време трајања Другог светског рата на територији Републике Србије није
постојала функционална власт домаће државе то Република Србија није одговорна за радње и акте окупационих снага за време трајања Другог светског
рата. Република Србија је под условима одређеним законом одговорна за
радње и акте југословенских војних или цивилних органа као и српских цивилних или војних органа.
Рок за подношење тужбе за накнаду имовинске и неимовинске
штете – за рехабилитационо обештећење, износи годину дана од дана
достављања одлуке о одбијању захтева или дана закључења споразума.
У питању је преклузивни рок унутар ког странка мора предузети одређене радње. У конкретном случају мора поднети тужбу ако не жели да јој
се угаси не право на подношење тужбе већ и само субјективно право. На
ове рокове суд пази по службеној дужности и код њих нема застоја ни
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прекида рока сагласно одредби члана 370. Закона о облигационим односима којим је прописано да се правила о застарелости не примењују у
случајевима када су у закону одређени рокови у којима треба да се подигне тужба или да се изврше одређене радње под претњом губитка права. У случају подношења тужбе надлежном суду након истека наведеног
рока суд ће у поступку претходног испитивања тужбе исту одбацити као
неблаговремену сходно одредби члана 294. став 1. тачка 2. Закона о парничном поступку5.
Као што је наведено имовинска штета има два вида стварну штету
и измаклу корист док неимовинска штета представља наношење другом
физичког или психичког бола или страха те није штета која погађа имовину оштећеног. Ради се о штети на личним или неимовинским добрима човека као што су живот, здравље, физички или психички интегритет, слобода, част, углед, достојанство и име. Закон о облигационим односима
именује све видове накнаде неимовинске штете. У питању је numerus clausus могућих видова: за физичке болове, за душевне болове због умањења
животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или
права личности и смрти блиског лица као и за страх. Сваки од њих може
постати самосталан али исто тако из истог штетног догађаја може доћи до
остварења више различитих видова неимовинске штете. С тим у вези може доћи до истицања захтева за накнаду више видова штете који се међусобно не искључују. Суд у начелу приликом досуђивања накнаде штете
досуђује накнаду за сваки вид штете посебно. Везано за питање неимовинске штете на саветовању грађанских и грађанско-привредних одељења
Савезног суда, Врховног суда и Врховног војног суда од 1986. године као
и пресудом Врховног суда Србије Рев бр. 126/05 од 25.5.2006. године заузет је став да се без обзира што се иста у начелу досуђује за сваки вид неимовинске штете посебно, треба дозволити одређивање јединствене накнаде за укупну нематеријалну штету, али само у изузетно тешким случајевима када се трпљења оштећеног узајамно условљавају тако да их је тешко разлучити а тужилац при том остаје при захтеву за исплату једног
новчаног износа за нематеријалну штету у целини. Захтев за накнаду неимовинске штете у смислу члана 200. Закона о облигационим односима може се истаћи само у циљу накнаде штете коју трпе физичка лица.

5
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Право на накнаду штете – као рехабилитационо обештећење, припада лицима која су рехабилитована или њиховим правним следбеницима.
Тужба за накнаду штете - рехабилитационо обештећење, се увек подноси
против Републике Србије која је у овом поступку пасивно легитимисана. Уз
примерак тужбе тужилац доставља примерак судске одлуке којим је извршена рехабилитација неког лица као и доказ да се рехабилитовано лице или
његов правни следбеник обратио Комисији за рехабилитационо обештећење Министарства правде. Уколико је тужбу у име странке поднео пуномоћник из реда адвоката а уз тужбу није доставио судску одлуку којом је извршена рехабилитација или доказ да се рехабилитовано лице обратило Комисији за рехабилитационо обештећење, суд ће иницијални акт одбацити у
поступку претходног испитивања тужбе, као неразумљиву или непотпуну,
односно може одбацити и као недозвољену уколико се претходно тужилац
није обратио Министарству правде – Комисији за рехабилитационо обештећење сходно одредби члана 294. став 1. тачка 7. у вези са чланом 193.
Закона о парничном поступку. Уколико суд не одбаци тужбу у поступку
претходног испитивања тужбе, тужбу ће доставити законском заступнику
Републике Србије, Републичком јавном правобранилаштву на одговор који
је сходно одредби члана 297. дужан да у року од 30 дана од дана достављања тужбе са прилозима поднесе суду одговор на тужбу. Законски заступник
Републике Србије је дужан да у одговору на тужбу истакне процесне приговоре и да се изјасни да ли признаје или оспорава истакнути тужбени захтев. Одговор на тужбу мора да садржи и друге податке које мора да садржи
сваки поднесак сходно одредби члана 98. Закона о парничном поступку.
Ако законски заступник туженог оспорава тужбени захтев, одговор на тужбу мора да садржи и чињенице на којима тужени заснива своје наводе и
доказе којима се утврђују те чињенице.
Даље се парница одвија по одредбама Закона о парничном поступку. Што се тиче доказивања оно обухвата све чињенице које су важне за
доношење одлуке и суд одлучује који ће се докази извести ради утврђивања битних чињеница, али свакако да ће прочитати писане доказе који су
приложени уз иницијални акт, а то је судска одлука о рехабилитацији. Закон о рехабилитацији из 2011. године, познаје две врсте рехабилитације и
то по сили закона – законску рехабилитацију и одлуком суду – судску рехабилитацију. У случају законске рехабилитације поступајући судија доноси одлуку којом утврђује да је лице рехабилитовано по сили закона, а у
случају судске рехабилитације суд га својом одлуком рехабилитује. Суду
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такође стоји на располагању и извођење доказа саслушањем странке, јер
се битне чињенице могу утврдити и саслушавањем странака. Саслушању
странке треба прибећи уколико је тужилац рехабилитовано лице, јер се из
његовог исказа може утврдити каквог је интензитета страх узрокован чином лишења слободе и боравком у затвору и уколико је страх био присутан у дужем трајању, то доводи до посттрауматског стресног поремећаја
који за последицу има дуготрајно лечење, јер за тај вид штете оштећеном
припада посебна накнада.
Од велике важности за исход поступка је то да се прецизно постави тужбени захтев са одређеним чињеничним наводима и доказима. Душевни болови због неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе
представљају јединствен 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 средини у којој је
живео, однос средине према њему након осуде односно лишења слободе,
тежину и природу кривичног дела, време трајања лишења слободе, као и
друге околности које су утицале на природу, тежину и трајање психичких
болова. Душевни болови због неоправдане осуде, односно неоснованог
лишења слободе представљају јединствени вид штете који обухвата све
штетне последице нематеријалне штете везано за личност оштећеног – рехабилитованог лица проистекле из неоправдане осуде, односно неоснованог лишења слободе, а за ову штету се досуђује један износ накнаде при
чијем одмеравању суд узима у обзир све околности случаја. Јединствени
вид штете везује се само за душевне болове настале због повреде права
слободе и због повреде части и угледа имајући у виду да физичка слобода
схваћена као слобода кретања по својој суштини представља различито
лично право у односу на част, достојанство и углед, при чему достојанство и част представљају моралне вредности човека, који означавају однос према самом себи и однос друштва према човеку.
Повреда части и угледа представља последицу повреде слободе те
постоји оправдање да се досуди јединствена накнада с тим да оштећено
лице – рехабилитовано лице може због неоснованог лишења слободе трпети физичке болове и страх као последицу тортуре у притвору односно у
затвору (тортура је била примењивана код лица која су осуђивана по резо189
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луцији ИБ, неистомишљеника новоустановљеног политичког – комунистичког система) што оправдава досуђивање накнаде и за те видове нематеријалне штете. Уколико је због акта тортуре то лице претрпело штету у
виду умањења животне активности оно има право и на накнаду штете и за
душевне болове настале умањењем животне активности. Видови нематеријалне штете као што су физички бол, страх, душевни болови због умањења животне активности су посебни видови нематеријалне штете за која
се досуђује посебна накнада за сваки вид ове штете а не јединствена накнада заједно са накнадном нематеријалне штете за душевне болове због
повреда права слободе, угледа и части и достојанства личности.
Активно легитимисаном лицу за подношење тужбе ради накнаде
штете припада сходно чл. 277. и 278. Закона о облигационим односима и
право на правичну новчану накнаду нематеријалне штете а која тече од
дана доношења првостепене пресуде којим је накнада одређена као дан
одређивања висине накнаде штете.
Приликом одређивања висине накнаде не треба посебан значај
придавати броју проведених дана у притвору или затвору рехабилитованог лица. Свакако не треба прибећи обрачуну по дану проведеном у притвору или затвору, јер број проведених дана у притвору или затвору је важна околност, али не једина, јер такав начин обрачуна и досуђивањем неимовинске штете није примерен идеји моралне сатисфакције. Право на
накнаду нематеријалне штете за душевне болове због лишења слободе
представља искључиво право рехабилитовано лица и то право није могуће
пренети на његове наследнике и правне следбенике. Сходно одредби члана 204. тачка 1. Закона о облигационим односима потраживање накнаде
нематеријалне штете прелази на наследника само ако је признато правноснажном одлуком или писменим споразумом. Право на накнаду нематеријалне штете за душевне болове због смрти рехабилитованог лица имају
брачни друг, деца и родитељи, односно браћа и сестре, ванбрачни партнер
рехабилитованог лица све ово под условом да између њих и умрлог рехабилитованог лица је постојала трајнија заједница живота што је сагласно
члану 201. Закона о облигационим односима.
Закључак
Закон о рехабилитацији из 2011. године је предвидео и право на
рехабилитационо обештећење као вид накнаде имовинске и неимовинске
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штете. Поступак накнаде штете одвија се у две фазе. Прва фазa се спроводи у управном поступку пред Комисијом за рехабилитационо обештећење, а другa у судском поступку пред надлежним судом уколико се са
успехом не оконча у првој фази. Комисија за рехабилитационо обештећење је дужна да донесе одлуку у року од 90 дана од дана подношења захтева а право на накнаду штетe застарева по истеку рока од једне године од
дана достављања одлуке о одбијању захтева или дана закључења споразума. Одлука којом је усвојен захтев за рехабилитационо обештећење, односно споразум о рехабилитационом обештећењу има својство извршне исправе уколико комисија своју одлуку не донесе у року од 90 дана или уколико се не постигне споразум о постојању штете, врсти и висини накнаде
или уколико је постигнут споразум само у погледу дела захтева може се
поднети тужба суду ради остварења права на накнаду имовинске или неимовинске штете. Поред обавезе да се поднесе уредна и благовремена тужба мора да се докаже да се догодила повреда права личности и да је та
повреда проузроковала штету и да постоји узрочно последична веза између предузете радње и настале последице.
Од велике важности за исход поступка је то да се прецизно постави тужбени захтев са одређеним чињеничним наводима и доказима. Душевни болови због неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе
представљају јединствен вид штете који обухвата све штетне последице
нематеријалне штете везане за личност оштећеног проистeкле 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 оштeћени раније уживао у средини у којој је
живео, однос средине према њему након осуде односно лишења слободе,
тежину и природу кривичног дела, време трајања лишења слободе, као и
друге околности које су утицале на природу, тежину и трајање психичких
болова. Душевни болови због неоправдане осуде, односно неоснованог
лишења слободе представљају јединствени вид штете који обухвата све
штетне последице нематеријалне штете везано за личност оштећеног – рехабилитованог лица проистекле из неоправдане осуде, односно неоснованог лишења слободе, а за ову штету се досуђује један износ накнаде при
чијем одмеравању суд узима у обзир све околности случаја. Јединствени
вид штете везује се само за душевне болове настале због повреде права
слободе и због повреде части и угледа имајући у виду да физичка слобода
схваћена као слобода кретања по својој суштини представља различито
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лично право у односу на част, достојанство и углед, при чему достојанство и част представљају моралне вредности човека, који означавају однос према самом себи и однос друштва према човеку.
Повреда части и угледа представља последицу повреде слободе те
постоји оправдање да се досуди јединствена накнада с тим да оштећено
лице – рехабилитовано лице може због неоснованог лишења слободе трпети физичке болове и страх као последицу тортуре у притвору односно у
затвору (тортура је била примењивана код лица која су осуђивана по резолуцији ИБ, неистомишљеника новоустановљеног политичког – комунистичког система) што оправдава досуђивање накнаде и за те видове нематеријалне штете. Уколико је због акта тортуре то лице претрпело штету у
виду умањења животне активности оно има право и на накнаду штете и за
душевне болове настале умањењем животне активности. Видови нематеријалне штете као што су физички бол, страх, душевни болови због умањења животне активности су посебни видови нематеријалне штете за која
се досуђује посебна накнада за сваки вид ове штете а не јединствена накнада заједно са накнадном нематеријалне штете за душевне болове због
повреда права слободе, угледа и части и достојанства личности.
Активно легитимисаном лицу за подношење тужбе ради
накнаде штете припада сходно чл. 277. и 278. Закона о облигационом односу и право на правичну новчану накнаду нематеријалне штете а која тече од дана доношења првостепене пресуде којим је накнада одређена као
дан одређивања висине накнаде штете.
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Вера Пешић,
судија Врховног касационог суда

СПОР ПУНЕ ЈУРИСДИКЦИЈЕ
КАО НАЧИН СУДСКЕ КОНТРОЛЕ РАДА УПРАВЕ
Поступак решавања у управним стварима по захтевима странака или
по службеној дужности је уређен одредбама Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 30/2010), међутим, данас свака правно
уређена држава обезбеђује правним и физичким лицима заштиту од деловања власти, која се остварује пред независним и непристрасним судом.
Судска контрола управе се врши у управном спору у коме се оцењује
законитост донетог акта, као и законитост понашања органа управе у случају
недоношења управног акта по захтеву странке тзв."ћутање управе". Улога суда у управном спору се сводила на оцену законитости оспореног решења, односно одлучивања по тужбама због тзв. "ћутања управе" међутим, досадашња пракса судова је указала на потребу већег одлучивања у пуној јурисдикцији, које представља пуни израз правне заштите физичких и правних лица
од деловања власти у смислу ефикасног и законитог одлучивања.
Развој судске контроле управе
у нашем законодавству и пракси
Разматрање контроле управе у судском спору указује на потребу
сагледавања историјског контекста у коме се ова контрола остваривала,
јер су обим демократичности друштва и историјске околности условљавале начин и обим заштите права грађана од незаконитих аката државе.
Контрола управе у управном спору је први пут предвиђена Уставом књажевине Србије из 1869. године, на основу кога је функцију административног суда обављао Државни савет. Овим уставом је било прописано да Државни савет решава, између осталог, о жалбама против министарских решења у спорним административним питањима (члан 90. став
3), тако да "управна власт долази под судску контролу" а Државни савет
се први пут јавља као административни суд.
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Доношењем Закона о пословном реду у Државном савету 1870. године се потврђује наведена уставна замисао, јер је чланом 35. било прописано да административни спор представља спор између приватних лица с
једне стране и управне власти с друге стране, а постоји онда када је наредбом или решењем управне власти право приватног лица повређено противу законских наређења, што значи да нема спора где је законом остављено
министру или управној власти како да поступа или "реши ствар". Управна
власт се на овај начин ставља под контролу тела које је решавало спорове
између грађана и управне власти у поступку који је, подешаван по судском поступку, пружао гаранције за правилност одлучивања.
Уставом Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, тзв. Видовдански
Устав ("Службене новине Краљевине СХС", бр. 142.А/1921)" се у чл. 101103. прописује да у Краљевини СХС постоје Државни савет и управни судови, те да је Државни савет Врховни управни суд.
Према Закону о Државном савету и управним судовима ("Службене новине", бр. 111 од 22.5.1922, са изменама 1929. и 1930. године),
Управни судови решавају спорове управно-правне природе против одлука
управне власти донетих по жалби. Државни савет је према овом закону
Врховни управни суд, који одлучује по жалбама против одлука управних
судова и по тужбама поднетим против аката министра. Осим тога, чланом
34. овог закона је прописано да уколико пресуде управних судова и Државног савета указују на обавезу доношења новог управног акта, а управна власт га не донесе у року од три месеца од достављања пресуде, да незадовољна странка има право жалбе Државном савету, који је овлашћен
да донесе решење којим се замењује управни акт.
Систем управног судства постоји и према септембарском Уставу
Краљевине Југославије из 1931. године тзв. Октроисани устав ("Службене
новине Краљевине Југославије", бр. 200 од 3.9.1931. године), којим је у
члану 98. прописано да се за спорове управне природе установљавају
управни судови а у члану 99. да је Државни савет Врховни управни суд.
Из изнетог произилази да Државни савет остварује позицију
управног суда уставима Кнежевине Србије, Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије.
После другог светског рата је донет Закон у управним споровима
("Службени лист ФНРЈ", бр. 53/52), којим је уведен управни спор пуне ју198
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рисдикције као правило, с тим што се односио само на права из области
социјалног осигурања, да би 1965. и 1976. године овај Закон био новелиран, увођењем одлучивања у спору пуне јурисдикције у свим областима,
што је, касније регулисано и Законом о управним споровима ("Службени
лист СРЈ", бр. 46/96).
Одлучивање у спору пуне јурисдикције у савременом законодавству
и пракси Републике Србије
Према Закону о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр.
116/2008, 104/2009... 101/2011), Управни суд је почео са радом 1.1.2010.
године, као специјализована судска инстанца за суђење у управним споровима. Одлуке доноси у спору ограничене јурисдикције или, пак, у спору
пуне јурисдикције и тако донете одлуке имају снагу правноснажне законске исправе у погледу спорног односа који је њом расправљен. Основ ове
поделе је у природи и обиму овлашћења суда, будући да се у спору о законитости управног акта овлашћења суда ограничена и исцрпљују се у касаторном деловању, односно у праву суда да поништи незаконито решење и
предмет врати надлежном органу на поновно одлучивање. Међутим, у
спору пуне јурисдикције суд се не ограничава само на оцену законитости
управног акта, већ има и овлашћење да управну ствар реши у меритуму,
тако да поседује овлашћења која изворно припадају органима управе.
Одредбом члана 43. став 1. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/09) у даљем тексту садашњи ЗУС, је прописано да када нађе да оспорени управни акт треба поништити, суд ће пресудом решити управну ствар, ако природа ствари то дозвољава и ако чињенично стање пружа поуздан основ за то. Таква пресуда у свему замењује
поништени акт (спор пуне јурисдикције). Ставом другим ове законске одредбе је прописано да је спор пуне јурисдикције искључен када је предмет
управног спора управни акт донет по дискреционој оцени. Изузетно, у појединим материјама, према ставу трећем, спор пуне јурисдикције може да
буде изричито искључен посебним законом. Према ставу четвртом ако тужилац тражи да суд својом пресудом реши управну ствар, суд је обавезан
да посебно наведе разлоге због којих такав захтев није прихватио. Ставом
петим је прописано да у случајевима када би поништење оспореног акта и
поновно вођење поступка пред надлежним органом изазвало за тужиоца
штету која би се тешко могла надокнадити а суд је сам утврђивао чиње199
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нично стање, обавезан је да одлучи у спору пуне јурисдикције, осим ако је
такав спор законом искључен.
Диспозитив пресуде у смислу става првог наведеног члана треба
да садржи одлуку о поништају оспореног управног акта и одлуку којом се
решава управна ствар, и то у две одвојене тачке.
Према одредби члана 44. садашњег ЗУС-а, када је тужба поднета
на основу члана 19. овог закона, а суд нађе да је основана, пресудом ће
уважити тужбу и наложити да надлежни орган донесе решење. Ако суд
располаже потребним чињеницама а природа ствари то дозвољава, он може својом пресудом непосредно решити управну ствар.
Осим тога, одредбом члана 45. наведеног закона је прописано да
пресудом којом се оспорени управни акт поништава, односно оглашава
ништавим, суд може одлучити и о захтеву тужиоца за повраћај ствари, односно за накнаду штете, ако утврђено чињенично стање пружа поуздан
основ за то. У противном ће упутити тужиоца да свој захтев остварује
пред надлежним судом.
Стога се може закључити да управни спор пуне јурисдикције у нашем праву има четири појавна облика:
А) У случају мериторног судског решавања спора о законитости
управног акта и управне ствари по иницијалној тужби (а не у извршењу правноснажне пресуде суда). То је случај када суд истом пресудом поништава акт
чију је незаконитост поводом тужбе утврдио и истовремено решава управну
ствар уместо надлежног органа и са овлашћењима која он има у тој ствари,
све под претпоставком да природа ствари то дозвољава и да утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за одлучивање а није искључено одлучивање у пуној јурисдикцији. Овако донета одлука у свему замењује поништени акт, што се може илустровати неком од донетих одлука:
- Пресудом Управног суда Србије 15 у 12704/11 од 20.9.2012. године, се тужбе уважавају и поништава решење Министарства финансија
Републике Србије, сектора за имовинско-правне послове, број: 463-0200593/2005-07 од 11.10.2011. године и решење Одељења за имовинскоправне и стамбене послове Управе градске општине Нови Београд број: I
– 462-16/10 од 25.10.2010. године и решава:
Одбија се захтев пок. Р.С. бив. из Београда чији је правни следбеник Б.С. из Београда, за поништај правноснажног решења Народног од200
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бора Општине Нови Београд број: 01-10919/1-61 од 9.11.1961. године у
делу којим је преузета из поседа ранијег власника М.Р. земљишно књижна парцела број 469/13 КО Бежанија, у корист Текстилне индустрије
"Сутјеска" из Новог Београда, ради изградње објекта.
- Пресудом Управног суда Уж 713/12 од 25.10.2012. године, се
жалба уважава и потврђује мандат у СО Кучево одборнику З.Р, из Кучева, са изборне листе "Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС).
Б) Спор пуне јурисдикције настаје и поводом тужбе због ћутања
управе. До доношења садашњег ЗУС-а спор по тужби због ћутања управе је
увек био спор ограничене јурисдикције, међутим, чланом 44. овог закона је
прописано да када је тужба поднета на основу члана 19. Закона, а суд нађе да
је основана, пресудом може и сам да реши управну ствар, ако располаже потребним чињеницама а природа ствари то дозвољава, односно уколико за то
постоје законске претпоставке. При томе, могућности суда да реши управну
ствар уместо органа који је "ћутао" нису увек исте. Наиме, када се ради о ћутању другостепеног органа суд већ располаже чињеничном грађом утврђеном у првостепеном поступку и може на основу чињеничног стања које сам
утврди на расправи да донесе пресуду у пуној јурисдикцији, ако му природа
управне ствари то дозвољава а одлучивање у спору пуне јурисдикције није
законом искључено. Када се, међутим, тужба подноси због ћутања и првостепеног и другостепеног органа, или због ћутања органа у једностепеном одлучивању, могућности суда за одлучивање у спору пуне јурисдикције су сужене, али и сама законом прописана могућност оваквог одлучивања је израз потребе да се на законит и ефикасан начин штите права физичких и правних
лица од понашања и самовоље управе.
В) Одлучивање у спору пуне јурисдикције може да постоји и код
накнадног судског решавања управне ствари, по тужби против управног
акта донетог у извршењу правноснажне пресуде о поништењу првобитног
управног акта (правне последице активног непоступања по пресуди).
Према одредби члана 70. став 1. садашњег ЗУС-а, ако надлежни
орган после поништења управног акта донесе управни акт противно правном схватању суда или противно примедбама суда у погледу поступка, па
тужилац поднесе нову тужбу, суд ће поништити оспорени акт и сâм решити управну ствар пресудом, осим ако то није могуће због природе ствари
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или је, иначе, пуна јурисдикција законом искључена. У том смислу је одлучено следећим пресудама:
- Пресудом Врховног суда Србије у Београду Уж. 133/92 од
8.12.1992. године, се жалбе уважавају и поништава решење Републичке
изборне комисије 02 број 013-418/92 од 6.12.1992. године и суди:
Потврђује се предлог да се за кандидата за Председника Републике утврди М.П. из Београда, који је Републичкој изборној комисији поднела група грађана 29.11.1992. године;
- Пресудом Врховног суда Србије у Београду У. 5539/96 од
13.11.1996. године, се тужба уважава и поништава решење Министарства за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство
број: 351-02-651/95-04 од 19.2.1996. године и суди:
Одбија се захтев Д-ПМ за издавање одобрења за изградњу, наткривање терасе (са задње стране) виле "Добрила" на локацији Врњачка Бања.
- Пресудом Врховног суда Србије у Београду У 1607/97 од 28.5.1997.
године, се тужба уважава и поништавају решење Главног инспектора Финансијске полиције Републичке управе јавних прихода бр. 413-00-00221/97-03
од 26.2.1997. године и решење инспектора јавних прихода Републичке управе
јавних прихода – Седиште у Београду бр. 430-09-00381/96-03 од 22.5.1996.
године и поступак у овој управној ствари обуставља.
Обавезује се Републичка управа прихода – седиште у Београду да
тужиоцу врати одузету робу означену у диспозитиву пресуде.
- Пресудом Врховног суда Србије у Београду У 2821/00 од
11.10.2000. године, се тужба уважава и поништава закључак Министарства грађевина Републике Србије у Београду бр. 351-03-396/98-04 од
6.7.2000. године, и суд решава:
Дозвољава се инвеститору П.Ђ. извођење радова на реконструкцији: санацији постојећег објекта и претварање таванског у стамбени
простор – независну стамбену јединицу система "дуплекс" стан број 1,
површине 91 м2 у улици З. Од. Н. број 5 у Београду на катастарској парцели број 759 КО Стари град, у свему према техничкој документацији која чини саставни део овог решења.
Инвеститор се обавезује да радове на претварању таванског
простора у стамбени простор заврши у року од годину дана од правно202
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снажности ове пресуде. Утврђује се да је објекат за који се издаје ова
грађевинска дозвола такве природе да инвеститор у току извођења радова мора обезбедити стручни надзор.
По завршетку радова инвеститор је дужан да поднесе захтев за
технички преглед и пријем изведених радова ради добијања одборења за
употребу.
- Пресудом Врховног суда Србије у Београду у 1093/02 од
29.5.2002. године, се тужба уважава и поништава решење Министарства правде и локалне самоуправе Републике Србије број 00-00-42/200109 од 19.3.2002. године и пресуђује:
Одбацује се захтев М.О. из Београда за промену овлашћеног лица
у Регистру политичких организација за заступање и представљање политичке организације "Социјалдемократија", тако што би се уместо В.О.
из Београда као овлашћеног лица уписао С.О. из Београда.
Одбацује се предлог тужилаца за издавање привремене мере у
управном спору.
- Пресудом Врховног суда Србије у Београду Уж. 11/08 од
19.1.2008. године, се жалба уважава и поништава решење Републичке изборне комисије 02 бр. 013-45/08 од 18.1.2008. године, приговор А.М. из Земуна од 11.1.2008. године се усваја и пресуђује:
Издају се службена овлашћења страним посматрачима означеним у диспозитиву ове пресуде.
Посматрачи су дужни да носе идентификационе картице на видном месту.
Трошкове праћења рада органа за спровођење избора и трошкове
издавања идентификационих картица сносе они чији посматрачи прате
изборе.
Републичка изборна комисија и бирачки одбор дужни су да посматрачима омогуће несметано праћење сваке изборне радње и записницима
о свом раду констатују њихово присуство.
Посматрачи су дужни да поступају по правилима одржавању реда на бирачком месту.
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Републичка изборна комисија и бирачки одбор могу посматрачу
да одузму овлашћење и идентификациону картицу ако се посматрач не
придржава правила о одржавању реда на бирачком месту, посебно ако
на бирачком месту користи мобилни телефон и друга средства веза и комуникација.
Народна Скупштина Републике Србије се извештава о доношењу
ове пресуде.
Приликом одлучивања по жалби Врховни суд Србије је имао у виду да се ради о пружању заштите права у изборном поступку у коме су
прописани кратки рокови за одлучивање, да је циљ поступка ефикасна и
правовремена заштита, при чему су природа ствари и чињенично стање
пружали поуздан основ за одлучивање у пуној јурисдикцији.
- Пресудом Врховног суда Србије у Београду У 48/08 од 9.4.2009.
године се тужба уважава, поништава решење Министарства рада и социјалне политике Републике Србије број 580-02-01816/2007-11 од
20.11.2007. године и решава:
Даје се сагласност на решење Општинске управе за друштвене
делатности општине Лесковац број 580-36/98-05 од 11.7.2007. године.
- Пресудом Управног суда Републике Србије 9 У.2261/12 од
26.10.2012. године, се тужба уважава и поништава решење Секретаријата за социјалну заштиту – Сектора за борачку и инвалидску заштиту
Градске управе града Београда XIX – 06 бр. 731.3-11/2011 од 10.1.2012.
године, и решава:
Даје се сагласност на решење Одељења за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу Градске општине Савски венац
VII–71 бр. 580-91/10 од 14.9.2010. године.
Извештава се Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије о доношењу ове пресуде.
Г) Спор пуне јурисдикције постоји и у непосредном судском извршавању сопствене правноснажне пресуде судским решењем управне ствари, и то у ситуацији када надлежни орган "ћути", не извршавајући пресуду суда (правне последице пасивног непоступања по пресуди).
Наиме, одредбом члана 71. став 1. садашњег ЗУС-а је прописано да
ако надлежни орган после поништења управног акта не донесе одмах а најка204
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сније у року од 30 дана нови управни, акт или акт о извршењу пресуде донете на основу члана 43. овог закона, странка може посебним поднеском да
тражи доношење таквог акта. Према ставу другом ове законске одредбе ако
надлежни орган не донесе акт из става 1. овог члана ни у року од седам дана
од тражења странке, та странка може посебним поднеском да захтева од суда
који је донео пресуду, доношење таквог акта. По захтеву странке из става
другог овог члана, суд ће затражити од надлежног органа обавештење о разлозима због којих управни акт није донео, при чему је надлежни орган дужан
да ово обавештење одмах достави суду а најкасније у року од седам дана.
Ако он то не учини, или ако дато обавештење, по нахођењу суда не оправдава неизвршење судске пресуде, суд ће донети решење које у свему замењује
акт надлежног органа, уколико природа ствари то дозвољава.
Овакво овлашћење суда је било предвиђено и ранијим прописима,
на основу којих су судови поступали и ценили основаност захтева.
- Решењем Врховног суда Србије Уи.бр.18/03 од 10.9.2003. године,
донетог на основу члана 63. ранијег Закона о управним споровима (сада
члан 71) се "Утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности факултета означеног у диспозитиву овог решења.
Из наведеног решења произилази да је пресудом Врховног суда Србије У број 3690/02 од 27.3.2003. године, уважена тужба и наложено туженом
Министарству просвете и спорта да одлучи о захтеву тужиоца за утврђивање
испуњености услова за почетак рада и обављање делатности факултета, у року од 30 дана од дана пријема пресуде. Како тужено Министарство просвете
и спорта није донело управни акт у извршењу наведене пресуде суда којим
би се одлучило о поднетом захтеву, нити је то учинило након поновљеног
захтева, и како обавештење које је ово министарство доставило суду не
оправдава неизвршење судске пресуде у овој управној ствари, Врховни суд
Србије је закључио да су испуњени сви законски услови за доношење решења које у свему замењује акт надлежног министарства.
На основу изнетог се закључује да тужено министарство није доносило мериторне одлуке у овој управној ствари по поднетом захтеву, односно да је по тужби због "ћутања управе" пресудом Врховног суда Србије У број 3690/02 од 27.3.2003. године, уважена тужба и наложено туженом Министарству да одлучи о захтеву тужиоца, тако да је суд одлучивао
на основу доказа приложених уз захтев, који су пружали поуздан основ за
одлучивање у пуној јурисдикцији.
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Надлежност Врховног касационог суда за оцену законитости одлука
Управног суда донетих у спору пуне јурисдикције
Врховни касациони суд у смислу одредбе члана 49. став 2. тачка 2.
садашњег ЗУС-а, одлучује о захтеву за преиспитивање правноснажне одлуке Управног суда у случајевима када је тај суд одлучивао у пуној јурисдикцији.
Оцењујући законитост пресуде Управног суда Врховни касациони
суд је у смислу одредбе члана 55. наведеног закона овлашћен, када одлучује мериторно, да поднети захтев одбије, или да захтев уважи као основан и преиначи побијану пресуду, или да је укине и предмет врати истом
суду на поновно одлучивање, уз обавезу тог суда да изведе све процесне
радње и да расправи питања на које му је указано.
- Пресудом Врховног касационог суда Узп 577/2012 од 13.5.2013, се
одбија захтев за преиспитивање пресуде Управног суда 17 У.33/12 од
2.10.2012. године, којом је одлучено у спору пуне јурисдикције, на тај начин
што је уважена тужба, поништено решење Градског већа Града Београда
бр. 351-1751/11-ГВ и одбијена жалба М.С. изјављена против решења Секретаријата за послове легализације објеката Градске управе Града БеоградаСектор за подручје општина Стари Град, Врачар, Савски венац и Звездара
XXXI-10 бр. 351.21-111361/10 од 20.7.2011. године, којим је одбијен захтев за
накнаду и издавање грађевинске и употребне дозволе за изградњу пословностамбеног објекта у улици М.С. бр. 2 у Београду. При томе је побијаном
пресудом, након одржане усмене и јавне расправе закључено да се у смислу
одредбе члана 189. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09...24/11), уз захтев за накнадно издавање грађевинске и
употребне дозволе подноси, између осталог, доказ о праву својине, односно
закупа на грађевинском земљишту, а да такав доказ није поднет ни уз захтев, нити до окончања управног поступка. Одлучујући о захтеву за преиспитивање побијане пресуде Врховни касациони суд је нашао да је правилна оцена Управног суда да је за одлучивање о захтеву у овој управној ствари било
потребно да се питање власништва на земљишту расправи пре подношења
захтева, те да постојање парнице по противтужби М.С. ради утврђења
права својине по основу одржаја на земљишту на коме је изграђен објекат
чија се легализација тражи, не представља претходно питање из члана 134.
став 1. Закона о општем управном поступку, како је погрешно закључио тужени орган.
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- Пресудом Врховног касационог суда Узп 42/10 од 22.7.2011, се
захтев уважава, укида пресуда Управног суда II-3У.3985/10 (2008), којом
је одлучено у спору пуне јурисдикције, и предмет враћа том суду на поновно одлучивање. Диспозитивом побијане пресуде, ставом I, је уважена
тужба М.В.Г. и поништено побијано другостепено решење Министарства рада и социјалне политике, Одсек за послове у области финансијске
подршке породици са децом, којим је у ставу I. поништено првостепено
решење којим је тужиљи признато право не дечији додатак за троје деце почев од 28.11.2005. године, а у ставу II диспозитива оспореног решења наложено првостепеном органу да у посебном поступку тражи повраћај неосновано исплаћеног дечијег додатка. У ставу II диспозитива
побијане пресуде тужиљи је признато право на дечији додатак за троје
деце, почев од 28.11.2005. године.
Врховни касациони суд је закључио да је побијана пресуда заснована на повредама правила поступка, које су од утицаја на законитост одлучивања. Ово са разлога што су поништајем другостепеног решења туженог органа поништене и правне последице које је то решење произвело
и предмет враћен у стање у коме се налазио пре доношења оспореног решења у смислу члана 61. ранијег ЗУС-а а у вези са чланом 259. Закона о
општем управном поступку. То значи да је на снази остало првостепено
решење, којим је тужиљи признато право на дечији додатак за троје деце
почев од 28.11.2005. године, тако да је одлучивањем у пуној јурисдикцији
и признањем тужиљи права на дечији додатак за троје деце за исти временски период, створена правна ситуација у којој егзистирају две одлуке
исте садржине, једна коју је донео орган управе и друга је пресуда Управног суда којом је одлучено у пуној јурисдикцији. Стога је законско овлашћење Врховног касационог суда да одлучује по захтеву за преиспитивање пресуде Управног суда увек када је овај суд одлучивао у пуној јурисдикцији, гаранција за примену начела законитости у циљу пуне заштите
права грађана и правних лица.
Правна природа одлука донетих у поступку одлучивања
у парничним стварима у управном спору
Пресудом којом се управни акт поништава или оглашава ништавим,
суд може у смислу одредбе члана 45. садашњег ЗУС-а да одлучи и о захтеву
тужиоца за повраћај ствари, односно за накнаду штете. Основна претпостав207
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ка за одлучивање у смислу ове законске одредбе је да је до одузимања ствари, односно штете дошло у извршењу оспореног управног акта, да је такав
захтев, као акцесорни, постављен у тужби којом се побија законитост управног акта, и, најзад, да утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то.
Захтев за повраћај ствари или накнаду штете је по својој природи
имовинско-правни захтев и редовно се остварује у парници, међутим, како је овакав спорни правни однос последица извршења незаконитог
управног акта, то је начелна могућност за његово расправљање одређена и
у управном спору у смислу одредбе члана 16. наведеног закона. Захтев за
повраћај ствари или накнаду штете странка може редовно остваривати у
парници, али је из разлога економичности и ефикасније заштите права
странака оваква могућност прописана наведеним законским одредбама.
Основ за повраћај ствари или накнаду штете у случају поништаја или
оглашавања ништавим управног акта је условљен начином одлучивања побијаном одлуком и у том смислу се могу појавити следеће ситуације:
Када суд поништи другостепени акт којим се одбија или одбацује
жалба и предмет враћа на поновно одлучивање, онда нема места одлучивању о акцесорном захтеву по основу првостепеног управног акта против
кога је изјављена жалба, осим уколико је суд у складу са законом одлучивао у пуној јурисдикцији.
Уколико суд, међутим, поништи или огласи ништавим другостепени управни акт којим је жалба уважена и истовремено управна ствар решена мериторно, или је против таквог управног акта била искључена жалба а извршење акта има за последицу одузимање ствари или штету, у том
случају Управни суд може под условима из одредбе члана 45. наведеног
закона да реши и имовинско-правни захтев у управном спору. Овако донетом одлуком се решава како управна ствар тако и имовинско-правни
захтев, који је последица извршења побијаног управног акта, и зато може
да представља својеврстан вид одлучивања у пуној јурисдикцији.
Управни суд није овлашћен да у спору ограничене јурисдикције
огласи ништавим другостепени управни акт којим се жалба одбија или
одбацује, а првостепена одлука је ништава из разлога прописаних одредбом члана 257. Закона о општем управном поступку, имајући у виду да би
у оваквој ситуацији и даље била у правном промету ништава одлука првостепеног органа. Према ставу аутора реферата у оваквој правној ситуаци208
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ји суд може одлучити у пуној јурисдикцији, те и о захтеву за повраћај
ствари или накнаду штете, који су резултат извршења ништавог управног
акта. У истој правној ситуацији суд, такође, може да поништи другостепени акт и предмет врати другостепеном органу на поновно одлучивање, ради отклањања разлога ништавости.
Извршење одлука донетих у спору пуне јурисдикције
Одлука коју суд донесе у спору пуне јурисдикције замењује у свему поништени управни акт надлежног органа, па се извршење тако донете
одлуке, којом се утврђује неко право или обавеза физичког или правног
лица, спроводи у складу са одредбама Закона о општем управном поступку. То значи да се у смислу одредбе члана 266. овог закона, извршење ради испуњења неновчаних обавеза извршеника спроводи административним путем, и то од стране органа управе, а извршење ради испуњења новчаних обавеза судским путем.
Имајући у виду начело обавезности правноснажних одлука донетих у управном спору, прописано одредбом члана 7. садашњег ЗУС-а,
предмет извршења је правноснажна одлука Управног суда којом је одлучено у пуној јурисдикцији, односно којом је суд непосредно мериторно
решио управну ствар и утврдио право, односно обавезу физичког или
правног лица. Овако донете судске одлуке делују, како у односу на странке у конкретном спору, тако и према другима, имајући у виду правне последице поништеног управног акта и право или обавезу који се утврђују
донетом одлуком у пуној јурисдикцији.
Закључна разматрања
Доношењем садашњег ЗУС-а, који чланом 2. а у вези са одредбом
члана 32. Устава РС, прописује да у управном спору суд одлучује на основу
закона и у разумном року, на подлози чињеница утврђених на усменој јавној
расправи, која је сада правило а нејавна седница изузетак, достигнут је европски стандард о обавезности расправе у судском поступку, садржан и у норми
о праву на правично суђење (члан 6. Европске конвенције). На овај начин су
створене веће могућности Управног суда за одлучивање у пуној јурисдикцији, уколико ово одлучивање није искључено законом.
Основна претпоставка за одлучивање у спору пуне јурисдикције
јесте претходна оцена суда да управни акт треба поништити, што указује
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да овај спор представља и спор о законитости управног акта, с тим што су
овлашћења суда шира, јер суд у њему решава и саму управну ствар, уколико природа ствари то дозвољава а подаци поступка пружају поуздан
основ за то. Одлучивање у спору пуне јурисдикције усмерено је, пре свега, у чињенично неспорним случајевима у којима се незаконитост управног акта састоји у погрешном тумачењу прописа који је примењен или у
примени погрешног прописа, док се услов да подаци поступка пружају
поуздан основ за то најчешће односи на чињенично стање утврђено у
управном поступку, а нарочито у управно-судском поступку на расправи
пред судом у смислу одредаба чланова 33-39. садашњег ЗУС-а.
Постоји, међутим, и обавеза суда на одлучивање у спору пуне јурисдикције, у случајевима када би поништење оспореног акта и поновно
вођење поступка пред надлежним органом изазвало за тужиоца штету која би се тешко могла надокнадити а суд је сам утврђивао чињенично стање и отклонио повреде правила управног поступка.
Одлучивање у спору пуне јурисдикције је тековина модерног законодавства и израз демократичности друштва ради остваривања права и
слобода грађана. На овај начин се спречава самовоља управе и прекида
неизвесност трајања поновног управног поступка, као и новог судског поступка, будући да таква пресуда представља извршни наслов за добровољно или принудно извршење и да се овако донетим одлукама и превентивно делује на рад органа управе, што, даље, утиче на брзину и економичност поступка.
Независно од предности одлучивања у пуној јурисдикцији, треба
имати у виду да се оваквим одлучивањем не пребаци на суд у недозвољеној мери надлежност управних органа за решавање управне ствари, имајући у виду да је основна сврха управног спора оцена законитости управних
аката. С тим у вези се може поставити питање функционисања и очувања
принципа поделе власти, међутим, управо зато се и одлучивање у спору
пуне јурисдикције своди на ситуацију претходне оцене суда да управни
акт треба поништити и да реши управну ствар само уколико природа
ствари то дозвољава, а подаци поступка пружају поуздан основ за то.
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Ружа Урошевић,
судија Управног суда

ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И УПРАВНОМ СПОРУ
"Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом,
образованим на основу закона" - члан 6. став 1. ЕКЉП.
"Свако чија су права и слободе призната овом конвенцијом нарушена има право на делотворан правни лек пред националним властима,
чак и онда када су повреде ових права и слобода учинила лица у вршењу
своје службене дужности" - члан 13. ЕКЉП.
"Свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим
правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање
поступка, као и о оптужбама против њега" - члан 32. став 1. Устава РС.
Право на суђење у разумном року је уведено у правни систем Републике Србије приступањем Државне заједнице Србија и Црна Гора Савету
Европе 3.4.2003. године и ратификовањем Европске конвенције за заштиту
људских права (у даљем тексту: Европска конвенција) 26.12.2003. године. У
уставни систем Републике Србије право на суђење у разумном року је непосредно уведено Уставом Републике Србије из 2006. године (у даљем тексту:
Устав). Овим уставом је, поред јемства права на суђење у разумном року,
предвиђен и механизам заштите овог права кроз посебно правно средство –
уставну жалбу, која се, сагласно одредбама Закона о Уставном суду, када је у
питању повреда права на суђење у разумном року, може изјавити и ако нису
исцрпљена сва правна средства прописана законом.
Право на суђење у разумном року
према Европској конвенцији
Одредбама члана 6. Европске конвенције сваком је гарантовано право
на правично суђење, које подразумева и право на суђење у разумном року то213
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ком одлучивања и његовим грађанским правима и слободама, поред права на
приступ суду, права на правну помоћ, права на процесну равноправност, права
на образложењу судску одлуку и права на правну сигурност. Како је одредбом
члана 18. Устава обезбеђена непосредна примена оних људских права која су
зајемчена потврђеним међународним уговорима, примену и заштиту права на
суђење у разумном року треба посматрати са становишта примене члана 6.
Европске конвенције који гарантује право сваког на суђење у разумном року,
али и примене члана 13. Европске конвенције, који гарантује право на делотворан правни лек пред националним властима у случају повреде, између осталих,
и овог права. Ово посебно стога, што у време ратификовања Европске конвенције право на суђење у разумном року није било заштићено одговарајућим
правним средством – делотворним правним леком који има у виду члан 13.
Европске конвенције. Због тога се велики број представки грађана Републике
Србије појавио пред Европским судом за људска права (у даљем тексту: Европски суд), а Европски суд је омогућио тим лицима директан приступ том суду,
сматрајући да у правном систему Републике Србије нема адекватног правног
средства у случају повреде права на суђење у разумном року.
Када су у питању повреде права гарантованих одредбама члана 6.
и члана 13. Европске конвенције, веома је често у литератури цитиран
пример из праксе Европског суда који се односи на предмет В.А.М. против Србије, број 39177/05, у коме је Европски суд одлучивао о представци
држављанке Државне заједнице Србија и Црна Гора, гђе В.А.М, од
28.10.2005. године. Овој представци је дат приоритет у решавању због
природе правне ствари – спора родитеља око саратељства над малолетним
дететом, од којих је један родитељ ХИВ позитиван.
Подноситељка представке се, поред осталог, жалила и због дужине грађанског поступка, позивајући се на одредбу члана 6. став 1. Европске конвенције. Иако се представка односила на дужину трајања парничног, а не управног поступка, кратко излагање суштине овог предмета је од
значаја и за управни поступак и за управни спор, због ставова Европског
суда изражених у тој пресуди, који се односе управо на оцену разумне дужине трајања сваког поступка.
Одговарајући на представку, представник државе је навео да подноситељка представке није исцрпела све расположиве, делотворне унутрашње
правне лекове, односно да је пропустила да се пожали председнику општинског суда, председнику окружног суда, министру правде и Надзорном одбору
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Врховног суда Србије , као и да није искористила жалбени поступак пред Судом Србије и Црне Горе, а да је пропустила и да поднесе засебну приватну
тужбу на основу чл. 199. и 200. Закона о облигационим односима.
У одговору на наводе представника државе подноситељка представке
је навела да се жалба Суду Србије и Црне Горе не може сматрати делотворним унутрашњим правним леком. Такође је навела да се, пошто се безуспешно жалила председнику општинског суда, није жалила председнику окружног суда и Министарству правде, будући да би то довело само до додатног
одлагања, а у сваком случају на тај начин није било могуће обезбедити било
какво делотворно правно задовољење. Даље је навела и да члан 199. Закона о
облигационим односима није овде значајан, будући да се превасходно односи
на клевету у грађанско-правном поступку, као и да би јој успешан судски поступак на основу члана 200. истог закона могао обезбедити само надокнаду
за нематеријалну штету коју је претрпела, али не би могао да обезбеди убрзање поступка због чије се дужине она и обратила суду.
Европски суд је најпре утврђивао да ли су исцрпљена сва правна
средства, те да ли та правна средства представљају делотворне правне лекове
и при том констатовао да су једини правни лекови које треба исцрпсти они
који су делотворни, па је обавеза државе, када тврди да правни лекови нису
исцрпљени, да увери суд да су ти лекови делотворни и да су и теоријски и
практично били на располагању у релевантном времену. Када се сагледава да
ли је то правило исцрпљено, по оцени суда, од суштинског је значаја да се води рачуна о конкретним околностима сваког појединачног предмета, што значи да се мора утврдити не само постојање формалних правних лекова у правном систему једне државе, већ и општи контекст, у коме ти правни лекови
функционишу, баш као што се мора водити рачуна и о личним околностима
положаја самог подносиоца представке. Суд је био на становишту да се мора
испитати да ли је, имајући на уму све околности предмета, подносилац представке учинио све што се од њега разумно могло очекивати како би исцрпео
унутрашње правне лекове. По оцени суда, одлучујуће питање приликом оцене делотворности неког правног лека у вези са притужбом због дужине поступка је то, да ли постоји или не постоји могућност да се подносиоцу представке обезбеди непосредно и брзо правно задовољење. То конкретно значи
да ће правни лек бити делотворан ако се може користити било за убрзање одлуке судова који одлучују о предмету, било за то да подносиоцу тужбе пружи
одговарајуће задовољење за кашњење које је већ претрпео.
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Ценећи прихватљивост представке подноситељке из разлога исцрпљености унутрашњих правних средстава, суд је нашао да ова представка мора бити проглашена прихватљивом и приметио да захтеви за убрзање поступка, упућени председнику општинског суда, председнику окружног суда, Министарству правде и Надзорном одбору Врховног суда Србије, представљају хијерархијске жалбе, односно нису ништа више од пуке информације која се достави
вишој инстанци, и где та виша инстанца има пуну надлежност да своја овлашћења искористи како налази за сходно. Осим тога, чак и да је неки од тих поступака икада био започет, он би се одвијао искључиво између надзорне инстанце о којој је реч и судије, односно суда у питању, а сама подноситељка
представке не би била учесник у том поступку, већ би имала само право да буде обавештена о исходу поступка. Са тих разлога, ниједан од тих правних лекова се не може сматрати делотворним у смислу Европске конвенције.
По схватању суда, одвојена тужба за накнаду штете проузроковане
процесним одлагањем, би такође била неделотворна, са разлога што наведеном тужбом очигледно није било могућно убрзати поступак о коме је
реч. Што се тиче тврдње државе да је подноситељка представке требала
да поднесе жалбу Суду Србије и Црне Горе, суд је нашао да тај конкретан
правни лек није био на располагању од 15.7.2005. године и да је постао
неделотворан од распада Државне заједнице Србија и Црна Гора, па подноситељка представке није била у обавези да исцпре тај жалбени пут.
Разматрајући разумност дужине трајања поступка, у светлу примене
члана 6. став 1. Европске конвенције, Европски суд је нашао да се дужина
трајања поступка мора процењивати у свему према околностима предмета и
имајући на уму критеријуме утврђене праксом самог суда, а посебно:
- сложеност предмета;
- понашање подносиоца представке;
- понашање надлежних органа власти.
Према утврђеној пракси Европског суда, хронична пренатрпаност судова и заостајање са предметима није ваљано објашњење за прекомерно одлагање поступка. Ово стога што члан 6. став 1. Конвенције намеће државама,
високим странама уговорницама, дужност да своје правосудне системе организују на такав начин да сваки њихов суд може да обави све своје обавезе,
укључујући ту и обавезе да размотри предмете и разумном року.
Иако је поступак о коме је реч започет 11.2.1999. године, када је подноситељка представке поднела тужбу општинском суду, период који спада у
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надлежност Европског суда ratione temporis није почео на тај дан, већ од
3.3.2004. године, пошто је Европска конвенција ступила на снагу у Републици
Србији. Будући да је парнични поступак био још увек у току у првом степену,
то значи да је он трајао oсам година, од чега више од две године и 11 месеци
спада у опсег испитивања Европског суда. Ипак, да би се утврдила разумност
дужине трајања поступка о коме је реч, суд је морао да посвети пажњу стању
предмета на дан ратификације, па је констатовао да је на дан 3.3.2004. године
поступак у првом степену трајао већ око пет година.
Применом наведених критеријума за оцену дужине трајања судског поступка, Европски суд је утврдио следеће:
Aд 1) Побијани поступак је укључивао развод брака, вршење родитељског права над дететом и издржавање детета и као такав је био релативно сложен по својој природи.
Aд 2) Питања обухваћена овим поступком очигледно су била од посебног значаја како за подноситељку представке, тако и за њено дете и зато су
домаће власти морале да им посвете посебну пажњу. Подноситељка представке је била ХИВ позитивна, што је чињеница која је у најмању руку била
позната Центру за социјални рад и то је захтевало такође посебну пажњу.
Подноситељка представке је уложила све разумне напоре да убрза поступак и
могла се сматрати одговорном само за једно одлагање рочишта.
Aд 3) Општински суд је доследно пропуштао да искористи процесна средства која су му била на располагању у унутрашњем правном поретку и да туженом званично достави писмена како би омогућио наставак
поступка о коме је реч. Конкретно, чак и ако пртпоставимо да се нису били стекли законски услови за постављање привременог заступника, општински суд је могао и морао да прибегне другим средствима која су му
стајала на располагању, укључујући ту и стављање судских позива и других писмена упућених туженом на сопствену огласну таблу.
У светлости критеријума утврђених његовом судском праксом и имајући на уму околности овог предмета као и поднеске страна, Европски суд је
нашао да дужина поступка због кога је подноситељка упутила представку, а
који је још увек у току, није испунила захтев у погледу разумног рока, па је са
тог разлога дошло до кршења члана 6. став 1. Европске конвенције.
Када је у питању повреда из члана 13. Европске конвенције,
Европски суд је констатовао да члан 13. јемчи делотворан правни лек пред
националним властима против наводног кршења свих права и слобода за217
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јемчених конвенцијом, укључујући ту и право на расправу у разумном року на основу члана 6. став 1. Правни лек је, у погледу дужине поступка,
делотворан само ако се може применити или за убрзање поступка пред судовима пред којим се о том предмету одлучује, или за то да парничару
пружи адекватно правно задовољење за кашњења која су се већ догодила.
У конкретном случају Европски суд је оценио да је прекршен члан 13. заједно са чланом 6. став 1. Европске конвенције због тога што није постојао
делотворни правни лек у унутрашњем законодавству за притужбе подноситељке представке у вези са дужином трајања њене грађанске парнице.
При том је Европски суд закључио да је најделотворније решење правни
лек чији је циљ убрзање поступка, ако је правосудни систем мањкав у погледу захтева за разумни рок из члана 6. став 1. Европске конвенције, и
указао да су неке државе у потпуности схватиле ситуацију и изабрале да
комбинују два типа правних лекова: један који је смишљен ради убрзања
поступка и други који је смишљен ради обезбеђења надокнаде.
Имајући у виду чињеницу да је наведена пресуда Европског суда,
В.А.М. против Србије, донета 13.3.2007. године, основано се може закључити
да је она била повод за увођење посебног модалитета уставне жалбе у члану
82. став 2. Закона о Уставном суду1, тј. уставне жалбе због повреде права на
суђење у разумном року, која представља "интервенцију законодавца како би
се отклониле даље повреде људских права гарантованих Европском конвенцијом о заштити људских права које су последица непостојања делотворног
правног лека пред домаћим властима, члан 13. Конвенције, односно неразумно дугог трајања судског поступка, члан 6. став 1. Конвенције"2.
Право на суђење у разумном року према Уставу
и законима Републике Србије
Устав Републике Србије гарантује сваком право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно
расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која
је била разлог за покретање поступка, као и оптужбама против њега. Поред
тога, Устав предвиђа и одговарајући механизам за заштиту тог права, односно
прописује уставну жалбу као правно средство за заштиту Уставом зајемчених
1
2

"Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11 и 18/13
Љуба Слијепчевић, Заштита права на суђење у разумном року, право, теорија и пракса,
Нови Сад, 2009.
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права. Према одредби члана 170. Устава уставна жалба се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или организација којима
су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска и
мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису
предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.
Дакле, Уставом је предвиђено право сваког да суд у разумном року одлучи о његовим правима и обавезама, као и правно средство за заштиту тог
права, док је Законом о Уставном суду уређен поступак одлучивања по уставној жалби. Имајући у виду специфичност права на суђење у разумном року, законодавац је предвидео посебне услове за остваривање овог права у поступку
по уставној жалби. Док се, према одредби члана 82. став 1. Закона о Уставном
суду, у свим осталим случајевима повреде Уставом зајемчених права, уставна
жалба може изјавити против акта или радње државног органа или организације
којој је поверено јавно овлашћење само ако су исцрпљена или нису предвиђена
друга правна средства или је законом искључено право на њихову судску заштиту, у случају када је подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење
у разумном року, уставна жалба се може изјавити, сагласно одредби члана 82.
став 2. истог закона, и ако нису исцрпљена правна средства. Поред права на
правни лек, установљен у циљу заштите права на суђење у разумном року и
убрзања судских поступака, Законом о Уставном суду је у члану 89. став 3.
предвиђено и да ће Уставни суд одлучити о захтеву подносиоца уставне жалбе
за накнаду материјалне, односно нематеријалне штете, када је такав захтев постављен, а уставна жалба основана.
На напред изложени начин, комбинацијом уставних и законодавних решења, држава је поступила у складу са ставом Европског суда израженим у пресуди В.А.М. против Србије, односно изабрала делотворни систем заштите права на суђење у разумном року тако што је комбиновала
"два типа правних лекова, један који је смишљен ради убрзања поступка,
и други који је смишљен ради обезбеђивања надокнаде".
Поред Устава и Закона о Уставном суду, у нашем правном систему су и
другим поцесним и материјалним законима прописана начелна правила и одређене мере које треба да допринесу да се поступци одвијају без одуговлачења.
Примера ради, одредбом члана 10. Закона о парничном поступку је прописано
да странка има право да суд одлучи о њеним захтевима и предлозима у разумном року, да је суд дужан да поступак спроведе без одуговлачења, у складу са
претходно одређеним временским оквиром за предузимање парничних радњи
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и са што мање трошкова, те да непоступање судије у временском оквиру представља основ за покретање дисциплинског поступка у складу са одредбама Закона о судијама, а одредбом члана 14. Закона о општем управном поступку3 да
се поступак мора водити без одуговлачења и са што мање трошкова за странку
и друге учеснике у поступку, али тако да се прибаве сви докази потребни за
правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и за доношење законитог и
правилног решења. Законом о уређењу судова4 у члану 7, је прописано да
странка и други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда
када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било
какав недозвољен утицај на његов ток и исход.
Међутим, све ове мере и средства Европски суд је у бројним својим одлукама оценио неделотворним, што је био вероватно један од разлога да се овом питању посвети посебна пажња при утврђивању Предлога
Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова и Предлога Закона
о изменама и допунама Закона о судијама.
Наиме, предложеним изменама и допунама Закона о уређењу судова
предвиђена је посебна заштита права на суђење у разумном року и посебно
правно средство – захтев за заштиту права на суђење у разумном року. Према
предложеним решењима, овај захтев може поднети непосредно вишем суду
свака странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, и при том може тражити и надокнаду за повреду права. Поступак одлучивања по захтеву је хитан. Ако непосредно виши суд утврди да је захтев подносиоца основан, одређује рок у коме ће суд пред којим се
води поступак одлучити о захтеву и може одредити примерену накнаду за повреду права на суђење у разумном року. Накнада се исплаћује из буџетских
средстава Републике Србије у року од три месеца од дана подношења захтева
странке за исплату, а против решења о захтеву за заштиту права на суђење у
разумном року може се поднети жалба Врховном касационом суду у року од
15 дана. На поступак заштите права на суђење у разумном року, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује ванпарнични поступак.
Предложеним изменама и допунама Закона о судијама дат је посебан
значај одговорности судија у случају намерног кршења Уставом зајемченог
права на суђење у разумном року. У члану 1. став 2. предложеног Закона о изменама и допунама Закона о судијама је предвиђено да кад је одлуком Устав3
4

"Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр. 30/2010
"Службени гласник РС", бр. 116/08 ... 101/11
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ног суда, Европског суда за људска права или другог међународног суда утврђено да су у току судског поступка кршена људска права и основне слободе и
да је пресуда заснована на таквом кршењу или да је пресуда изостала због кршења права на суђење у разумном року, Република Србија може тражити од
судије накнаду исплаћеног износа, ако је штета учињена намерно. Поступак
покреће Републички јавни правобранилац на захтев министра надлежног за
правосуђе, а по претходно прибављеном мишљењу Високог савета судства,
који је дужан да своје мишљење дâ у року од 30 дана.
Уставна жалба због повреде права на суђење
у разумном року
Већ је речено да је ова уставна жалба специфична у погледу
основног услова за изјављивање, а то је заправо одсуство услова да су исцрпљена сва правна средства. Она је специфична и са становишта предмета и сврхе. Предмет уставне жалбе због повреде права на суђење у разумном року је "радња, тачније (не) поступање судова и других државних органа у поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама странака,
док је сврха овог права да се заштите странке у поступку од непримерених одлагања, као и да се истакне значај добијања правде без кашњења која могу угрозити ефикасност и кредибилитет"5.
Поред наведених специфичности, нужно се намеће још једна, а
она се тиче рока за изјављивање уставне жалбе због повреде права на суђење у разумном року. Имајући у виду чињеницу да за изјављивање ове
уставне жалбе није неопходно да су исцрпљена сва правна средства,
уставна жалба се може изјавити током читавог трајања поступка на који
се подносилац уставне жалбе жали, са циљем да се поступак убрза и да се
без непотребног и непримереног одлагања оконча.
Међутим, то не значи да се ова уставна жалба не може изјавити и после
правноснажног окончања поступка, на чију се неразумну дужину трајања подносилац уставне жалбе жали. У том случају је подносилац уставне жалбе везан роком од 30 дана за изјављивање уставне жалбе. Овај рок се рачуна од дана достављања одлуке којом је правноснажно окончан поступак чија се дужина трајања
оспорава уставном жалбом, односно одлуке којом је исцрпљено последње правно средство које је подносиоцу уставне жалбе било на располагању.
5

Мр Наташа Плавшић, "Заштита права на суђење у разумном року пред Уставним судом", Заштита права у области рада, Београд 2013.
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Услови који се тичу активне легитимације за изјављивање уставне
жалбе и њену садржину су исти као код уставних жалби изјављених због повреде осталих Уставом зајемчених права и слобода, па тако, према одредби
члана 83. Закона о Уставном суду, уставну жалбу може изјавити свако лице
које сматра да му је појединачним актом или радњом државног органа или
организације којој је поверено јавно овлашћење повређено или ускраћено
људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом. У име овог лица,
уставну жалбу, на основу посебног писменог овлашћења, може изјавити и
друго физичко лице, односно државни орган или други орган надлежан за
праћење и остваривање људских и мањинских права и слобода.
Садржина уставне жалбе је прописана одредбом члана 85. Закона о
Уставном суду према којој уставна жалба мора да садржи име и презиме, јединствени матични број грађана, пребивалиште или боравиште, односно назив и седиште подносиоца уставне жалбе, име и презиме његовог пуномоћника, број и датум акта против кога је жалба изјављена и назив органа који га
је донео, назнаку људског или мањинског права или слободе зајемчене Уставом за које се тврди да је повређено са ознаком одредбе Устава којом се то
право, односно слобода јемчи, разлоге жалбе и наводе у чему се састоји повреда или ускраћивање, опредељен захтев о коме Уставни суд треба да одлучи, уз истицање висине и основа накнаде материјалне или нематеријалне
штете, када се накнада захтева и потпис подносиоца уставне жалбе, односно
лица коме је издато специјално пуномоћје за подношење уставне жалбе. Уз
уставну жалбу се подноси и препис оспореног појединачног акта, докази да
су исцрпљена правна средства, докази о висини материјалне штете, као и
други докази од значаја за одлучивање. Захтев за накнаду штете може бити
постављен само истовремено са подношењем уставне жалбе.
Да би Уставни суд расправљао и одлучивао о суштини спора и дао
оцену да ли је у конкретном случају повређено право на суђење у разумном року, неопходно је да су претходно испуњене све претпоставке прописане Уставом и законом за изјављивање уставне жалбе. У случају да
уставна жалба не садржи неку од ових претпоставки, суд ће у претходном
поступку такву уставну жалбу решењем одбацити, а уколико жалбу не одбаци, одлуком ће жалбу усвојити или је одбити као неосновану.
Како је предмет овог рада повреда права на суђење у разумном року у
управном поступку и управном спору, у наставку ће бити речи само о управним и управно-судским поступцима у којима је од стране Уставног суда утвр222
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ђена повреда овог права. Пре тога, важно је истаћи да је Уставни суд на редовним седницама од 30.10.2008. године и 2.4.2009. године усвојио ставове
који се односе на поступак претходног испитивања уставне жалбе, међу којима су посебно ставови који се односе на питање да ли су и када су исцрпљена
правна средства у управном поступку и управном спору:
"Став: У управном поступку, доношењем одлуке по тужби, сматраће се
да је исцрпљено последње правно средство пре изјављивања уставне жалбе.
Уколико је дозвољена жалба против одлуке у управном спору или
захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке, доношењем одлуке по
овим правним средствима сматраће се да је исцрпљено последње правно
средство пре изјављивања уставне жалбе.
Изузетно, ако је искључена могућност управног спора, доношењем одлуке по жалби против појединачног акта донетог у управном поступку сматраће се да је исцрпљено последње правно средство пре изјављивања уставне жалбе.
Став: У случају да је подносилац уставне жалбе против правноснажне одлуке суда у управном спору поднео иницијативу јавном тужиоцу за подизање захтева за заштиту законитости, благовременост уставне жалбе ће се
ценити у односу на дан достављања одлуке суда, односно органа управног
одлучивања по последњем правном средству, у смислу претходног става"6.
Оцена Уставног суда о основаности уставне жалбе
у управним стварима
Када Уставни суд у претходном поступку оцени да су испуњени процесни слови за мериторно расправљање и одлучивање, он ће, готово исто као и
Европски суд, у сваком конкретном случају проценити да ли ће узети у обзир
целокупан период трајања поступка, или само период после 8.11.2006. године,
односно после ступaња на снагу Устава Републике Србије. Ово стога што се,
према начелном ставу Уставног суда, грађанима Републике Србије јемче права
и слободе утврђене Уставом и обезбеђује уставно-судска заштита након ступања на снагу Устава Републике Србије, па је од тог дана Уставни суд надлежан
ratione temporis да утврђује повреде Уставом гарантованих права.
Међутим, у управним стварима, Уставни суд је у сваком конкретном
случају сматрао, када је у питању повреда права на суђење у разумном року, да
6
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је реч о јединственом управном и управно-судском поступку, па је утврђивао да
ли постоји повреда Уставом зајемченог права на суђење у разумном року узимајући у обзир целокупан период трајања спорног поступка, односно и период
пре 8.11.2006. године. У скоро свакој одлуци Уставни суд констатује "да је период за оцену разумне дужине трајања поступка, који спада у надлежност
Уставног суда, почео да тече од 8.11.2006. године, када је ступио на снагу Устав
Републике Србије. Међутим, Уставни суд је оценио да се ради утврђивања
оправданости дужине трајања поступка мора узети у обзир и стање предмета
на дан 8.11.2006. године и да су, у конкретном случају, испуњени услови да се,
приликом оцене, узме у обзир целокупан период трајања поступка"7.
Када је у питању управни спор, приликом оцене постојања, односно
непостојања повреде права на суђење у разумном року, Уставни суд има у виду не само период трајања управног спора пред окружним, Врховним или
Управним судом, већ и период трајања управног поступка који је претходио
управном спору, чак и у случају када се подносилац уставне жалбе жали само
на неразумно дуго трајање управног спора. У својој одлуци Уставни суд наводи: "Међутим, иако је оцењивао само трајање управног спора који је окончан
оспореном пресудом Управног суда, Уставни суд је имао у виду и дужину
трајања управног поступка који је претходио предметном управном спору, а
који је започео 2002. године доношењем допунског решења о експропријацији непокретности подносиоца уставне жалбе8.
Приликом оцене основаности уставне жалбе посебно је важно одговорити на питање шта се сматра разумним трајањем поступка, односно који се
временски период сматра уставно-правно прихватљивим. Ово поготово ако се
има у виду да у већини прописа није одређен рок за поступање, односно за доношење одлуке. Како је појам разумне дужине трајања поступка релативна категорија, Уставни суд, по угледу на праксу Европског суда, у сваком конкретном случају оцењује да ли је повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, применом следећа четири критеријума:
1) сложеност чињених и правних питања у конкретном предмету;
2) понашање подносиоца уставне жалбе као странке у поступку;
3) поступање надлежних судова који воде поступак;
4) природа захтева, односно значај права о коме се у поступку расправља за подносиоца.
7
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Пре оцене дужине трајања поступка применом наведених критеријума, Уставни суд утврђује колико је трајао поступак ако је окончан, односно колико дуго траје, ако није окончан, и у којој се фази налази у време
одлучивања Уставног суда.
Ад 1) Када је реч о сложености предмета чија се дужина трајања поступка оспорава уставном жалбом, за Уставни суд су релевантни сви аспекти
конкретног случаја: и чињенични и правни. Наиме, Уставни суд у сваком конкретном случају оцењује да ли је у поступку пред судовима или органима државне управе било сложенијих чињеничних и правних питања које је требало
расправити, а што је могло бити од утицаја на дужину трајања управног или
управно-судског поступка. У досадашњој пракси Уставни суд је углавном налазио да у управним поступцима и споровима није било посебно сложених чињеничних и правних питања која би оправдавала дуготрајан поступак.
Примера ради, у управном поступку у коме је првостепени орган био
дужан да утврди да ли су испуњени услови за предузимање мера техничке заштите и других радова на изградњи породичне стамбене зграде, у смислу одредаба Закона о културним добрима, по оцени Уставног суда није било посебно сложених чињеничних и правних питања која би оправдавала осмогодишње трајање првостепеног управног поступка, који у време доношења одлуке Уставног суда још увек није био окончан. По оцени Уставног суда и "оцењивање законитости спроведеног поступка експропријације у конкретном
случају није изискивало овако дуго (две године и девет месеци) одлучивање
суда по поднетој тужби, посебно имајући у виду да је управни акт исте садржине већ био предмет судске контроле и да је побијано другостепено решење
донето у извршењу пресуде Врховног суда Србије"9.
Ад 2) Понашање подносиоца уставне жалбе може бити озбиљан разлог другог трајања поступка чију дужину трајања подносилац уставном жалбом оспорава. Приликом оцене овог критеријума, који може значајно утицати
на одлуку Уставног суда, суд испитује да ли је подносилац уставне жалбе својим понашањем и предузимањем, односно непредузимањем појединих процесних радњи у спорном поступку, допринео да поступак непримерено дуго
траје. Поштујући праксу Европског суда за људска права и Уставни суд сматра да је дужност подносиоца да "покаже ревност у предузимању корака који
су за њега релевантни, да се уздржи од тактике одлагања и да искористи оно
9
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што је у домену домаћег права дозвољено у смислу скраћивања поступка"10.
Стога, Уставни суд налази да подносиоци уставне жалбе, који су користили
сва правна средства прописана одредбама Закона о општем управном поступку и Закона о управним споровима у циљу убрзања поступка, нису допринели неразумно дугом трајању тог поступка.
Уставни суд је, применом овог критеријума, оцењивао и утицај пропуштања, односно нечињењa, подносиоца уставне жалбе на дужину трајања
управног поступка и управног спора. Oцењујући да постоји повреда права на
суђење у разумном року од стране општинског органа управе, Уставни суд је
"утврдио да је подноситељка уставне жалбе до доношења оспореног решења
користила законом предвиђена средства за убрзање поступка, али је пропустила да, у смислу одредаба члана 71. ст. 1. и 2. важећег Закона о управним
споровима, захтева од надлежног органа да донесе управни акт у извршењу
решења Управног суда и да се по протеку законом прописаног рока, обрати
суду захтевом за доношење таквог акта.
Међутим, имајући у виду досадашње трајање поступка, као и чињеницу да се подноситељка први пут обратила захтевом надлежном органу 1998. године, Уставни суд је оценио да наведени допринос подноситељке уставне жалбе не може утицати на другачију одлуку овог суда о повреди овог права зајемченог Уставом."11.
Ад 3) Природа захтева, односно значај права о коме се у поступку
расправља за подносиоца, представља веома значајан критеријум чија
примена на дужину трајања управних поступака и спорова у одређеним
случајевима сасвим извесно води закључивању Уставног суда о неразумно
дугом трајању поступка.
У појединим областима су законом прописани рокови за доношење
одлука у управном поступку или управном спору (заштита изборног права,
заштита права лица на издржавању казне затвора, заштита права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја, заштита права у поступцима јавних набавки, враћање-реституција имовине и сл.), па природа ствари намеће
обавезу органа управе и Управног суда да ове рокове поштују. Непоштовање
законом прописаних рокова за доношење одлуке у овим случајевима, увек води закључивању Уставног суда о повреди права на суђење у разумном року.
10
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Осим тога, у управном поступку и управном спору се у највећем броју случајева одлучује о признавању неког права или утврђивању неке обавезе
физичком или правном лицу од стране органа власти, због чега то лице има
веома изражен интерес да се о томе што пре донесе коначна и правноснажна
одлука. Примера ради, то су права из пензијског и инвалидског осигурања,
права из радног односа државних службеника, права из области социјалне заштите, и сл., која су од изузетног значаја за странке у поступку.
Оцењујући дужину трајања управног поступка у појединим конкретним случајевима, применом наведеног критеријума, Уставни суд је нашао "да
је подносилац уставне жалбе имао несумњив правни интерес да се што пре
донесе правноснажна одлука о законитости спроведеног поступка експропријације, посебно стога што је од исхода предметног управног спора зависило његово право на повраћај експроприсане непокретности и накнаду штете,
сагласно члану 35. став 3. Закона о експропријацији"12.
У другом пак случају, "испитујући значај предмета поступка за
подноситељку уставне жалбе, Уставни суд је закључио да она има значајан правни и материјални интерес да накнадним издавањем одобрења за
градњу легализује изграђени објекат, чиме би стекла услове да користи
своју имовину у складу са законом"13.
Ад 4) Поступање надлежних органа и судова који воде поступак
свакако представља најзначајнији критеријум приликом оцене повреде
права на суђење у разумном року. При том је основно правило, преузето
из праксе Европског суда за људска права, да се оцењује само оно поступање које се може ставити на терет државном органу или суду, као допринос неразумно дугом трајању поступка, односно за које су они одговорни.
Када су у питању поступци у којима је законом прописана обавеза органа или суда да поступак оконча у одређеном року, Уставни суд пре свега испитује
да ли је та обавеза испоштована, односно да ли је вођено рачуна о потреби хитног решавања у тим управним стварима. Када је у питању хитност у одлучивању
због природе ствари, без обзира на то што је рок за доношење одлуке прописан
само за првостепени и другостепени орган управе, а не и за Управни суд, Уставни суд, без испитивања осталих критеријума, утврђује повреду права на суђење у
разумном року у поступку пред Управним судом који није водио рачуна о потре12
13
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би хитног поступања. У образложењу своје одлуке, којом је утврдио повреду
права на суђење у разумном року, Уставни суд је навео:
"Испитујући наводе подносиоца уставне жалбе да о његовом захтеву
није одлучено у разумном року, што је довело до повреде његовог права на
делотворно правно средство, Уставни суд је најпре констатовао да је одредбама члана 11. Закона о окупљању грађана прописан поступак одлучивања о забрани јавног скупа који би могао да омета јавни саобраћај или да угрози здравље, јавни морал и безбедност људи и имовине. Из наведених одредаба Закона произлази да надлежни орган одлучује о забрани јавног скупа из
наведених разлога најкасније 12 сати пре пријављеног времена одржавања
скупа, те да је против првостепеног решења дозвољена жалба Министарству
унутрашњих послова, која не одлаже извршење решења. Уставни суд је, такође, констатовао да у закону није наведен рок у коме се жалба може изјавити,
па би се стога морао применити општи рок за жалбу у управном поступку у
трајању од 15 дана. Полазећи од наведеног, а имајући у виду да се коначно решење Министарства унутрашњих послова може побијати једино тужбом у
управном спору, Уставни суд оцењује да наведена правна средства, имајући у
виду неминовну дужину трајања управног поступка и управног спора, не
омогућавају делотворну заштиту права на мирно окупљање грађана. Уставни
суд је, с тим у вези, утврдио да су оспорена решења управних органа донета у
законом предвиђеном року, али да је управни спор који је окончан оспореном
пресудом Управног суда трајао две године и четири месеца. Стога Уставни
суд налази да је наведеним трајањем предметног поступка, чија природа захтева хитност у одлучивању, повређено право подносиоца на суђење у разумном року, које се јемчи одредбом члана 32. став 1. Устава"14.
У осталим случајевима, у којима није законом прописан рок за доношење одлуке органа управе, Уставни суд цени да ли су органи предузели све
мере и радње на које су по закону били обавезни, како би се спорни управни
поступак окончао у оквиру разумног рока. Констатујући повреду права на суђење у разумном року због пропуштања управних органа да уопште одлуче о
захтеву странака, Уставни суд у образложењу својих одлука наводи:
"Уставни суд је на основу претходно утврђених чињеница и околности оценио да је дужини поступка пресудно допринело поступање
управних органа. Посебно треба имати у виду да првостепени орган управе, супротно својој законској обавези, није о захтеву да огласи ништавим
14
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решење тог органа, одлучио решењем у коме би се утврдила основаност
или неоснованост поднетог захтева, већ је подносиоцу захтева, а потом и
подносиоцима уставне жалбе само упутио обавештење о томе да је предметни захтев неоснован. О захтеву за оглашавање ништавим решења од
11.12.1995. године је првостепени орган први пут формално одлучио тек
решењем од 29.7.2004. године. Међутим, и у даљем току предметног поступка су, због битних повреда правила поступка, коначна решења управних органа више пута поништавана пресудама надлежног суда"15.
"Оцењујући поступање надлежних органа, Уставни суд је утврдио
да другостепени орган није поштовао законом одређени рок за доношење
решења у извршењу судских одлука, а посебно пресуде Врховног суда Србије У. 7498/07 од 11.11.2008. године, јер је другостепено решење у извршењу те пресуде донето након две и по године. С тим у вези, Уставни суд
је констатовао да се експертиза стручњака архитектонске струке, на коју
се позвао другостепени орган у решењу које је том пресудом поништено,
не налази у списима предмета број 78/05 Завода за заштиту споменика
културе "Ваљево", а на шта је указао Врховни суд Србије у наведеној пресуди. Уставни суд даље наводи да првостепени орган у извршењу решења
Управног суда Уи. 88/10 од 28.12.2011. године, није поново одлучивао о
захтеву подноситељке уставне жалбе за издавање услова за извођење мера
заштите за легализацију изграђеног објекта на катастарској парцели
1017/1 КО Бранковина, већ је донео решење којим је подноситељки забранио даље извођење радова на породичној стамбеној згради и наложио да
предметну катастарску парцелу врати у првобитно стање"16.
Међутим, у случајевима у којима је очигледно да за дужину трајања судског поступка није одговоран било ко осим суда, Уставни суд је, без
оцене других критеријума, ценио само поступање суда који је водио поступак. У одлуци којом је утврдио повреду права подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, Уставни суд је навео:
"Уставни суд је најпре констатовао да је предметни поступак започео
28.5.2009. године, подношењем тужбе Окружном суду у Смедереву и да по наведеном поднеску није поступано до одлучивања Уставног суда о уставној жалби,
из чега следи да поступак после три и по године суштински није ни започео.
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Имајући у виду да је појам разумног трајања поступка релативна категорија која зависи од низа чинилаца, а пре свега од сложености правних питања и чињеничног стања у конкретном поступку, понашања подносиоца
уставне жалбе, поступања надлежних органа који воде поступак, као и значаја истакнутог права за подносиоца, Уставни суд при оцењивању повреде права на суђење у разумном року испитује да ли су и у којој мери наведени критеријуми утицали на дуго трајање поступка. У конкретном случају, међутим,
Уставни суд наведене критеријуме није испитивао, јер је утврдио да по предметној тужби подносиоца није ни формиран предмет у складу са одредбама
Судског пословника ("Службени гласник РС", бр. 110/09, 70/11 и 19/12), те
није ни могао бити дат у рад одговарајућем већу тог суда.
С обзиром на то да се наведена тужба и даље налази у списима предмета Окружног суда у Смедереву У. 38/09, који је Управни суд након успостављања нове мреже судова преузео као решен, Уставни суд је оценио да Окружни суд у Смедереву сноси искључиву одговорност за то што после три и по
године заправо није започео поступак по тужби подносиоца уставне жалбе.
Полазећи од наведеног Уставни суд је оценио да је непоступањем Окружног
суда у Смедереву по тужби поднетој 28.05.2009. године, ради поништаја
"управног акта - обавештења о искључењу и утужењу број 02-7/2010 од
19.05.2009. године", повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у
разумном року, зајемчено чланом 32. став 1. Устава"17.
Из наведеног се може закључити да Уставни суд доноси одлуку о
томе да ли је у конкретном случају повређено право на суђење у разумном
року, ценећи околности конкретног случаја, укупно трајање поступка пред
управним органима и Управним судом и наведене критеријуме. Уколико
нађе да је управни поступак или управни спор неразумно дуго трајао,
Уставни суд ће усвојити уставну жалбу и утврдити повреду права на суђење у разумном року, а ако поступак још увек није правноснажно окончан,
даће налог надлежном органу или Управном суду да предузму све мере како би тај поступак био окончан у што краћем року.
Међутим, ако Уставни суд оцени да спорни поступак не траје неразумно дуго и да дотадашње поступање не указује на одуговлачење и неефиканост у поступању органа управе и Управног суда, односно да је спорни поступак окончан у оквиру разумног рока, Уставни суд ће одлуком одбити
уставну жалбу. При том ће у образложењу своје одлуке, применом и осталих
17
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критеријума за оцену дужине трајања спорног поступка, констатовати да подносиоцу уставне жалбе није повређено право на суђење у разумном року:
"Уставни суд налази да, иако подносилац уставне жалбе својим
радњама није допринео дугом трајању поступка одлучивања о његовом
захтеву за извршење пресуде Врховног суда Србије У-СЦГ 2290/06 од
21.2.2008. године, одлука о том захтеву није била од значаја за подносиоца, с обзиром на то да је Војна пошта 1094 Београд, као другостепени
управни орган, већ 7.7.2008. године донела нови управни акт, односно ново другостепено решење Уп-2 60-3/201-6/05. Подносилац уставне жалбе је
и против овог другостепеног решења тужбом од 23.8.2008. године покренуо управни спор, а поступање суда у том поступку је оспорено уставном
жалбом и предмет је оцене у тачки шест образложења ове одлуке.
Имајући у виду наведене разлоге Уставни суд је оценио да у поступку по захтеву за доношење одлуке у извршењу пресуде Врховног суда
Србије У-СЦГ 2290/06 од 21.2.2008. године, у предмету Управног суда Уи.
25/10 (2008) (раније предмет Врховног суда Србије Уи. 73/08), подносиоцу
уставне жалбе није повређено право на суђење у разумном року, зајемчено
чланом 32. став 1. Устава. Стога је Уставни суд, на основу одредбе члана
89. став 1. Закона о Уставном суду, уставну жалбу, у овом делу, одбио као
неосновану, одлучујући као у тачки два изреке"18.
Накнада нематеријалне штете због повреде права
на суђење у разумном року
До ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
Уставном суду, јануара 2012. године, одлука Уставног суда којом је усвојена уставна жалба је била правни основ за подношење захтева за накнаду
штете Комисији за накнаду штете, а у циљу постизања споразума о висини накнаде штете. Уколико споразум не би био постигнут, подносилац
уставне жалбе је могао да тражи да суд, у парничном поступку, покренутом тужбом против Републике Србије, утврди висину накнаде штете због
повреде уставом зајемченог права.
"По захтеву за накнаду штете због повреде права на суђење у разумном року, а након што је Уставни суд својом одлуком утврдио да је повређено право и признао подносиоцу уставне жалбе право на накнаду
штете, те након што пред надлежном комисијом није постигнут споразум
18
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о накнади штете, у парници је по захтеву за накнаду штете пасивно легитимисана држава Србија...."19.
Међутим, након измена Закона о Уставном суду, одредбом члана
89. став 3. Закона о Уставном суду законодавац је поверио Уставном суду и
одлучивање о праву подносиоца уставне жалбе на накнаду материјалне,
односно нематеријалне штете и утврђивање њене висине.
Када је у питању повреда права на суђење у разумном року, правично задовољење подносиоца уставне жалбе због тога што није брзо и
ефикасно добио правичан исход поступка, остварује се кроз накнаду нематеријалне штете. Да би Уставни суд одлучивао о накнади нематеријалне
штете, потребно је да буду испуњена два кумулативно прописана услова.
Најпре, да је захтев за накнаду штете изричито постављен истовремено са
уставном жалбом, а потом, да је Уставни суд донео одлуку којом је уставну жалбу усвојио и утврдио повреду права подносиоца уставне жалбе на
суђење у разумном року. Ово стога што је Уставни суд везан границама
захтева подносиоца уставне жалбе, а одлука о захтеву за накнаду нематеријалне штете је условљена претходном одлуком којом је уставна жалба
усвојена, будући да је утврђена повреда Уставом гарантованог права.
Приликом одређивања висине накнаде нематеријалне штете,
Уставни суд цени све околности случаја, а посебно допринос органа управе, судова и самог подносиоца уставне жалбе дужини трајања поступка.
При том нарочито има у виду своју досадашњу праксу, праксу Европског
суда у сличним случајевима, економске и социјалне прилике у Републици
Србији и саму суштину накнаде нематеријалне штете
Будући да је веома чест случај у пракси Уставног суда да подносиоци уставне жалбе не захтевају правично задовољење због повреде Уставом зајемчених права у виду накнаде нематеријалне штете, Уставни суд је,
крећући се у границама захтева постављеног у уставној жалби, најчешће
доносио одлуку да се правично задовољење подносиоца уставне жалбе
због констатоване повреде права оствари објављивањем одлуке у "Службеном гласнику Републике Србије".
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ПРАВНИ КАРАКТЕР ОБАВЕШТЕЊА КОД ВАНРЕДНИХ
ПРАВНИХ СРЕДСТАВА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Ванредна правна средства у управном поступку, како она прописана Законом о општем управном поступку (у даљем тексту: ЗУП)1, тако и
она прописана посебним законима представљају у пракси најделикатнији
део управног процесног права.
Ова деликатност је карактеристична за примену ванредних правних средстава и у осталим општим процесним системима због тога што се
њиховом погрешном применом, на најгрубљи начин крше начело законитости и начело правноснажности, која су поред осталих сегмената, основ
начела владавине права установљеног чланом 3. Устава Републике Србије
(у даљем тексту: Устав)2.
Због тога њихова примена у свим општим поступцима па и у
управном, у пракси подразумева добро разумевање и познавање ових института са аспекта правне теорије и посебно пажљиву примену, како би се
на најадекватнији начин остварила сврха њиховог установљења, а то је
могућност изузетног вршења правних интервенција након коначности, односно правноснажности (код ванредног укидања чак и након извршности
одлуке донете у управном поступку), али само и једино у законом прописаним случајевима.
Одредбом члана 198. став 2. Устава установљена је судска контрола законитости рада управе кроз оцену законитости коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези и на закону заснованом интересу, у управном спору, за коју су до 1.1.2010. године били надлежни
Врховни суд Србије и окружни судови, а након тога Управни суд, по члану
29. Закона о уређењу судова3. Радом ових судова је формирана значајна
судска пракса, па је од стране судија који поступају у управном спору нај1
2
3

"Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10
"Службени гласник РС", бр. 98/2006
"Службени гласник РС", бр. 116/08 ... 101/11
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лакше и уочити интересантне примере судске праксе који могу да укажу
на (не)закониту примену ванредних правних средстава, да упуте на неразрешене дилеме и погрешна поступања како странака, тако и посебно органа који учествују у доношењу одлука, што може да допринесе квалитетнијем раду и управе и суда у управном спору, a тиме у крајњој линији, потпунијој заштити права грађана.
Повод за писање овог реферата је настао у пракси судова у управном спору, а тиче се правног положаја урбанистичког инспектора у вршењу његових појединих овлашћења по Закону о планирању и изградњи4 (у
даљем тексту: Закон), кao и правног карактера аката којима се он обраћа
надлежном органу, у оквиру својих овлашћења, ради иницирања поступака за стављање ван снаге коначних решења. Међутим, пре тога, треба нешто рећи о начину покретања и начину окончања поступка по ванредним
правним средствима прописаним ЗУП-ом, као и правном карактеру обавештења којим се странка или подносилац, односно иницијатор обавештавају да нису испуњени услови за покретање одређеног поступка по неком од
ванредних правних средстава.
Покретање и окончање поступка по ЗУП-у
Да би се боље разумело покретање и окончање поступка по ванредним правним средствима треба рећи да се управни поступак иначе, покреће увек и искључиво од стране органа, али поводом захтева странке
или по службеној дужности (кад то одређује закон или други пропис и кад
надлежни орган утврди или сазна да, с обзиром на постојеће чињенично
стање треба покренути поступак ради заштите јавног интереса, при чему
орган узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација и
упозорење надлежних органа). Поступак се сматра покренутим чим орган
изврши ма коју радњу ради његовог вођења, а ако орган поводом стављеног захтева странке нађе да нема услова за покретање поступка, донеће закључак о одбацивању захтева странке против кога је дозвољена посебна
жалба. Услови без којих не може да се покрене поступак по захтеву странке су постојање страначке способности, активне легитимације и надлежности органа коме је захтев поднет у конкретној управној ствари, као и

4

"Службени гласник РС", бр. 72/09 ... 121/12
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непостојања правноснажног решења којим се решава иста управна ствар –
сем у случају понављања поступка.
Дан покретања поступка је веома битан, јер он опредељује материјално право које се примењује у конкретној управној ствари, а у пракси постоји
посебан проблем при његовом одређивању. Често и странке и органи сматрају да је дан подношења захтева, дан покретања поступка. То није тачно, јер се
и по захтеву странке и по службеној дужности, поступак покреће предузимањем прве (ма које) радње органа ради вођења поступка. Дан подношења захтева је битан у ситуацији кад материјални пропис, за њега везује стицање одређеног права (на пример: по члану 84. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању5 странка може да оствари право на пензију почев од дана
подношења захтева, а најраније шест месеци пре тог дана).
Право на подношење захтева припада странци у управном поступку (лицу које је активно легитимисано за покретање поступка, о чијем
праву односно обавези треба да се одлучи у конкретној управној ствари –
члан 39. ЗУП-а).
За разлику од оног покренутог по захтеву странке, поступак по
службеној дужности подразумева реакцију органа у ситуацији прописаној
законом или подзаконским актом када је потребно с обзиром на постојеће
чињенице да се заштити јавни интерес.
Свако обавештење одн. представка грађана, организације или упозорење и обавештење других органа, органу који је надлежан за покретање поступка по службеној дужности, не може да се сматра захтевом, већ
иницијативом за покретање. Ови грађани, организације односно органи не
стичу својство странке, већ је надлежни орган дужан да узме у обзир њихово обавештење, представку односно упозорење и да процени да ли постоје услови за покретање поступка по службеној дужности. Ни чињеница
да је орган по закону дужан да узме у обзир ове представке грађана и организација и упозорења надлежних органа, не успоставља својство странке овим лицима. Уколико су прописани услови испуњени, орган има обавезу да покрене поступак, да га спроведе, донесе одлуку и да о томе обавести подносиоца. Такво обавештење није одлука у управном поступку и
против њега се не може изјавити жалба, нити водити управни спор. Такође, постоји обавеза надлежног органа да, подносиоца представке одн. оба5

"Службени гласник РС", бр. 34/03 ... 93/12
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вештења или упозорења, обавести и ако нису испуњени услови за покретање поступка. Ово обавештење које надлежни орган доставља подносиоцима, којим их обавештава да поступак није покренут, чак и када се донесе у форми решења, нема карактер одлучивања у управном поступку и ни
против њега се не може изјавити жалба, нити водити управни спор.
Уобичајени и најбројнији примери увођења у поступак у својству
странке лицима које ово право не припада, у пракси настају у инспекцијском надзору. У њима углавном грађанин обавештава инспекцијски орган
о постојању потребе за вршењем надзора и подноси пријаву, коју инспекцијски орган у највећем броју случајева погрешно сматра захтевом иако
она то по својој правној природи није. То је иницијатива, при чему поступак по службеној дужности покреће орган. Следеће је да инспекцијски орган ово лице не само што сматра странком већ га уводи у поступак (позивањем на усмену расправу, омогућавањем да учествује у поступку, а посебно је довољно да му достави првостепено, односно другостепено решење), чиме га он и чини странком у управном поступку и то својство
странке мора да поштује и Управни суд приликом оцене да ли је обавезно
заказивање расправе, по евентуалној тужби у управном спору, што све
успорава и управни поступак и управни спор.
Покретање и окончање поступка
по ванредним правним средствима по ЗУП-у
ЗУП као ванредна правна средства прописује: понављање поступка и пет нарочитих случајева поништавања, укидања и мењања решења и
то: мењање и поништавање решења у вези са управним спором (члан
251); поништавање и укидање по основу службеног надзора (чл. 253-254);
укидање и мењање правноснажног решења уз пристанак или по захтеву
странке (члан 255); ванредно укидање решења (члан 256) и оглашавање
решења ништавим (члан 257). Начело законитости је основ њихове комплетне примене и заједнички именитељ, а то подразумева и начин покретања поступка као и начин окончања поступка по њима.
Одредбе ЗУП-а о покретању и окончању управног поступка углавном се могу применити и на ванредна правна средства, али томе треба пажљиво приступити, јер је за свако поједино средство прописан различит
поступак покретања, при чему поступак по неким правним средствима
може да се покрене и по захтеву јавног тужиоца.
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Понављање поступка (чл. 239-250. ЗУП-а) се покреће по захтеву
странке и по службеној дужности и овде нема никаквих дилема.
Међутим, мењање и поништавање решења у вези са управним спором
(члан 251. ЗУП-а) као један од нарочитих случајева поништавања и мењања решења је специфичан у овом погледу. Орган поводом чијег решења је благовремено покренут управни спор може до завршетка спора, ако уважава све захтеве
тужбе, поништити или изменити своје решење из оних разлога из којих би суд
могао поништити такво решење ако се тиме не вређа право странке у управном
поступку или право трећег лица. Из овакве дефиниције произилази несумњиво
да овде нема покретања поступка по захтеву странке, али исто тако ни покретања по службеној дужности. Ради се о дискреционом праву органа против чије
одлуке је покренут управни спор, што подразумева да он то може да уради, али
и не мора. Довољно је да сазна за чињеницу вођења управног спора и оцени да
су захтеви тужбе основани. Он такво решење може да стави ван правне снаге
односно да га измени, али је услов да на тај начин не вређа право странке у
управном поступку или право трећег лица.
Код поступања органа на основу службеног надзора (чл. 253-254.
ЗУП-а) постоје две врсте ванредних правних интервенција и то: поништавање и укидање. Оне се веома разликују по својој суштини, а превасходно
по последицама које изазивају. То одређује обим и врсту процесних овлашћења, датих појединим субјектима за њихово покретање. Поступак за
поништавање решења може да буде покренут по захтеву странке и захтеву
јавног тужиоца и по службеној дужности од стране надлежног органа. По
захтеву странке и захтеву јавног тужиоца, надлежни орган мора да донесе
решење било каква да је одлука и за случај да то не учини, постоји могућност вођења управног спора због ћутања управе.
О томе се изјаснио Врховни суд Србије у својој пресуди:
"Ако по захтеву овлашћених субјеката за поништавање решења, надлежни орган не донесе никакво решење, тј. ћути - странка и овлашћени тужилац могу покренути управни спор под условима из члана 24. ЗУС-а"6.
За разлику од поништавања по основу службеног надзора, поступак укидања по основу службеног надзора може да се покрене само по
службеној дужности или по захтеву јавног тужиоца.
6

Пресуда Врховног суда Србије, Уж.11159/64 од 8.5.1965. године
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Укидање или мењање правноснажног решења уз пристанак или по
захтеву странке (члан 255. ЗУП-а), у свом називу већ садржи део одговора
о томе како овај поступак може да се покрене (по захтеву странке или по
службеној дужности, али уз пристанак странке).
Поступак за ванредно укидање решења (члан 256. ЗУП-а) може
да буде покренут само и једино по службеној дужности.
О томе да се поступак по ванредном укидању може покренути само по службеној дужности, у судској пракси је забележен став изражен
кроз Закључак број 2 са саветовања Управних одељења Савезног суда, републичких и покрајинских судова и Врховног суда Србије одржаног у Београду 9.12.1986. године у коме су се судови изјаснили7:
"Надлежни орган за доношење решења о укидању извршног решења у смислу члана 266. (256.) став 2. ЗУП-а, је орган који је донео извршно решење с тим, ако је извршно решење донео првостепени орган, њега
може укинути и другостепени орган, а ако таквог нема онда надзорни органи. Поступак за ванредно укидање извршног решења покреће се и решење доноси само по службеној дужности. Заинтересовани органи, организације и појединци могу дати иницијативу за доношење решења о укидању извршног решења, а ако орган такву иницијативу не прихвати, не доноси решење већ о томе обавештава подносиоца иницијативе".
У пракси Врховног суда Србије забележен је правни став изражен у
пресуди везан за примену овог института и тиче се начина на који се покреће
поступак за ванредно укидање решења. Он је идентичан као и став заузет од
стране Савезног врховног суда и о томе се Врховни суд Србије изјаснио8:
"Ванредно укидање решења из члана 256. ЗУП-а увек се доноси по
службеној дужности".
Ништавост је најдрастичнији облик незаконитости, (због тога и не
постоји рок), па се на њу пази по службеној дужности, а решење се може
огласити ништавим и по предлогу странке односно јавног тужиоца (чл. 257258. ЗУП-а). Зашто предлог странке и јавног тужиоца, а не захтев? Вероватно
зато што је законодавац сматрао да је, уколико постоје услови за оглашавање
решења ништавим, приликом његовог доношења дошло до таквог кршења
7
8

Закључак број 2 са саветовања Управних одељења СС, Републичких и покрајинских судова и ВВС одржаног у Београду 9.12.1986. године
Пресуда Врховног суда Србије У.1961/03 од 29.4.2004. године
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законитости, да је довољна и иницијатива (предлог) странке односно јавног
тужиоца којом се надлежни орган обавештава о томе, да би он, који и по службеној дужности води рачуна о разлозима ништавости, могао да реагује. Међутим, аутор сматра да би правну природу овог предлога требало тумачити
тако да се он сматра захтевом странке и јавног тужиоца, јер као захтев пружа
подносиоцима веће могућности за шире коришћење процесних права што доприноси бољој заштити права странака.
Из формулација садржаних у ЗУП-у које се односе на ванредна
правна средства несумњиво произилази да је, кад оцени да су испуњени
услови за покретање поступка по захтеву странке односно јавног тужиоца,
орган у обавези да по таквом захтеву одлучи и то доношењем решења. Када по захтеву странке утврди да нису испуњени услови за покретање поступка, орган је у обавези да донесе решење којим овај захтев странке одбија. За случај да то не учини, странка има могућност заштите тужбом
због ћутања управе у смислу члана 19. Закона о управним споровима (у
даљем тексту: ЗУС)9 под законом прописаним условима.
Насупрот томе, кад орган, по поднетој иницијативи грађана односно обавештењу или упозорењу органа, када треба да реагује по службеној дужности, нађе да нису испуњени услови за вршење правне интервенције, поставља се питање - на који начин је он у обавези да поступа: да донесе одлуку или да обавести подносиоца о његовој иницијативи?
У ЗУП-у је то изричито прописано једино одредбама које се односе на укидање и мењање правноснажног решења уз пристанак или по захтеву странке и то тако да ако орган нађе да нема потребе да се решење
укине или измени, јер странка није дала сагласност, дужан је да о томе
обавести другу странку. Јасно је да се не ради о решењу већ о обавештењу
које нема карактер одлучивања у управном поступку, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама неког лица. Против њега се не може изјавити
жалба, нити покренути управни спор.
О наведеном се кроз своју пресуду изјаснио Врховни суд Србије:
"Кад управни орган нађе да нема потребе да се правноснажно решење применом одредбе члана 264. (255. став 2.) Закона о општем управном поступку укине или измени дужан је да о томе обавести странку. Про9

"Службени гласник РС",бр. 111/09
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тив таквог обавештења нема места изјављивању жалбе, нити је допуштено
вођење управног спора пошто је то право дато само у случају доношења
решења којим се мења и укида раније правноснажно решење а не и у случају кад управни орган нађе да за овакве измене или укидање правноснажног решења нема места"10.
О томе се кроз своју дугогодишњу праксу изјаснио и Савезни суд:
"У смислу члана 264. (255.) ст. 2. и 5. ЗУП-а, управни спор се може
водити само против решења којим се укида или мења правноснажно решење неповољно за странку. Акт надлежног органа којим се не прихвата
захтев странке за укидање или мењање правоснажног решења и када је
донето у форми решења, нема карактер управног акта против ког се може
водити управни спор"11.
Иако ЗУП то изричито не прописује, аналогно претходном и код
осталих ванредних правних средстава, код којих се поступак може покренути по службеној дужности, уколико надлежни орган, по иницијативи
грађана, организације или обавештењу другог органа, сматра да нису испуњени услови за покретање поступка, он ће о томе обавестити подносиоца иницијативе односно упозорења и такво обавештење кад је донето чак
и у форми решења, нема карактер одлуке у управном поступку, јер се ни
њиме не одлучује о правима и обавезама неког лица у управном поступку.
Против њега се не може изјављивати жалба, нити водити управни спор.
Инспекцијски надзор из Закона
Инспекцијски надзор је врста управног надзора који се као део
управне делатности успоставља ради обезбеђења примене закона и представља врсту законом установљене интерне контроле. Многи од њих посебном главом која углавном носи назив "Надзор" регулишу контролу сопствене, као и примене подзаконских прописа донетих на основу њих и тако обезбеђују "механизам" и гарант сопственог спровођења.
Закон уређује веома битан сегмент друштвених односа везаних за
услове и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског
земљишта и изградњу објеката, друга питања од значаја за уређење простора о уређивању и коришћењу грађевинског земљишта и изградњу обје10
11

Пресуда Врховног суда Србије, Увп. 112/79
Пресуда Савезног суда Уисс. бр. 491/79 од 31.8.1979. године
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ката. Посебном Главом XII насловљеном као "Надзор" регулише инспекцијски надзор као врсту надзора над извршавањем својих одредаба и прописа донетих на основу њега у оквиру кога права, дужности и овлашћења
урбанистичког инспектора заузимају веома битан део.
Овом главом прецизно су одређена права и дужности урбанистичког инспектора. Она представљају низ радњи које му у вршењу инспекцијског надзора омогућавају да провери да ли се Закон и његови подзаконски
прописи примењују правилно па између осталог да ли: 1. привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник који израђује просторно-урбанистичке планове или обавља друге послове одређене овим законом испуњава прописане услове; 2. да ли је плански документ који се односи на организацију, планирање и уређење простора израђен и донет у
складу са законом и прописом донетим на основу закона; 3. да ли су локацијска дозвола и урбанистички пројекат израђени и издати у складу са
овим законом; 4. да ли је главни пројекат на основу кога је издата грађевинска дозвола израђен у складу са локацијском дозволом, односно планским актом; 5. да ли се промене стања у простору врше у складу са овим
законом и прописима донетим на основу закона, односно да ли се промене
стања у простору врше у складу са правилима и стандардима струке; 6. да
ли је привредно друштво односно друго правно лице, односно јавно предузеће или друга организација која утврђује посебне услове за изградњу
објеката и уређење простора као и техничке податке за прикључак на инфраструктуру, доставило посебне податке и услове за израду планског документа, односно локацијске дозволе у прописаним роковима.
Овако одређена права и дужности нису сама себи сврха, па су зато
дефинисана и овлашћења урбанистичког инспектора да би се примена Закона
привела циљу због кога је донет. Због тога, он може да предузима следеће мере: да забрани решењем даљу израду планског документа, ако утврди да привредно друштво, односно друго правно лице које израђује плански документ
не испуњава услове прописане законом; да наложи решењем органу надлежном за послове урбанизма поништавање локацијске дозволе и урбанистичког пројекта у року који не може бити дужи од 15 дана ако утврди да ти акти
нису у складу са законом односно планским актом. До ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи12, урбанистички
12

("Службени гласник РС", бр. 24/11)
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инспектор је имао овлашћење и да наложи решењем министарству надлежном за послове просторног планирања односно органу надлежном за послове просторног планирања аутономне покрајине поништавање локацијске дозволе у року који не може бити дужи од 15 дана ако утврди да локацијска дозвола није издата у складу са законом, односно планским актом, али је наведеним Законом о изменама и допунама, ово овлашћење брисано. Затим, урбанистички инспектор има овлашћење да подноси иницијативу пред другостепеним органом за поништај грађевинске дозволе; да обавести надлежни орган односно надлежног инспектора и да предузме друге мере на које је овлашћен, ако утврди да се промене стања у простору не врше у складу са овим
законом и прописом донетим на основу закона; да обавести орган надлежан
за доношење планског документа и да предложи министру надлежном за послове просторног планирања и урбанизма покретање поступка за оцену законитости планског документа, ако утврди да плански документ није донет у
складу са законом или да поступак по којем је донет није спроведен на начин
прописан законом; да за одлагање обавести министра надлежног за послове
просторног планирања и урбанизма ако утврди да орган надлежан за доношење планског документа није у прописаном року донео плански документ; да
предузме мере против привредног друштва или другог правног лица ако у
прописаном року не доставе посебне податке неопходне за прикључак на техничку и другу инфраструктуру; да предузима и друге мере у складу са законом; кад урбанистички инспектор утврди да је плански документ донет супротно одредбама овог закона може да предложи министру надлежном за послове просторног планирања и урбанизма да донесе решење о забрани примене планског документа до његовог усклађивања са законом и о томе обавести орган надлежан за његово доношење.
Оваква садржина овлашћења која иде од обавештавања, налагања,
подношења иницијативе до доношења решења о забрани (даље израде
планског акта, примене планског документа и др.) упућују на правну природу аката које доноси урбанистички инспектор, посебно када то ради у
форми решења и самим тим на његов процесни статус у управном поступку и управном спору. Нема дилеме да је он државни орган који врши инспекцијски надзор на који је овлашћен законом, али у управном поступку
који он иницира одн. који буде покренут по налогу из његовог решења, он
нема својство странке, нити се акти којима он иницира вођење управних
поступака, чак и када су донети у форми решења могу оспоравати жалбом, ни тужбом у управном спору. Разлог за то је чињеница да су они до242

Реферати Управног суда
нети у вршењу интерне контроле органа, а да се њима не одлучује о правима и обавезама странака у управном поступку.
О томе се изјаснио Врховни суд Србије у својој одлуци:
"Решење урбанистичког инспектора, којим је наложено Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове да огласи ништавим урбанистичке дозволе, као и да стави ван снаге издату урбанистичку сагласност на
достављену техничку документацију не представља управни акт у смислу
члана 6. Закона о управним споровима"13.
Оваква одлука Врховног суда Србије донета је за време важења Закона о управним споровима (у даљем тексту: претходни ЗУС)14 и Закона о
планирању и изградњи (у даљем тексту: претходни закон)15. Међутим, ни
по одредбама ЗУС-а који значајно проширује могућност заштите у управном спору, правна природа ових аката није другачија.
Суштина неких овлашћења урбанистичког инспектора по Закону
је иста као по претходном закону, при чему је само уподобљена устројству
из Закона (у погледу ранијег поништавања акта о урбанистичким условима, извода из урбанистичког плана и урбанистичког пројекта, а сада локацијске дозволе и урбанистичког пројекта).
Међутим, одредбом члана 139. став 1. тач. 2. и 3. претходног закона било је прописано овлашћење урбанистичког инспектора да наложи општинској односно градској управи поништавање акта о урбанистичким
условима, извода из урбанистичког плана и урбанистички пројекат ако
утврди да ти акти нису у складу са законом, односно планом и да покрене
поступак за укидање одобрења за изградњу по основу службеног надзора,
ако утврди да идејни пројекат на основу кога је издато одобрење за изградњу није израђен у складу са урбанистичким планом односно актом о урбанистичким условима. Ово овлашћење по Закону више не постоји.
Дилеме које се јављају у пракси тичу се пре свега питања да ли су
овлашћења урбанистичког инспектора садржана у члану 139. став 1. тач. 2. и
3. претходног закона и члану 174. Закона, врста ванредног правног средства
прописаног посебним законом што би значило да се на њих примењују одредбе тог посебног закона о ванредним правним средствима, или предста13
14
15

Решење Врховног суда Србије У-756/04 од 8.2.2006. године
"Службени лист СРЈ", бр. 46/96
"Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06
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вљају само законом прописано овлашћење урбанистичког инспектора да иницира поступак по једном односно по више ванредних правних средстава из
ЗУП-а, у ком случају би морало да се примене одредбе ЗУП-а.
У пракси Управног суда дошло је до изјашњења о томе да је поступак по члану 139. став 1. тачка 2. претходног закона прописан посебним
законом и да се на њега не могу применити одредбе ЗУП-а:
"Поступак прописан одредбом члана 139. став 1. тачка 2. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) по правном становишту Управног суда, је поступак прописан посебним законом, а не
Законом о општем управном поступку, те да овај поступак надлежни орган
води по службеној дужности, па се после ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09), не може покренути"16.
Основ за овакав став је да се ради о ванредном правном средству
прописаном посебним законом, (ван оних прописаних ЗУП-ом), на које се
примењује тај посебни закон, па престанком његовог важења, ни ово средство не може више да се примени.
Међутим, сигурно је да престанком важења посебног закона, престају да важе и ванредна правна средства прописана тим законом, али
аутор сматра да се не може сматрати да су у конкретном случају, чланом
139. став 1. тач. 2. и 3. претходног закона, прописана ванредна правна
средства, јер је прописано само овлашћење урбанистичког инспектора за
иницирање поступка за налагање поништаја акта о урбанистичким
условима... и покретање поступка за укидање одобрења за изградњу, али
не и рокови за покретање, ток поступка, врсте одлука и др. Нема заокружене целине, ни прописаних свих потребних сегмената да би се овлашћења из члана 139. став 1. тач. 2. и 3. претходног закона сматрала посебним
ванредним правним средствима. Забуну још додатно ствара формулација
да је урбанистички инспектор овлашћен да покрене поступак за укидање
одобрења за изградњу. То доводи, по мишљењу аутора, у заблуду, али се
пажљивим тумачењем може закључити, имајући у виду процесни положај
овог органа и правну природу аката које он доноси у вршењу својих овлашћења, да се не ради о покретању поступка, већ о обавештавању надлежног органа. Ово потврђује и чињеница да Закон више не садржи овлашћење урбанистичког инспектора за покретање поступка за укидање одо16

Пресуда Управног суда У. 27509/10 од 17.11.2011. године
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брења за изградњу, већ за подношење иницијативе за поништај грађевинске дозволе. Тиме је законска формулација усаглашена са правном природом овог акта.
Иначе, орган који води поступак у образложењу донетог решења
по налогу урбанистичког инспектора, не може да се позове само на његов
налог, већ мора сам да утврђује чињенице и примени право. Донето решење није законито само зато што је донето по налогу урбанистичког инспектора, већ због утврђених одлучних чињеница у вођеном поступку. Урбанистички инспектор нема својство странке у управном поступку, нити
странке у управном спору, тако да уколико Управни суд заказује расправу
у управном спору у коме се испитује законитост решења донетих по његовом налогу, нема обавезу да га позива.
Закључак
Свако обавештење, односно, представка грађана, организација или
упозорење и обавештење других органа, органу који је надлежан за покретање поступка по службеној дужности, не може да се сматра захтевом, већ
иницијативом за покретање.
Обавештење надлежног органа овим лицима о исходу поднете
иницијативе нема карактер одлучивања у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба нити водити управни спор.
Урбанистички инспектор је орган у вршењу инспекцијског надзора и решења, која он доноси у вршењу својих овлашћења по Закону о планирању и изградњи, немају карактер одлучивања у управном поступку, јер
се њима не одлучује о правима и обавезама неког лица, већ иницијативе за
покретање поступка по службеној дужности. Против њих се не може изјавити жалба, нити покренути управни спор.
Урбанистички инспектор нема својство странке у управном поступку, нити странке у управном спору.
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Стево Ђурановић,
судија Управног суда

НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Општа разматрања
Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
уређује планирање јавних набавки, услове, начин и поступак јавне набавке, регулише централизацију јавних набавки, уређује јавне набавке у
области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у
области одбране и безбедности, одређује начин евидентирања података о
јавним набавкама, затим послове, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисијe за заштиту права у поступцима
јавних набавки, одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом и уређујe друга питања од
значаја за јавне набавке.
Већ сама дефиниција предмета Закона указује na квалитативно
нов приступ у поступцима јавних набавки.
Анализа Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
116/2008) указала је на низ спорности у примени, па је тако систем јавних
набавки постављен овим законом садржао велики број изузетака од његове примене, био неусклађен са директивама Европске уније и није садржао регулисање набавки у појединим областима. Даље, уочена је неусклађеност система заштите права и погрешна имплементација појединих одредби директива, а указано је и на непостојање механизама за спречавање
корупције и сукоба интереса, као и на широк спектар злоупотреба преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Посебно је уочено да
се поступак јавне набавке мале вредности уређивао подзаконским актом
наручиоца, и то на начин који га је чинио нетранспарентним, неконкурентним и неефикасним и погодним за појаву корупције. Неуређеност
централизације набавки, начина објављивања огласа о јавним набавкама,
недовољнa транспарентност, као и недовољна овлашћења органа који врше надзор и контролу примене закона, те неефикасна заштита права, контрола и надзор над применом закона, уз мало могућности за покретање
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прекршајног поступка и благе казне за одговорна лица, свакако су утицале да се ова питања посебно обраде у новом закону.
Ова анализа утицала је на то да се у новом закону имплементирају
решења која су усклађена са директивама Европске уније а у смислу повећања законитости, ефикасности и економичности, дају јасније дефиниције, одреди предмет јавне набавке радова, смањи број изузетака од примене
закона уз стриктно навођење услова за примену изузетака, успоставе механизми контроле поступака који се најчешће користе; са посебном акцентом на спречавање сукоба интереса и корупције у јавним набавкама.
Акцентоване су промене које се тичу централизације јавних набавки и
спровођење електронских набавки, али и увођење новог поступка - конкурентног дијалога уз нове облике постојећих поступака и то система динамичне набавке и оквирног споразума, а јавне набавке мале вредности су
уређене на начин који омогућује транспарентност поступка и конкуренцију. Такође, предвиђена је обавеза објављивања конкурсне документације и
обавезна садржина огласа о јавним набавкама; унети су еколошки стандарди и посвећена пажња енергетској ефикасности, као могући делови
техничких спецификација; прецизиран је начин израчунавања процењене
вредности и начин доношења одлуке о додели уговора, процедура и рокови за закључење уговора; прописане могућности промене уговора; и као
новина уведене су набавке у области одбране и безбедности.
Поред наведеног, утврђене су надлежности и овлашћења Управе за
јавне набавке, састав и начин рада Републичке комисије за заштиту права и
дата су јој нова овлашћења која се тичу новчаног кажњавања за непоштовање самог поступка заштите права и неспровођење одлука, контроле
спровођења одлука комисије, поништење уговора, вођење прекршајног поступка и подношење предлога за разрешење; чиме је систем заштите права
учињен ефикаснијим. У Закону је испоштована интенција да се изврши поједностављење самог поступка, али дају и нова решења кроз системе контроле, заштите и увођења новог система негативних референци.
Из наведеног произилази да се ради о свеобухватним и суштинским променама у односу на Закон о јавним набавкама из 2008. године.
Стога ће се и овај рад односити само на оне најбитније промене и
институте, а тичу се планирања и централизације јавних набавки, мера за
спречавање корупције и сукоба интереса, битних промена везаних за вр247
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сте поступака и њихово спровођење, доделу уговора као и поступак и органе заштите права у поступцима јавних набавки.
Планирање јавних набавки
Како је већ речено основни акценат се ставља на планирање јавних набавки.
Наиме, према одредби члана 51. Закона наручилац је дужан да до 31.
јануара донесе план набавки за текућу годину који се састоји од плана јавних
набавки и плана набавки на које се закон не примењује и који садржи податке од значаја за реализацију јавне набавке коју наручилац жели спровести и
то: 1) број јавне набавке; 2) предмет јавне набавке; 3) износ планираних средстава за јавну набавку; 4) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање; 5) процењену вредност јавне набавке, на годишњем нивоу и укупно; 6) врсту поступка јавне набавке, односно одредбу
овог закона на основу које се не примењује на набавку; 7) оквирни датум покретања поступка; 8) оквирни датум закључења уговора; 9) оквирни датум
извршења уговора. Наручилац посебно, уз образложење, наводи у плану уколико набавку спроводи преко тела за централизоване набавке или заједно са
другим наручиоцем и у плану набавки наручилац посебно наводи разлоге и
оправданост сваке појединачне набавке и начин на који је утврдио процењену вредност јавне набавке. Закон прописује обавезу да се првобитно планирана средства за одређену јавну набавку не могу повећати за више од 10 %,
осим у случају елементарних непогода, хаварија или ванредних догађаја чије
наступање не зависи од воље наручиоца, при чему наручилац може изменити
план набавки у случају ребаланса буџета, односно измена финансијског плана, али тако да све измене буду видљиве у односу на основни план и да све
измене буду образложене. Овај план се у електронском облику доставља
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од десет
дана од дана доношења а наручилац је дужан да до 31. марта текуће године,
сачини извештај о извршењу плана набавки за претходну годину, који, такође, доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Ово је битна одредница, јер се поступак јавне набавке не може покренути уколико јавна набавка није предвиђена у плану набавки наручиоца.
Основни услов за покретање поступка, управо јесте обавеза наручиоца прописана одредбом 52. Закона и то да наручилац може да покрене
поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у плану набавки нару248
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чиоца и ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или у финансијском
плану наручиоца. Ако уговор о јавној набавци траје више година, обавезе
које ће доспевати у наредним годинама морају бити уговорене у складу са
законом којим се уређује буџетски систем а ако нису донети буџет Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или финансијски план другог наручиоца, наручилац може почети поступак јавне набавке само до износа средстава планираних у складу са прописом о привременом финансирању.
Централизација јавних набавки
Од значаја је и институт централизације јавних набавки у новом
Закону. Треба напоменути да је ова централизација делимична и односи
се на јавне набавке за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе.
Закон прописује централизоване јавне набавке и тело за централизоване јавне набавке. У члану 48. Закона одређује наручиоца који закључује
оквирне споразуме или додељује уговоре за добра, услуге или радове намењене наручиоцима или директно прибавља добра, односно услуге за потребе наручилаца. Ово тело је дужно да поступак јавне набавке обликује на начин да омогући учешће малих и средњих предузећа и може бити образовано на републичком, покрајинском нивоу или на нивоу локалне самоуправе,
при чему више локалних самоуправа може основати заједничко тело за
централизоване јавне набавке. Оснивање и начин рада тела из ст. 3. и 4.
овог члана уређује се законом, прописом Владе, одлуком наручиоца или
споразумом између наручилаца. На одлуку наручиоца, односно споразум
наручилаца из става 5. овог члана сагласност даје Управа за јавне набавке.
Ако Управа не дâ сагласност указаће на незаконитости, односно неправилности одлуке или споразума и предложити како да се отклоне.
Чланом 49. Закона дата је надлежност Управи за заједничке послове републичких органа као телу за централизоване јавне набавке за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе.
Овај орган спроводи искључиво отворени и рестриктивни поступак и дужна је да јавне набавке обликује по партијама увек када је то могуће а може спровести преговарачки поступак ако су испуњени услови из члана 35.
став 1. тачка 1) овог закона. Управа за заједничке послове дужна је да ус249
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постави информациони систем и примењује систем динамичне набавке и
електронску лицитацију, када је то могуће. Основ за поступање Управе
лежи на обавези наручиоца који су дужни да до 31. јануара доставе Управи за заједничке послове план набавки, односно потребе са спецификацијама предмета јавних набавки. Такође Управа прати извршење уговора и
оквирних споразума и води јединствену електронску евиденцију добављача а може предложити мере за побољшање система јавних набавки. У
примени овог члана ако наручилац који добра и услуге набавља на овај
начин има примедбе на закључени уговор, односно оквирни споразум, дужан је да о томе обавести Државну ревизорску институцију.
Треба напоменути да Влада на основу предлога министарства надлежног за послове финансија и Управе за јавне набавке утврђује списак наручилаца из члана 49. став 1. а списак наручилаца објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије" и на Порталу јавних набавки, док списак предмета набавке из става 2. овог члана, услове и начин спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове ближе уређује Влада.
Поред овога, Закон предвиђа и могућност спровођења поступка
јавне набавке од стране више наручилаца, о чему ће касније бити више речи, који је прописан чланом 50. Закона, па тако наручиоци могу заједнички спровести одређени поступак јавне набавке а одлуку о заједничком
спровођењу поступка јавне набавке наручиоци достављају на мишљење
Управи за јавне набавке. Закон прописује да за законитост и правилност
поступка солидарно су одговорни наручиоци који спроводе јавну набавку.
И управо се може рећи да се планирање и централизација јавних набавки ослањају на основна начела на којима почива Закон о јавним набавкама, а посебно на начело ефикасности и економичности, односно обавезу
наручилаца да прибаве добра, услуге и радове одређеног квалитета, имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке, те да се поступак спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом,
са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.
Уопштено, начела на која прописује Закон о јавним набавкама и то:
начело ефикасности и економичности, начело обезбеђивања конкуренције,
начело транспарентности поступка јавне набавке, начело једнакости понуђача, постојала су и у ранијем Закону, али су сада јасније прецизирана и конкретизована кроз друге одредбе Закона, с тим што се уводи и ново начело,
начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности.
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Ово, ново, начело прописано у члану 13. Закона, те је наручилац је
дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно који
минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно
смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност и да када је то
оправдано као елемент критеријума економски најповољније понуде одреди еколошке предности предмета јавне набавке, енергетску ефикасност,
односно укупне трошкове животног циклуса предмета јавне набавке.
Спречавање корупције и сукоба интереса
Закон посебно место посвећује спречавању корупције и сукоба интереса, те у члану 21. прописује опште мере за спречавање корупције, док
у члану 29. Закона, говори о сукобу интереса.
Закон прописује дужност пријављивања корупције и обавезу наручиоца да предузме све потребне мере како не би дошло до корупције у
планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења
уговора о јавној набавци, како би се корупција правовремено открила, како би биле отклоњене или умањене штетне последице корупције и како би
учесници у корупцији били кажњени у складу са законом. Поред мера које су дате у овом члану Закон прописује и обавезу Управе за јавне набавке
која је дужна да у сарадњи са државним органом надлежним за борбу против корупције сачини план за борбу против корупције у јавним набавкама
и достави Влади на усвајање али и дужност наручиоца чија је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа од милијарду
динара, да у складу са планом донесе интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама. Закон уводи и обавезу пријављивања корупције,
па је тако лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано код наручиоца, као и свако заинтересовано лице које
има податке о постојању корупције у јавним набавкама дужно да о томе
одмах обавести Управу за јавне набавке, државни орган надлежан за борбу против корупције и надлежно тужилаштво. Закон уводи и забрану да
ово лице може добити отказ уговора о раду или другог уговора о радном
ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно место, зато што је, поступајући савесно и у доброј вери, пријавило корупцију у јавним набавкама, а наручилац је дужан да пружи потпуну заштиту том лицу, као и право овог лица да се може обратити и јавности ако: 1) је поднело пријаву овлашћеном лицу наручиоца или надлежном органу, али у
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примереном року није предузета ниједна активност поводом поднете пријаве; 2) државни орган надлежан за борбу против корупције или надлежно
тужилаштво није предузело ниједну активност у року од месец дана од
дана подношења његове пријаве; 3) је поднело пријаву грађанском надзорнику, а грађански надзорник га не обавести о предузетим мерама. Поред наведеног ово лице може се обратити јавности иако нису испуњени
услови из става 3. овог члана ако је процењена вредност јавне набавке већа од износа из члана 57. овог закона или је предмет јавне набавке нарочито значајан за пословање наручиоца или за интересе Републике Србије.
Поред ових мера, Закон уводи и забрану радног ангажовања код
добављача, те представника наручиоца који је на било који начин учествовао у поступцима јавних набавки или са њим повезана лица, у којима
је укупна вредност уговора додељених одређеном добављачу у последњих
годину дана пре престанка функције или радног односа представника наручиоца, већа од 5% укупне вредности свих уговора које је наручилац закључио у том периоду, не могу у року од две године након престанка
функције или радног односа код наручиоца: 1) закључити уговор о раду,
уговор о делу или на неки други начин бити ангажовани код тог добављача или код лица повезаних са добављачем; 2) од добављача или са њим
повезаног лица посредно или непосредно примити новчану накнаду или
какву другу корист; 3) стећи удео или акције добављача или лица повезаних са добављачем. У овом смислу уводи се и изјава о независној понуди
коју је наручилац дужан да као саставни део конкурсне документације
предвиди а овом изјавом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У оквиру мера за спречавање корупције, као новину Закон уводи
као орган и грађанског надзорника.
Закон у члану 28. прописује да ако наручилац спроводи поступак
јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара, поступак надгледа грађански надзорник а за грађанског надзорника може
бити именовано лице из редова истакнутих стручњака у области јавних
набавки или области која је у вези са предметом јавне набавке, као и
удружење које се бави јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса а услове и критеријуме за именовање и начин рада грађанског надзорника ближе уређује Управа за јавне набавке. Посебно, Закон
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прописује да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника
покренути поступак јавне набавке а грађански надзорник је дужан да надгледа поступак јавне набавке и у том циљу врши сталан увид у поступак,
документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима,
односно понуђачима. Грађански надзорник је дужан да поднесе одбору
Народне скупштине надлежном за финансије, односно Скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке, извештај о спроведеном поступку јавне набавке у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка а ако грађански надзорник основано сумња у законитост поступка јавне набавке обавестиће о томе надлежне државне органе и јавност.
Ради законитог спровођења поступка, Закон говори и о спречавању сукоба интереса, кога дефинише на начин да сукоб интереса постоји
када однос представника наручиоца и понуђача може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно: 1) ако представник наручиоца или са њим повезано лице учествује
у управљању понуђача; 2) ако представник наручиоца или са њим повезано лице поседује више од 1% удела, односно акција понуђача; 3) ако је
представник наручиоца или са њим повезано лице запослено или радно
ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано. Закон прописује да наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем
у случају постојања сукоба интереса а да лице у односу са којим постоји
сукоб интереса, не може бити подизвођач понуђачу којем је додељен уговор, нити члан групе понуђача којој је додељен уговор.
На овом месту Закон даје овлашћења Републичкој комисија за заштиту права која ће на захтев наручиоца одобрити закључење уговора али
под условима да наручилац докаже да би забрана закључења уговора проузроковала велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно да би значајно угрозила интерес Републике Србије. Закон, поред ових услова прописује и друге услове
и то да су предузете мере ради сузбијања штетних последица и да остали
понуђачи не испуњавају услове из поступка, односно да је након рангирања њихових понуда разлика у цени већа за 10% или број пондера већи за
десет у корист изабраног понуђача. Као посебна мера прописано је и то да
се ова одлука објављује се на интернет страници наручиоца, Републичке
комисије и на Порталу јавних набавки.
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Поступци
За разлику од Закона о јавним набавкама из 2008. године, који је
познавао је шест врста поступака – отворени поступак (као правило), рестриктивни поступак, преговарачки поступак са објављивањем јавног позива, преговарачки поступак без објављивања јавног позива, конкурс за
дизајн и јавну набавку мале вредности, нови закон у члану 31. одређује
врсте поступака, те прописује да су поступци јавне набавке:
1) отворени поступак;
2) рестриктивни поступак;
3) квалификациони поступак;
4) преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда;
5) преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда;
6) конкурентни дијалог;
7) конкурс за дизајн;
8) поступак јавне набавке мале вредности.
Ставом 2. овог члана прописано је да се додела уговора врши у
отвореном или рестриктивном поступку, а ставом 3. да се додела уговора
може да врши и у другим поступцима јавне набавке, ако су за то испуњени услови прописани овим законом.
Дакле, нови Закон о јавним набавкама као новине прописује квалификациони поступак и конкурентни дијалог, при чему је квалификациони поступак у ранијем закону био прва фаза рестриктивног поступка која
се спроводила у набавкама из области водопривреде, енергетике, рударства, телекомуникација и саобраћаја, док конкурентни дијалог представља
потпуну новину. Остале врсте поступака претрпеле су знатније новине и
прецизирања.
Отворени поступак, је прописан чланом 32. Закона и у овом поступку сва заинтересована лица могу поднети понуду. Овај поступак је правило и
у примени треба да обезбеди транспарентност, конкуренција и једнакост понуђача а у циљу прибављања најповољније понуде. Промене које се уочавају
се односе на измене радњи које постоје услед промена правила о оглашавању, роковима, објављивања позива за подношење понуда, које се врши на
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Порталу јавних набавки, као и на интернет страници наручиоца, уз објављивање и на Порталу службених гласила Републике Србије.
Рестриктивни поступак је, како то прописује члан 33. Закона,
поступак који се спроводи у две фазе и у којем сва заинтересована лица
могу да поднесу пријаву. У првој фази, наручилац позива сва заинтересована лица да поднесу пријаву и признаје квалификацију подносиоцима
пријава за које утврди да испуњавају претходно одређене услове за квалификацију а након признавања квалификације наручилац објављује обавештење из Прилога 3Ђ овог закона. У другој фази рестриктивног поступка,
наручилац позива све подносиоце пријава којима је признао квалификацију (кандидати) да поднесу понуду. Другу фазу рестриктивног поступка
наручилац може да покрене ако има најмање три кандидата. Другу фазу
рестриктивног поступка наручилац покреће у року не дужем од шест месеци од коначности одлуке о признању квалификације.
Овај поступак је суштински претрпео знатну измену у односу на
раније решење и може се рећи да сада представља отворени поступак који
се одвија у два дела, при чему се у првом делу – фази врши селекција понуђача и признаје квалификација оним подносиоцима пријава који испуњавају претходно дефинисане услове а у другој фази рестриктивног поступка, наручилац позива све подносиоце којима је признао квалификацију да дају своје понуде.
Квалификациони поступак, је прописан одредбом члана 34. по
којој наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну
набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и
времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра,
односно повремене поправке или радови на редовном одржавању, које се
пружају, испоручују или изводе према стандардним, уобичајеним спецификацијама, а не према специфичним захтевима наручиоца. У квалификационом поступку, наручилац позива сва заинтересована лица да поднесу
пријаву и признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди
да испуњавају претходно одређене услове за квалификацију. Наручилац у
року одређеном у позиву за подношење пријава, доноси одлуку о признавању квалификације која садржи листу од најмање пет кандидата и период за који се признаје квалификација који може бити до три године, а у
образложењу одлуке обавезно наводи разлоге одбијања осталих пријава.
Одлуку из става 3. овог члана наручилац доставља свим подносиоцима
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пријава у року од три дана од дана доношења. Наручилац је дужан да листу кандидата ажурира сваких шест месеци признавањем квалификације
сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену
поднео пријаву за признавање квалификације. Позив за подношење пријава у квалификационом поступку, који садржи услове за признавање квалификације и конкурсну документацију, наручилац је дужан да објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници тако да буду доступни заинтересованим лицима све време док важи листа кандидата. Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава услове за признавање квалификације или ако стекне негативну референцу, о чему доноси одлуку која у образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју у року од три дана од дана њеног доношења доставља свим кандидатима.
Током важења листе кандидата наручилац позива све кандидате са
листе да поднесу понуду и истовремено позив објављује на Порталу јавних набавки. У тренутку слања позива за подношење понуда листа кандидата мора да садржи најмање пет кандидата.
Како је то речено, Закон из 2008. године, је квалификациони поступак познавао као посебан начин спровођења прве фазе рестриктивног
поступка за набавке из области водопривреде, енергетике, рударства, телекомуникација и саобраћаја. Законодавац се определио за решење да је
то посебна врста поступка јавне набавке. Треба указати да се овај поступак дâ примењивати код набавки код којих предмет није могуће унапред
планирати са аспекта обима, количина или времена.
Следећи поступак је преговарачки поступак са објављивањем
позива за подношење понуда, који је прописан чланом 35. Закона.
У овој ситуацији наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда: 1) ако у отвореном,
рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном,
рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан
да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарач256
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ком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу,
2) у изузетним случајевима када због природе добара, услуга или радова,
као и ризика везаних за њих, није могуће унапред проценити вредност јавне набавке и 3) у случају јавне набавке услуга, ако је природа тих услуга
таква да се њихове спецификације не могу довољно прецизно утврдити да
омогуће примену отвореног или рестриктивног поступка, а не постоје
услови за спровођење конкурентног дијалога.
Закон даље прописује да наручилац може спроводити преговарачки
поступак у више фаза, како би се смањио број понуда о којима је потребно
преговарати примењујући услове, спецификације и критеријуме одређене у
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији али и да је наручилац дужан да у конкурсној документацији одреди елементе уговора о којима
ће се преговарати, начин преговарања и да води записник о преговарању. Наручилац је, такође, дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом
проверава квалитет предмета јавне набавке. Ову врсту преговарачког поступка познавао је и Закон о јавним набавкама из 2008. године али као битно за
разликовање, по Закону из 2008. године овај основ се односио на неуспешно
спроведени отворени поступак и другу фазу рестриктивног поступка, а сада
се поред отвореног и рестриктивног односи и на квалификациони поступак,
конкурентни дијалог, као поступке које предвиђа нови закон. Овде се ради о
ситуацији у којој су све понуде неприхватљиве.
Даље следи преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда прописан чланом 36. Закона.
У овом поступку наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: 1) ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну
пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају; 2) ако због техничких,
односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач; 3) ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређе257
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ним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају
хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем; 4) код додатних испорука добара од првобитног добављача намењених за делимичну замену
производа, материјала или инсталација или проширење обима постојећих
производа, материјала или инсталација, која би због промене добављача обавезивала наручиоца да набавља материјал који има друкчије техничке карактеристике, што би проузроковало несразмерно велике техничке тешкоће у
пословању и одржавању, при чему укупна вредност свих додатних испорука
добара не може да буде већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку и да од закључења
првобитног уговора није протекло више од две године; 5) у случају додатних
услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности
постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се
уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном
поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две
године и да: (1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а
да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или (2) су такве услуге или радови,
које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци; 6) у случају
набавки добара под посебно повољним условима од понуђача који је у ликвидацији, осим принудне ликвидације, или стечају, уз сагласност осталих
поверилаца, у складу са прописима којима се уређује ликвидација и стечај
привредних друштава (усвојен план реорганизације); 7) у случају јавне набавке добара понуђених и купљених на робним берзама; 8) у случају јавне
набавке услуга које су део наставка конкурса за дизајн организованог у складу са овим законом, ако је уговор закључен са награђеним учесником односно награђеним учесницима на конкурсу и ако наручилац у преговарачки поступак укључи сваког од њих.
Наручилац је дужан да пре покретања преговарачког поступка из
става 1. тачке 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о
основаности примене преговарачког поступка а форму и садржину захтева из става 2. прописује Управа за јавне набавке. Управа за јавне набавке
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је дужна да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из
става 2. овог члана, испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца захтевати додатне
информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења. Мишљење из става 4. овог члана Управа за јавне
набавке објављује на Порталу јавних набавки. Испитивање постојања
основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности
наручиоца у поступку, осим у случају преговарачког поступка из става 1.
тачка 3) овог члана и ако мишљење није достављено, односно објављено у
року из става 4. овог члана. Ако наручилац, након пријема мишљења, донесе одлуку о покретању преговарачког поступка, дужан је да истог дана,
објави обавештење о покретању поступка, које садржи податке из Прилога 3Е, и конкурсну документацију. Наручилац је дужан да увек када је то
могуће, обезбеди конкуренцију, позивањем више лица да учествују у поступку и да обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене као и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне
набавке. Наручилац је дужан да у конкурсној документацији одреди елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, као и да
води записник о преговарању. Управа за јавне набавке израђује упутство
о облицима и начину преговарања. Наручилац је дужан да у року од два
дана од дана доношења, осим у случају из става 1. тачка 7) овог члана, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, одлуку о
додели уговора која садржи податке из Прилога 3Ж. Ако поједини подаци
из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује
заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона
којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.
У случају из става 12. овог члана одлука се у изворном облику доставља
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Ову врсту поступка јавне набавке познавао је и Закон о јавним набавкама из 2008. године, под називом "преговарачки поступак без објављивања
јавног позива". Но, дата, нова решења упућују на битне измене првенствено у
прогледу претходне контроле и опште транспарентности поступка.
Конкурентни дијалог, као нова врста поступка јавне набавке,
прописан је чланом 37. Закона, те наручилац може спроводити конкурентни дијалог у случају када је предмет јавне набавке нарочито сложен, тако
да се уговор о јавној набавци не може закључити применом отвореног или
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рестриктивног поступка. Предмет јавне набавке сматра се нарочито сложеним ако наручилац објективно није у могућности да одреди: 1) техничке спецификације предмета јавне набавке и 2) правну, односно економску
структуру јавне набавке.
Наручилац позива сва заинтересована лица да поднесу пријаве и
признаје квалификацију подносиоцима пријава на основу претходно одређених услова. Одлука о признавању квалификације садржи образложење
у којем су наведени разлози одбијања осталих пријава, а наручилац је доставља свим подносиоцима пријава. У циљу очувања конкуренције наручилац може одлучити да чува као пословну тајну податке о кандидатима и
тада подносиоцима пријава уместо одлуке из става 4. овог члана, доставља појединачно обавештење. Наручилац води дијалог са свим подносиоцима пријава којима је признао квалификацију (кандидати) у циљу проналажења решења које ће задовољити његове потребе. Током целог поступка, а посебно у фази дијалога наручилац је дужан да обезбеди једнак третман понуђача, посебно водећи рачуна да појединим понуђачима не пружи
информације које могу остале понуђаче довести у неравноправан положај.
Наручилац води дијалог док не препозна решење, односно решења која
могу задовољити његове потребе. Наручилац води дијалог са кандидатом
само о решењу које тај кандидат нуди. Наручилац не може кандидатима
открити понуђена решења или друге информације које се тичу понуђеног
решења неког од кандидата. Наручиоци могу предвидети позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом да се поступак спроводи у
више фаза у циљу смањења броја решења о којима ће се водити дијалог. У
случају из става 11. овог члана број кандидата у фази дијалога не може
бити мањи од три, осим уколико се пријави мањи број заинтересованих
лица. Наручилац је дужан да достави образложену одлуку кандидату који
је искључен из дијалога. Након што наручилац препозна решење, односно
решења која могу задовољити његове потребе, позива све кандидате који
нису искључени из дијалога да доставе своје коначне понуде на основу
једног или више усвојених решења представљених током дијалога. Одлука о додели уговора у конкурентном дијалогу доноси се применом критеријума економски најповољније понуде. Елементи критеријума одређују
се у конкурсној документацији пре фазе дијалога. Наручилац је дужан да
пре доношења одлуке о покретању поступка прибави од Управе за јавне
набавке сагласност за спровођење конкурентног дијалога. У захтеву за сагласност из става 17. овог члана, наручилац наводи све околности које
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оправдавају употребу конкурентног дијалога и прилаже неопходне доказе. Управа за јавне набавке дужна је да на захтев наручиоца из става 17.
овог члана одговори у року од 15 дана од пријема захтева.
Како је то речено овај поступак је новина. Основно правило је да
се ради о специфичним и сложеним јавниим набавкама, а код којих наручилац унапред не зна техничка решења која би на најбољи начин задовољила његове потребе. Поступак се одвија у две одвојене фазе. У првој фази наручилац позива сва заинтересована лица да поднесу пријаве, док се у
другој фази спроводи фаза дијалога и додељује уговор о јавној набавци.
Конкурс за дизајн као врста поступка прописан је чланом 38. Закона, по коме наручилац спроводи конкурс за дизајн у областима урбанистичког планирања, архитектуре, грађевинарства, инжењерства и информатике.
Наручилац спроводи конкурс за дизајн примењујући правила отвореног или
рестриктивног поступка, осим ако овим чланом није другачије одређено и
објављује позив за учешће на конкурсу за дизајн, на начин предвиђен за објављивање огласа о јавној набавци и у складу са Прилогом 3Д.
Право на учешће на конкурсу не може бити ограничено: 1) на одређено географско подручје или део тог подручја; 2) на основу захтева да
учесници могу бити искључиво правна или физичка лица.
Конкурс за дизајн може бити организован: 1) као поступак који
претходи додели уговора о јавним услугама; 2) као поступак у којем се
исплаћују награде учесницима.
У случају из става 5. тачка 1) овог члана процењена вредност јавне
набавке заснива се на процењеној вредности јавне набавке услуга укључујући и могуће награде, односно накнаде учесницима a у случају из става 5.
тачка 2) овог члана процењена вредност јавне набавке заснива се на укупном износу награда, односно накнада учесницима, укључујући и процењену вредност уговора о јавној набавци услуга који се може накнадно доделити у преговарачком поступку из члана 36. став 1. тачка 8) овог закона, ако
наручилац у позиву за учешће на конкурсу није искључио такву могућност.
Дизајн, план или пројекат, бира независни жири који могу бити
само физичка лица која нису у сукобу интереса у смислу члана 29. овог
закона, али ако наручилац захтева од учесника на конкурсу посебне професионалне квалификације или искуство, најмање једна трећина чланова
жирија мора имати најмање једнаке квалификације, односно искуство.
261

УПРАВНА СЕКЦИЈА
Жири је самосталан у одлучивању и разматра анонимне дизајне,
планове и пројекте искључиво на основу критеријума одређених у позиву
за учешће и конкурсној документацији. Жири саставља извештај о оцени
дизајна, плана или пројекта, који потписују сви чланови жирија. У извештај се уносе напомене и делови дизајна, плана, односно пројекта које
треба појаснити. Анонимност се мора поштовати до доношења одлуке
жирија, односно састављања извештаја. Након састављања извештаја, могу се позвати учесници да разјасне поједине делове дизајна, плана или
пројекта. У том случају саставља се записник о разговорима чланова жирија и учесника а након спроведеног поступка наручилац објављује обавештење о резултатима конкурса у складу са Прилогом 3J.
Ову врсту поступка познавао је и Закон о јавним набавкама из
2008. године и на сличан начин је уређен и у важећем закону.
Јавна набавка мале вредности, прописана је одредбом члана 39.
Закона. И овде се ради о институту познатом ранијим законом., али се овај
институт претрпео знатне измене. Првенствено треба навести да се ова врста
поступка детаљније уређује самим законом а не интерним актом самог наручиоца или подзаконским актом која решења су познавали ранији закони.
Закон прописује да је јавна набавка мале вредности, набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
годишњем нивоу нижа од 3.000.000 динара. На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем
нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују
одредбе овог закона.
Када спроводи набавке из става 2. овог члана наручилац је дужан
да спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.
Као новину поступак јавне набавке спроводи службеник за јавне набавке, односно лице запослено на пословима јавних набавки, осим уколико
сложеност предмета јавне набавке захтева учешће и других стручних лица.
Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која
су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу
понуде и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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У појединачном поступку јавне набавке мале вредности чија вредност није већа од износа из става 2. овог члана, наручилац може уместо
закључења уговора о јавној набавци, најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу ако садржи битне елементе уговора.
Одеђивање лимита у вредности и ограничење на набавку истоврсних добара, увођење службеника за јавне набавке, позивање најмање три
лица, објављивање позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници и одређивање рока за подношење понуда су
новине и специфичности овог поступка.
Закон уводи као новину и посебне облике поступака јавних набавки, где обрађује основе оквирног споразума, систем динамичке набавке и
електронску лицитацију.
Оквирни споразум, представља споразум између једног или више наручилаца и једног или више понуђача, којим се утврђују битни услови уговора о јавној набавци, као што је цена, количина, рок и слично, као
и услови и критеријуми на основу којих ће се бирати најповољнија понуда, односно закључивати уговори о јавној набавци, а на основу оквирног
споразума наручилац може закључити уговор о јавној набавци са најповољнијим добављачем, односно најповољнијем добављачу издати наруџбеницу, ако садржи битне елементе уговора. Овај институт преузет је из
прописа ЕУ (Директива 2004/18) а по својој правној природи представља
предуговор јер се оквирним споразумом не преузимају уговорне обавезе,
већ се исте тек касније реализују закључењем уговора али у складу са одредбама оквирног споразума.
Оквирни споразум прописан је одредбом члана 40. Закона, те наручилац може закључити оквирни споразум након спроведеног отвореног
или рестриктивног поступка. Закон прописује ограничења те наручилац
не може закључити оквирни споразум ако су предмет јавне набавке услуге из Прилога 1 овог закона, категорија бр. 6 и 27, или радови за које се
издаје грађевинска дозвола у смислу закона којим се уређује планирање и
изградња. Овај споразум се закључује са једним или најмање три понуђача, а наручилац је дужан да у позиву за подношење понуда, односно пријава наведе са колико понуђача закључује оквирни споразум. Закон прописује временско ограничење те оквирни споразум не може трајати дуже
од три године, а ако је закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од две године. На основу оквирног споразума наручилац може закљу263
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чити уговор о јавној набавци са најповољнијим добављачем, односно најповољнијем добављачу издати наруџбеницу, ако садржи битне елементе
уговора: 1) применом критеријума или услова утврђених у оквирном споразуму или 2) достављањем понуда од стране добављача, у складу са ближе дефинисаним критеријумима или условима, уколико нису прецизно
дефинисани оквирним споразумом, али који нису у супротности са оквирним споразумом. У случају из става 5. тачка 2) овог члана, наручилац је
обавезан да поступа као у другој фази рестриктивног поступка, а може користити и електронску лицитацију. Ако је оквирни споразум закључен са
једним добављачем, наручилац закључује уговор са тим добављачем под
условима и у границaма прописаним оквирним споразумом, а ако је неопходно, позваће добављача да допуни своју понуду на основу које је закључен оквирни споразум у складу са ближе дефинисаним условима. Закон даје и овлашћења Управи за јавне набавке да сачини моделе и упутство о начину закључивања оквирних споразума.
Систем динамичне набавке прописан је чланом 41. Закона, по
коме наручилац образује систем динамичне набавке користећи искључиво
електронска средства, примењујући правила отвореног поступка, осим
ако је овим чланом другачије одређено. Електронска средства и информациони систем, односно технологија помоћу које се успоставља и води систем динамичне набавке, мора бити широко доступна заинтересованим
лицима и не може водити ограничењу конкуренције. Закон прописује да
наручилац објављује позив за подношење понуда којим позива сва заинтересована лица да поднесу почетне понуде а техничке спецификације предмета набавке морају бити прецизно одређене, како би понуђачи могли да
поднесу одговарајуће понуде. Позив за подношење почетних понуда важи
све време док траје систем динамичне набавке и заинтересовано лице може у сваком тренутку поднети почетну понуду којом захтева да буде примљен у систем. Ако понуда понуђача буде оцењена као прихватљива, понуђач ће бити примљен у систем динамичне набавке. Обавеза наручиоца
је да у року од 15 дана од дана пријема почетне понуде изврши њену оцену и одлучи о пријему подносиоца у систем динамичне набавке. У току
трајања система динамичне набавке понуђачи који су примљени у систем
могу побољшати или променити своју почетну понуду, под условом да
поштују техничке спецификације наручиоца. Пре закључења сваког појединачног уговора о јавној набавци, наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници обавештење о постојању си264
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стема динамичне набавке, којим истовремено позива сва заинтересована
лица да поднесу почетну понуду и укључе се у систем динамичне набавке. Ако након објављивања обавештења из става 9. овог члана наручилац
прими почетну понуду, дужан је да изврши оцену почетне понуде пре него што позове чланове система динамичне набавке да поднесу коначне
понуде. Најповољнија понуда бира се применом критеријума одређених у
јавном позиву из става 3. овог члана, али они морају бити такви да омогуће аутоматско оцењивање понуда и рангирање понуда помоћу електронских средстава. Систем динамичне набавке има своја временска ограничења и не може трајати дуже од четири године, а током трајања система наручилац не може мењати услове за пријем у систем. Наручилац не може
условити подношење почетних понуда или пријем у систем динамичне
набавке, плаћањем накнаде, депозита и сл.
Како је то речено, ради се о новом институту у систему јавних набавки и представља поступак електронске набавке по правилима отвореног поступка стандардних добара и услуга које су опште доступне на тржишту и који је отворен за сва заинтересована лица која подносе понуду у
складу са техничком спецификацијом наручиоца и која има свој ограничени временски период.
Закон уводи у систем јавних набавки и електронску лицитацију,
прописујући услове и начин за њену примену (чл. 42. и 43), прописује
електронску лицитацију у случају подношења електронске понуде
(члан 44), регулише транспарентност електронске лицитације (члан
45), завршетак електронске лицитације (члан 46) и обавезну примену
електронске набавке (члан 47).
Закон прописује да електронску лицитацију наручилац може применити када се предмет јавне набавке може јасно и објективно описати и
да електронска средства и информациони систем, односно технологија
помоћу које се примењује електронска лицитација, мора бити широко доступна заинтересованим лицима и не може водити ограничењу конкуренције. Поступци у којима се електронска лицитација спроводи су отворени,
рестриктивни или преговарачки поступак из члана 35. став 1. тачка 1)
овог закона. Наручилац може спровести електронску лицитацију и приликом подношења понуда за уговор о јавној набавци на основу закљученог
оквирног споразума. Посебно ограничење је то да се електронска лицитација може спроводити само у погледу критеријума, односно елемената
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критеријума који се могу на јасан и разумљив начин квантификовати, тако да их је могуће представити у бројевима или процентима, односно да
су погодни за аутоматско оцењивање помоћу електронских средстава, без
било какве интервенције наручиоца.
Начин примене електронске лицитације је такав да наручилац у
позиву за подношење понуда посебно наводи да ће бити спроведена електронска лицитација а закон прописује садржај конкурсне документације и
елементе позива за подношење понуда. Пре почетка електронске лицитације, наручилац спроводи стручну оцену понуда, примењујући критеријум и све елементе критеријума одређене у позиву за подношење понуда и
конкурсној документацији. Доказе о испуњености услова за учешће у поступку, који се не могу доставити електронским путем понуђач је дужан
да достави у писаном облику пре истека рока за подношење понуда. Позив за подношење понуда доставља се електронским путем истовремено
свим понуђачима за које се, на основу претходне стручне оцене понуда,
утврди да су поднели прихватљиве понуде.
Уколико су у поступку јавне набавке понуде поднете у електронском облику, наручилац може електронску лицитацију да спроводи без посебног позивања понуђача, одмах после отварања понуда и њиховог аутоматског рангирања, под условом да се сваком од понуђача омогући приступ
подацима о тренутном рангирању и о понуђеним вредностима понуда других понуђача али наручилац у позиву за подношење понуде објављује намеру да спроведе електронску лицитацију на начин из става 1. овог члана.
Током спровођења електронске лицитације, наручилац је дужан да омогући
понуђачима увид у податке на основу којих могу да у сваком тренутку одреде редослед поднетих понуда и број понуђача, али тако да не открије
идентитет понуђача.
Завршетак електронске лицитације, прописан је чланом 46. Закона
те наручилац завршава електронску лицитацију на један или више следећих начина: 1) одређивањем тачног датума и сата престанка електронске
лицитације; 2) престанком пријема нове цене или елемената критеријума,
који задовољавају захтеве у погледу минималних разлика. Време које је
дозвољено да протекне после пријема последње промене понуде, а пре завршетка лицитације наручилац наводи у позиву за подношење понуда; 3)
завршетком броја фаза електронске лицитације одређених у позиву за
подношење понуда. Након завршетка електронске лицитације наручилац
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доноси одлуку о додели уговора на основу резултата аутоматског рангирања понуда.
Закон уводи и обавезну примену електронске набавке, па наручилац чија укупна вредност јавних набавки на годишњем нивоу, које испуњавају услове из овог закона за примену електронске лицитације, прелази
износ од 700.000.000 динара, дужан је да успостави информациони систем
и примењује електронску лицитацију.
Следом изнетог дâ се уочити да је у наведеним поступцима извршена коренита промена у односу на ранији Закон о јавним набавкама а
понуђена решења и оних института који су били познати претрпела су измене и прецизирања, уважавајући потребе наручиоца и понуђача али и општи захтев за законитост и транспарентност.
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Када говори о о условима за учешће у поступку јавне набавке Закон апострофира обавезне услове који су прописани чланом 75. Закона и
допунске услове прописане чланом 76. Закона.
Обавезни услови, су они услови које мора да испуни сваки понућач, и то су: 1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар, 2) да ни понуђач, ни његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре, као потпуно нов услов, 3) да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда, 4) да
је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и 5) да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом.
Додатни услови (члан 76. Закона) дају могућност наручиоцу да у
конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке али тако да тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и
да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Ови, додатни услови се
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тичу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек
када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, затим да понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, али се могу одредити и
други додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања. Наручилац може да одреди
додатне услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач има и према
својим подизвођачима или добављачима.
Доказивање испуњености услова, прописано је чланом 77. Закона,
те испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона – обавезни услови,
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1) извода из регистра
надлежног органа; 2) потврде надлежног суда; 3) потврде надлежног суда
или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката; 4) потврде
надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације и 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате
од стране надлежног органа.
Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона – допунски
услови, понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду. То могу
бити: извештај о бонитету и сл., стручне референце, списак најважнијих
изведених радова, опис понуђачеве техничке опремљености и апаратуре,
мера за обезбеђивање квалитета и капацитета за истраживање и развој, изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, узорак, опис или фотографија производа и описа радова или услуга које ће понуђач извести односно пружити, декларација о усаглашености, потврда, акредитација и други резултати оцењивања усаглашености
према стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености
или било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим
у конкурсној документацији.
Треба навести као новину и то да у поступку јавне набавке мале
вредности, преговарачком поступку из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) Закона
чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. овог закона, наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
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овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Чланом 79. став 1. Закона прописано је да се докази о испуњености
услова достављају у неовереним копијама. Као новину Закон прописује да
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа и року у коме ће позвани понуђач доставити оригинал или оверену копију доказа. Овај рок за достављање оригинала или оверених копија доказа износи минимум пет дана, а може
бити и дужи уколико то наручилац одреди, с тим у колико се не поступи у
оквирима датог рока, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Треба указати и на то да је чланом 79. став 4. Закона по први пут
предвиђено да понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа а наручилац претходно мора у конкурсној документацији да наведе који су то докази јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа, као и да наведе да
понуђачи те доказе нису дужни да доставе. У ставу 5. истог члана Закона,
наведено да уколико понуђач у својој понуди наведе интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни, тада наручилац не може одбити његову понуду као неприхватљиву, без обзира што понуда не садржи
доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом.
Следећи, нови, институт кога уводи нови Закон је регистар понуђача.
Организација која је надлежна за регистрацију привредних субјеката, односно Агенција за привредне регистре добија функцију да водити
и регистар понуђача. Основна идеја је да лица која се буду налазила у регистру понуђача неће бити дужна да приликом подношења понуде или
пријаве доказују испуњеност обавезних услова.
Лице уписано у овај регистар у том регистру може бити само док
испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона. У овом смислу
прописана је и обавеза за све органе који издају доказе о испуњености
услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона да су дужни да након што
утврде промене или изрекну санкцију или меру лицу регистрованом у регистру понуђача, одмах о томе обавесте Агенцију за привредне регистре.
Агенција за привредне регистре ће по службеној дужности брисати пону269
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ђача из регистра понуђача. Понуђач се брише из регистра понуђача и уколико сâм поднесе такав захтев.
Подношење понуде са подизвођачем је следећи институт који је познат и у ранијим законима али се овим, новим законом уводе битне измене.
Основна разлика се огледа у томе да је сада дефинисан максимални део јавне набавке који се може поверити подизвођачу и то на максимално 50% укупне вредности набавке. У том смислу предвиђена је и обавеза понуђача да у својим понудама наведу проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, као и да наведу који део предмета
јавне набавке ће извршити подизвођач. Међутим, без обзира на број подизвођача, сва одговорност је на понуђачу који у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговора.
У погледу испуњености услова за учешће подизвођача у поступцима јавних набавки, обавезне услове мора да испуни и сваки подизвођач.
Закон уноси у овом сегменту новину у погледу питања испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, односно дозволе надлежног органа од стране подизвођача, те се одређује да подизвођач мора да
има дозволу надлежног органа само уколико ће управо он реализовати
део јавне набавке за који се тражи дозвола, при чему се оставља могућност да уместо понуђача дозволу може поднети само подизвођач, али под
условом да део набавке за који је потребна дозвола не прелази 10% укупне вредности јавне набавке и да ће тај део набавке извршити управо подизвођач који има дозволу.
Понуду може поднети и група понућача у ком случају се ради о
заједничкој понуди (члан 81).
У погледу услова које морају да испуне учесници у заједничкој
понуди чланом 81. став 2. Закона, је предвиђено да сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни све обавезне услове. Слично понуди са подизвођачем, и код заједничке понуде је учињена измена у испуњености услова који се односи на дозволу надлежног органа те је предвиђено да дозволу надлежног органа код заједничке понуде мора да има само онај понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола. У погледу испуњености додатних услова Закон прописује
другачију одредбу у односу на ранији закон и прописује у члану 81. став
2. да понуђачи из групе понуђача додатне услове испуњавају заједно,
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осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Треба
указати и на то да да понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу. Као битно прецизиран је и положај задруге у овом поступку.
Негативне референце су као институт уведене Законом о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 116/2008). Одредбом члана 47.
било је прописано да наручилац може да одбије понуду уколико поседује
доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходних пет година за радове, односно
три године за добра и услуге. Доказ који је тражен је био: правноснажна
судска пресуда; исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења
уговорних обавеза; извештај надзорног органа о изведеним радовима; изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи и други
релевантан доказ који је од значаја за уредно испуњење обавеза по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
Нови Закон на квалитативно нов начин регулише питање негативних
референци, и то првенствено тако што императивно одређује понашање наручиоца и не оставља могућност диспозиције наручиоцу, већ је исти дужан да
одбије понуду у случајевима прописаним одредбом члана 82. Закона, при чему
се негативне референце могу односити не само на (не)извршење уговорних
обавеза, већ и на поступање понуђача у самом поступку јавне набавке.
Следом изнетог, наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ
да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке поступао супротно: Забрани из чл. 23. и 25. Закона, односно ради се забрани лицу које је
учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације
или појединих њених делова, и са њим повезаних лица да не могу наступати
као понуђачи или као подизвођачи понуђача, нити могу сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде, као и да понуђач,
односно подносилац пријаве не сме непосредно или посредно да понуди или
стави у изглед неку корист или покуша да сазна поверљиве информације или
да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне
набавке. У колико је учинио повреду конкуренције, односно субјект који се
понашао супротно одредби члана 9. Закона о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 51/09). Затим, у колико је доставио неистините по271
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датке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, и одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Законом је, даље, прописано да ће наручилац одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године а као
доказ може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламације потрошача,
односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) извештај
надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних
елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом
којим се уређују облигациони односи; 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 8) други одговарајући доказ
примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом,
који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке
или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. При овоме, наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Да се ради о квалитативно новим законским решењима, упућује и
одредба члана 83. Закона којом се уводи списак негативних референци. Наиме, Одредбом члана 83. Закона прописано је да је наручилац дужан да
Управи за јавне набавке одмах и без одлагања достави доказ негативне референце. Овим чланом прописано је да Управа за јавне набавке утврђује
постојање негативне референце доношењем закључка у року од десет дана
од дана пријема доказа негативне референце, и то: ако од наручиоца добије
доказ из члана 82. став 3. тачка 1) овог закона, за који након испитивања
утврди да је одговарајући као доказ негативне референце и ако од најмање
три међусобно неповезана наручиоца у периоду од највише годину дана добије доказ негативне референце из члана 82. став 3. тач. 2) до 8) овог закона, без обзира да ли се односи на истоврсан предмет набавке, за који након
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испитивања утврди да је одговарајући као доказ негативне референце. Даље, Закон прописује да против наведеног закључка понуђач, односно добављач може поднети жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од осам дана од пријема закључка, те да
жалба одлаже упис у списак негативних референци. Ово законско решење
упуђује на закључак да је против одлуке Републичке комисије могуће вођење управног спора. Закон предвиђа трајање негативних референци у различитим ситуацијама, при чему исте важе одговарајући временски период рачунајући од дана коначности закључка. На основу донетих (коначних) закључака, Управа за јавне набавке води списак негативних референци који
објављује на Порталу јавних набавки где се објављују подаци о називу понуђача, односно добављача. У списак негативних референци, уписује се доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне
набавке за коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум утврђивања и важења негативне референце.
Правна последица списка негативних референци је та да ће наручилац понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за
који је понуђач добио негативну референцу, а ако предмет јавне набавке
није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,
наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза,
које се мора одредити у конкурсној документацији.
Доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци
Посебне новине Закон доноси у глави која се односи на доделу уговора. Да би дошло до закључења уговора о јавној набавци потребно је да наручилац прибави једну понуду коју није одбио. И ту се већ уочава прва разлика. Док ранији закон говори о одлуци о избору најповољније понуде, нови
Закон говори о одлуци о додели уговора о јавној набавци. Према одредби
члана 107. Закона наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.
Према ранијем закону наручилац је имао могућност избора.
Даље, Закон прописује да прихватљиве понуде, а прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке, наручилац рангира на основу критеријума за доделу уговора.
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Оцена прихватљивости дакле, претпоставља оцену благовремености,
оцену да понуда нема битнијих недостатака, што је новина, јер се не тражи
испуњеност свих услова наручиоца из конкурсне документације, оцену да ли
је понуда одговарајућа, да је понуда благовремена и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све техничке спецификације, затим оцену да ли понуда
ограничава или условљава права наручиоца или обавезе понуђача и оцену
процењене вредности јавне набавке у односу на дату цену.
Ради прецизирања Закон уводи обавезу наручиоца да одбије понуду,
уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, не докаже да испуњава додатне услове, није достављено тражено средство обезбеђења, уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и уколико
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Чланом 107. став 4. Закона прописује, као изузетак, да у отвореном поступку наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није
већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. Прихватањем овакве понуде, наручилац има обавезу да, након што донесе одлуку о
додели уговора, достави образложен извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.
На основу извештаја о стручној оцени понуда, а како то приписује
члан 108. Закона наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда при чему рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити
40 дана од дана отварања понуда. У поступку јавне набавке мале вредности рок из става 1. овог члана не може бити дужи од десет дана. Одлука о
додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став
2. тач. 9) и 10) овог закона. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења, као и
да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року. Ако се одлука доставља непосредно, електронском
поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од
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стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако понуђач одбије пријем одлуке,
сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
Одлука о обустави поступка јавне набавке прописана је чланом
109. Закона по којој наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне
набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети
у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних шест месеци. Наручилац је дужан да своју одлуку о
обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи
разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана
од дана доношења одлуке, као и да у року од пет дана од дана коначности
одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави
поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К.
Поред ових одредби посебну пажњу треба посветити као новини и
извештавању понуђача које је прописано чланом 111. Закона.
Наиме у року од пет дана од дана доношења одлуке наручилац може са сваким понуђачем одвојено одржати састанак, на којем ће чланови
комисије за јавну набавку објаснити начин спровођења поступка и дефинисања услова за учешће, начин одређивања спецификације предмета јавне набавке, начин одређивања елемената критеријума и методологије за
доделу пондера, разлоге за одбијање понуда, рангирање понуда и сл. Ако
је у поступку јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из
члана 57. овог закона, већина понуда одбијена, наручилац је дужан да организује извештавање понуђача. Неће се сматрати да је већина понуда одбијена ако су поднете две понуде, од којих је једна одбијена. Током извештавања, понуђачи могу постављати питања и давати своје предлоге како
да се поступак унапреди. О извештавању понуђача и разговору са понуђачима сачињава се записник а током извештавања понуђача наручилац је у
обавези да заштити податке у складу са чланом 14. овог закона.
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Члан 3. Закона о јавним набавкама појмовно одређује да је јавна
набавка, набавка добара, услуга или радова од стране наручиоца, на начин
и под условима прописаним овим законом, а да је уговор о јавној набавци
теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне набавке, који
за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.
Када се говори о уговорима, Закон прописује у члану 112. услове
за закључење уговора па наручилац може закључити уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум, након доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев
за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци под одређеним условима
и то на основу оквирног споразума, у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона, у случају примене система динамичне набавке, у случају поступка јавне набавке мале вредности
из члана 39. став 6. овог закона и ако је поднета само једна понуда, осим у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
Даље, Закон прописује рокове за закључење уговора, тако да наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права, а ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако
је поднет благовремен захтев за заштиту права. У случају да понуђач којем је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, с тим да
ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
Уговор о јавној набавци може бити закључен у писаној или електронској форми, а ако се закључује у електронској форми, то мора бити у складу са
законом којим се уређује електронски документ и електронски потпис.
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Након закључења уговора о јавној набавци, а како то прописује
члан 115. Закона, наручилац може да дозволи промену цене или других
битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити
јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У овом случају за то је потребно да
донесе одговарајућу одлуку, као и да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Наручилац је дужан у смислу члана 116. Закона, да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у
року од пет дана од дана закључења уговора, односно оквирног споразума, при чему наручилац може квартално, у року од 15 дана по истеку
квартала, објављивати обавештења о уговорима закљученим на основу
оквирног споразума и у систему динамичне набавке.
Заштита права у поступку јавне набавке
Заштита права у поступку јавне набавке остварује се на више нивоа.
Примарна заштита остварује се у оквиру управних органа и у поступку који је прописан Законом, а посебно место у оквиру ове заштите
припада Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки као самосталном и независном органу Републике Србије. Други ниво заштите остварује се у судским поступцима.
Заштита права у поступцима јавних набавки остварује се подношењем захтева за заштиту права. О захтеву одлучују Комисија наручиоца
или Републичка комисија, по правилима поступка прописаних Законом о
јавним набавкама. На питања поступка која нису уређена тим законом,
сходно се примењују одредбе Закона о општем управном поступку.
Новим законом је прописано ко све може да поднесе захтев за заштиту права, и из датих дефиниција захтев може да поднесе: понуђач,
подносилац пријаве, кандидат као лице коме је у првој фази рестриктивног и квалификационог поступка, односно конкурентног дијалога призната квалификација и заинтересовано лице као свако лице које има интерес
да закључи конкретан уговор о јавној набавци. Новину свакако представља и давање легитимације у поступку заштите права: пословном удруже277
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њу, у име напред наведених лица, Управи за јавне набавке, Државној ревизорској институцији, јавном правобраниоцу и грађанском надзорнику.
Ови органи нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев неког од претходно наведених лица, уколико та лица нису искористила своје
право на подношење захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку, у који је примљен од стране наручиоца
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са
њим повезано лице није учествовало у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу
оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана
од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет
дана од дана пријема одлуке. У случају приговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора
на Порталу јавних набавки.
Новим законом је прописана садржина захтева и исти садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; потврду о уплати таксе из
члана 156. Закона и потпис подносиоца.
Надлежност и одлуке Комисије наручиоца
Проверу да ли поднети захтев садржи све што је наведено, као и
претходну проверу захтева у смислу благовремености и изјављивања од
стране овлашћеног лица, према новом закону врши Комисија за јавну набавку наручиоца.
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Према одредби члана 54. новог закона, поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку као колегијални орган кога образује решењем наручилац. Комисија наручиоца има три члана и три заменика, од којих
је један службеник за јавне набавке или лице са стеченим образовањем на
правном факултету, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистиче академске студије, специјалистиче струковне
студије), односно на основним студијама у трајaњу од најмање четири године. Ако је процењена вредност јавне набавке већа од 9.000.000 динара, службеник за јавне набавке је обавезно члан комисије. Остали чланови Комисије
наручиоца су лица запослена код наручиоца која имају одговарајуће стручно
образовање из области из које је предмет јавне набавке, а ако наручилац нема
такво запослено лице у комисију се може именовати и лице које није запослено код наручиоца. Међутим, у Комисију наручиоца не могу бити именована лица запослена, односно ангажована код лица којем је поверена израда
конкурсне документације, као ни лица која могу бити у сукобу интереса за
конкретан предмет јавне набавке. Комисија наручиоца је надлежна да спроведе поступак јавне набавке, одређен у одлуци о покретању поступка, и као
таква одговорна за законитост спровођења тог поступка
Овлашћења и обавезе комисије су прецизно дефинисане новим законом те иста: припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама,
измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава; отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве; води преговарачки поступак; сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели
уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о
обустави поступка јавне набавке, као и предлог одлуке о признавању квалификације; одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права; предузима
друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке.
Осим тога, искључиво су чланови Комисије наручиоца овлашћени за комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима.
У поступању са захтевом, уколико је захтев од почетка био уредан,
или је у поступку по позиву Комисије наручиоца уређен, односно допуњен,
Комисија наручиоца испитује поднети захтев, односно проверава да ли је
поднет благовремено и од овлашћеног лица, тј. лица које има активну легитимацију у поступку заштите права. Неблаговремен захтев, као и захтев изјављен од неовлашћеног лица, Комисија наручиоца ће одбацити закључ279
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ком. Против закључка којим је одбачен захтев за заштиту права као неуредан, неблаговремен или изјављен од неовлашћеног лица, подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка, поднети жалбу Републичкој комисији и копију жалбе истовремено доставити наручиоцу.
У складу са новим законом Комисија наручиоца је дужна да, у року
од пет дана од пријема уредног захтева за заштиту права, поступи тако што
ће: 1. да решењем усвоји захтев, у ком случају решење доставља подносиоцу
захтева, понуђачима и Републичкој комисији, у року од три дана од дана доношења 2. да достави одговор на захтев и комплетну документацију из поступка јавне набавке Републичкој комисији ради одлучивања о захтеву за заштиту права, у ком случају је дужна да писмено, у року од три дана од дана
достављања захтева Републичкој комисији, обавести подносиоца захтева и 3.
да обустави поступак заштите права уколико прими писмено обавештење
подносиоца захтева о повлачењу захтева за заштиту права
Надлежност и одлуке Републичке комисије
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је самосталан и независан орган Републике Србије, који обезбеђује заштиту права у поступцима јавних набавки и која има статус правног лица.
Надлежност комисије одређена је одредбом члана 139. Закона, па тако Републичка комисија: одлучује о захтеву за заштиту права, одлучује о закључењу уговора у случају из члана 30. став 3. овог закона, одлучује о жалби
против закључка наручиоца и Управе за јавне набавке, одлучује о предлогу
наручиоца да поднети захтев за заштиту права не спречава доношење одлуке, односно закључење уговора или оквирног споразума, одлучује о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани закључење или извршење уговора о јавној набавци, одлучује о трошковима поступка заштите
права и трошковима припреме понуде, прати и контролише спровођење одлука које доноси, изриче новчане казне наручиоцу и одговорном лицу наручиоца, поништава уговор о јавној набавци, води прекршајни поступак у првом степену, покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној
набавци; сарађује са страним институцијама и стручњацима у области јавних набавки; обавља и друге послове у складу са законом.
Према одредби члана 149. став 1. новог закона, захтев за заштиту
права се подноси Републичкој комисији, с тим што се један примерак захтева предаје наручиоцу, а један примерак Републичкој комисији.
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Како то прописује одредба члана 157. Закона, Републичка комисија одлучује у границама поднетог захтева за заштиту права и дужна је да
се изјасни о свим наводима подносиоца захтева, као и о повредама за које
подносилац захтева није знао, а које су утицале на одлуку наручиоца у поступку јавне набавке, али Републичка комисија и по службеној дужности
испитује да ли су испуњени законски услови за примену одређеног поступка јавне набавке, да ли су прекршене одредбе закона због којих се
уговор може поништити или је уговор ништав, при чему комисија може
наставити поступак и ако подносилац захтева за заштиту права повуче
захтев. Комисија у свом поступању – одлучивању доноси закључак или
решење у зависности да ли решава у процесном или материјално-правном
смислу. Републичка комисија закључком: 1) одбацује захтев за заштиту
права; 2) обуставља поступак на основу пријема писменог обавештења о
одустајању од захтева за заштиту права пре доношења одлуке; 3) одбацује
жалбу као недопуштену, неблаговремену или изјављену од стране неовлашћеног лица; 4) одбацује захтев за покретање прекршајног поступка, док
решењем: 1) усваја захтев за заштиту права и у целини или делимично,
поништава поступак јавне набавке, уколико је захтев за заштиту права
основан; 2) одбија захтев за заштиту права као неоснован; 3) потврђује
или поништава закључак наручиоца; 4) потврђује или поништава закључак Управе за јавне набавке; 5) усваја или одбија предлог наручиоца из
члана 30. став 3. овог закона; 6) усваја или одбија предлог из члана 150.
став 4. и члана 150. став 6. овог закона; 7) изриче новчане казне; 8) поништава уговор; 9) одлучује у прекршајном поступку.
Чланом 159. Закона прописано је да се против одлуке Републичке
комисије не може се изјавити жалба, али да се против одлуке Републичке
комисије може покренути управни спор.
У оквиру судских поступака, заштита права остварује се пред
Уставним судом, Управним судом, пред судовима опште и посебне надлежности и Вишим прекршајним судом.
Поништење уговора
Као новина у Закону о јавним набавкама је свакако овлашћење Републичке комисији да својом одлуком одлучује о поништењу уговора о
јавној набавци. Сходно одредби члана 163. Закона о јавним набавкама, Републичка комисија може сама или на захтев подносиоца захтева или заин281
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тересованог лица, поништити уговор о јавној набавци у следећим ситуацијама и то ако утврди да је наручилац: 1) закључио уговор о јавној набавци применом преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, а за примену тог поступка нису постојали услови предвиђени овим законом и није објавио обавештење о покретању поступка и одлуку о додели уговора; 2) закључио уговор о јавној набавци пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права; 3) закључио уговор о јавној
набавци након подношења захтева за заштиту права, а пре одлуке Републичке комисије; 4) закључио уговор о јавној набавци супротно одлуци
Републичке комисије из члана 150. Закона, и 5) закључио уговор о јавној
набавци кршећи одредбе и услове оквирног споразума. Закон је прописао
рокове у којима се може поднети захтев за поништење уговора па се исти
доставља уз захтев за заштиту права или у року од 30 дана од дана сазнања за разлог поништења, с тим да се не може поднети после рока од годину дана од закључења уговора.
Правне последице поништења уговора су те да уговор о јавној набавци престаје, а уговорне стране су дужне вратити оно што су примиле по
основу таквог уговора, а ако се оно што је примљено по основу поништеног
уговора о јавној набавци не може вратити или ако се природа оног што је
примљено противи враћању, наручилац је дужан да савесном добављачу
плати за испоручена добра, пружене услуге, односно изведене радове.
Закон прописује и ситуацију да уколико би поништење уговора о
јавној набавци имало несразмерне последице по рад или пословање наручиоца или интересе Републике Србије, у ком случају Републичка комисија неће поништити уговор о јавној набавци (конвалидација), али може
скратити рок важења уговора или изрећи новчану казну. Члан 163. Закона
о јавним набавкама прописује и то да ће Републичка комисија поднети тужбу за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци када на било који
начин сазна да је закључен уговор о јавној набавци ништав.
Ништавост уговора
Члан 120. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
116/2008) прописивао је да су ништави су уговори о јавној набавци: 1) који
су закључени супротно одредбама овог закона о начину и поступку јавне набавке; 2) код којих је наручилац поступио супротно одредбама о одређивању
вредности јавне набавке по партијама; 3) који су закључени да би се измири282
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ла права и обавезе, а да није спроведен поступак јавне набавке; 4) код којих
је наручилац изабрао најповољнију понуду под другим условима од оних
прописаних овим законом или закључио уговор са понуђачем чија понуда
није изабрана као најповољнија; 5) код којих наручилац овласти треће лице,
које није наручилац у смислу овог закона, да спроведе поступак јавне набавке да би се на тај начин избегла примена овог закона; 6) код којих су измене
и допуне првобитног уговора закључене у супротности са одредбама овог закона; 7) који су закључени супротно одлуци Републичке комисије и 8) који
су закључени без претходно спроведеног поступка јавне набавке, који је наручилац био дужан да спроведе према одредбама овог закона.
Нови Закон о јавним набавкама у члану 168. прописује да су ништави уговори о јавној набавци: 1) који су закључени без претходно спроведеног поступка јавне набавке, а који је наручилац био дужан да спроведе према одредбама овог закона; 2) који су закључени супротно одредбама овог
закона о спречавању корупције и сукоба интереса; 3) код којих наручилац
овласти треће лице, које није наручилац, да закључи уговор да би се на тај
начин избегла примена овог закона; 4) који представљају измене и допуне
првобитног уговора закључене у супротности са одредбама овог закона и 5)
који су закључени противно одлуци Републичке комисије.
Члан 163. Закона о јавним набавкама прописује и то да ће Републичка комисија поднети тужбу за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци када на било који начин сазна да је закључен уговор о јавној
набавци ништав.
Закључак
Иако се може уочити да одређена решења која нуди Закон могу изазвати одређене недоумице у примени, то није била тема овог рада. Разлог за
то је првенствено у томе што је Закон у примени од 1.4.2012. године и да се
тек кроз примену, односно имплементацију решења која нуди Закон може
уочити евентуална проблематика и дати одговор на ове спорности. Стога новодонети Закон о јавним набавкама треба посматрати као наставак усклађивања домаћег законодавства са прописима и директивама ЕУ, унапређења
ефикасности и економичности поступака јавних набавки, законитости и контроле поступака и поступања у свим фазама, повећања транспарентности,
борбе против корупције и смањења буџетског дефицита.
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Павел Јонаш,
судија Управног суда

СТАМБЕНА ЗГРАДА
И ОРГАНИ УПРАВЉАЊА СТАМБЕНОМ ЗГРАДОМ
КАО СТРАНКЕ У УПРАВНОМ СПОРУ
Увод
Пред Управним суду води се велики број спорова где се као тужилац
или заинтересовано лице појављује стамбена зграда, с тим што неретко се
као странка у управном спору означава Скупштина стамбене зграде, Савет
стамбене зграде или чак председник органа управљања стамбене зграде.
Чланом 11. Закона о управним споровима ("Службени гласник
РС" 111/09) регулисано је начелно овлашћење за покретање управног спора према којем тужилац у управном спору може бити физичко, правно
или друго лице ако сматра да му је управним актом повређено неко право
или на закону засновани интерес, а заинтересовано лице по члану 13.
истог закона јесте лице коме би поништај оспореног акта непосредно био
на штету. Према члану 22. Закона о управним споровима став 1. тужба
мора да садржи име и презиме, адресу и место становања, односно назив
и седиште тужиоца, означење управног акта против кога је тужба поднета
и разлога због којих се тужба подноси, предлог у коме правцу и обиму се
предлаже поништавање управног акта као и потпис тужиоца.
У поступку претходног испитивања тужбе ради отклањања процесних недостатака за даље вођење управног спора суд је дужан да наложи
тужиоцу да неуредну тужбу која садржи недостатке који су такве природе
да спречавају рад суда по тужби, прецизира и уреди под претњом одбачаја у смислу члана 25. став 2. Закона о управним споровима. Из ових разлога је суд дужан оценом садржине тужбе пре упуштања у мериторно решавање спора да расправи да ли је правилно означен тужилац, да ли је тужба
потписана од овлашћеног лица, а такође у погледу учешћа заинтересованог лица да утврди да ли је правилно означено заинтересовано лица и да
ли је правилно заступано од стране овлашћеног лица и то већ приликом
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првог учествовања у управном спору, приликом достављања тужбе и давања одговора на тужбу.
Правни прописи којима се уређује статус стамбене зграде
и њених органа управљања
а) Закон о одржавању стамбених зграда
("Службени гласник РС", бр. 44/95...88/11)
Овим законом уређују се права и обавезе власника станова и других посебних делова зграда у погледу одржавања и коришћења стамбене
зграде и станова и других посебних делова у згради, одређују радови на
одржавању којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље
људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине и уређује начин управљања стамбеном зградом.
Стамбеном зградом у смислу овог закона, сматра се зграда намењена становању, као и зграда у којој је најмање један посебан део намењен становању и са њом чини грађевинску и функционалну целину.
Управљање стамбеном зградом у смислу члана 10. овог закона јесте
старање о одржавању стамбене зграде као целине и заједничких делова у
згради, одлучивање о обезбеђивању и коришћењу финансијских средстава за
одржавање, о начину коришћења заједничких делова зграде и о другим питањима од значаја за одржавање стамбене зграде. По члану 11. Закона, стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на
одржавање и коришћење стамбене зграде и има свој рачун и печат.
По члану 12. Закона, у стамбеној згради образује се скупштина
зграде коју чине сви власници станова и других посебних делова зграде.
Скупштина зграде се може образовати ако је присутно више од половине
власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових
представника. По члану 13. истог закона у стамбеној згради, односно делу
зграде (ламела, улаз и сл), са 10 и мање власника станова, односно других
посебних делова зграде уместо скупштине зграде образује се савет зграде
који чине сви власници станова, односно других посебних делова зграде.
Одредбе овог закона који се односе на скупштину зграде и председника
скупштине сходно се примењују и на савет зграде и председника савета.
Чланом 14. је прописана надлежност скупштине зграде.
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По члану 15. овог закона председник скупштине зграде руководи
радом скупштине, представља и заступа стамбену зграду пред трећим лицима, предлаже годишњи програм одржавања зграде, стара се о реализације програма одржавања и о томе подноси извештај и врши послове за
које га овласти скупштина зграде. Скупштина зграде може пуноважно одлучивати ако је присутно више од половине чланова скупштине, а скупштина зграде већином гласова присутних чланова скупштина зграде доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде.
По члану 31. став 1. надзор над применом одредаба овог закона и
прописа донетих на основу њега врши општинска, односног градска управа.
б) Уредба о одржавању стамбених зграда
("Служени гласник РС", бр. 44/95...88/11)
Уредбом о одржавању стамбених зграда и станова се ближе уређује
начин одржавања стамбених зграда и станова. Чланом 12. ове уредбе је прописано да скупштина зграде бира председника скупштине зграде на период
од четири године и да за председника може бити изабран сваки пословно
способан власник стана и другог посебног дела зграде. Чланом 14. Уредбе је
прописана надлежност скупштина зграде, као и поступак доношења одлука,
а чланом 15. Уредбе је прописано да скупштину зграде заступа председник
скупштине зграде у правним пословима пред трећим лицима пред органима
управе и правосудним органима у вези одржавања зграде.
в) Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
("Службени лист града Београда", бр. 33/93...11/05)
Одлукама о кућном реду у стамбеним зградама у градовима и општинама се ближе уређује кућни ред у стамбеним зградама на њиховим
територијама.
Одлуком о кућном реду у стамбеним зградама града Београда, у
члану 1, је прописано да се овом одлуком регулише кућни ред у стамбеним зградама на територији града Београда, а чланом 2. ове одлуке је прописано да скупштину зграде чине власници станова и других посебних делова зграде, а да скупштином зграде руководи председник скупштине
зграде који представља и заступа стамбену зграду.
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Према цитираним одредбама наведених прописа, својство правног
лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење
стамбене зграде има стамбена зграда. Стамбена зграда је носилац права и
обавеза који се односе на одржавање и коришћење зграде. Из овог произлази да стамбена зграда, према члану 11. став 1. Закона о одржавању
стамбених зграда, има својство правног лица, али само у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде. Изван
тога стамбена зграда нема својство правног лица. Стамбена зграда у
управном спору може бити активно легитимисана као тужилачка страна
или пасивно легитимисана као заинтересовано лице.
На основу изнетог, странка у поступку пред Управним судом не
може бити скупштина зграде или савет, који су органи управљања и нису
носиоци права и обавезе, већ је то стамбена зграда, па је Управни суд у
претходном испитивању тужбе ради отклањања процесних недостатака за
даље вођење управног спора дужан да затражи од тужиоца да у споровима који се односе на послове одржавања и коришћења стамбене зграде,
буде као тужилац означена стамбена зграда.
Овлашћење за подношење тужбе у име стамбене зграде
Следеће питање које се појављује код претходног испитивања тужбе јесте питање да ли је тужба или одговор на тужбу потписана од стране овлашћеног лица стамбене зграде, а у смислу члана 22. Закона о управним споровима, по којем тужба, између осталог, мора да садржи и потпис
тужиоца, а ако се тужба подноси путем пуномоћника уз тужбу се прилаже
и оригинал пуномоћја.
Како је одредбом члана 15. Закона о одржавању стамбених зграда
прописано да председник скупштине зграде представља и заступа стамбену зграду пред трећим лицима, то је правилно поднета тужба, она тужба
коју је у име стамбене зграде потписао и печатом зграде оверио председник скупштине зграде. Уз тужбу је неопходан и доказ да је председник
скупштине зграде управо лице које је означено у тужби и које је тужбу
потписало. Исто се односи на стамбену зграду као заинтересовано лице у
управном спору.
Ако стамбену зграду заступа пред Управним судом пуномоћник
адвокат, исти мора уз тужбу или одговор на тужбу да поднесе пуномоћје,
које је потписано од стране председника скупштине стамбене зграде.
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Поставља се питање да ли је уз тужбу неопходно да се поднесе и
посебна одлука скупштине зграде донета по члану 17. Закона о одржавању стамбених зграда, по којој је скупштина зграде одлучила да се: а) поднесе тужба суду, б) да се овлашћује председник скупштине зграде да у
име стамбене зграде поднесе тужбу и в) да се овлашћује председник скупштине зграде да може овластити пуномоћника адвоката за заступање
стамбене зграде пред Управним судом.
Имајући у виду овлашћење председника скупштине зграде у смислу
одредбе члана 15. Закона о одржавању стамбених зграда, налазим да је за
подношење тужбе Управном суду ради поништаја решења туженог органа
довољна одлука скупштине да се тужба поднесе против конкретног оспореног решења и да није потребна посебна одлука скупштине да се овлашћује
председник да такву тужбу поднесе лично или путем пуномоћника јер такво
његово овлашћење произлази из цитиране законске одредбе.
Могућност оспоравања одлука скупштине и савета стамбене зграде
пред органима управе и Управним судом
Према члану 12. Закона о одржавању стамбених зграда прописано
је да у стамбеној згради се образује скупштина зграде коју чине сви власници станова и других посебних делова зграде. Скупштина зграде се може образовати ако је присутно више од половине власника станова или
других посебних делова зграде, односно њихових представника у стамбеној згради или делу зграде са 10 и мање власника станова, односно посебних делова зграде. Уместо скупштине се образује савет зграде који чине
сви власници станова и посебних делова зграде. Одредбом члана 14. став
1, тачкама 1. до 9. утврђена је надлежност скупштине зграде, а по члану
17. је прописано да скупштина може пуноважно одлучивати ако седници
присуствује половина скупштине, а одлуке се доносе већином гласова
присутних чланова зграде.
Одредбом члана 31. став 1. Закона је прописано да надзор над применом одредбе овог закона и прописа донетих на основу њега врши општинска, односно градска управа.
По члану 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист
СРЈ", бр. 33/97 и "Службени гласник РС", бр. 31/01 и 30/10) дужни су да
поступају државни органи кад у управним стварима непосредно примењујући прописе решавају о правима, обавезама или правним интересима фи288
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зичких лица, правног лица или друге странке, као и да обављају друге послове утврђене овим законом.
Поставља се питање да ли лице које сматра да му је неком одлуком скупштине стамбене зграде повређено неко право и на закону заснован интерес, може пред органом управе затражити поништај такве одлуке.
Одлуке скупштине могу бити у првом реду незаконите због формалних
недостатака, као што су кворум за одлучивање и већина која је гласала за
одлуку, истек мандата председника скупштине и слично а онда и незаконитост садржине самих одлука.
Управни органи по правилу одбијају или одбацују захтеве странака за поништај одлуке скупштине о формирању скупштине, избор органа
и других одлука скупштине, налазећи да нису надлежни позивајући се на
одредбе Закона о локалној самоуправи и одредбе Статута општина којима
није прописана посебна надлежност управних органа у тој области.
Како је, међутим, одредбом члана 31. став 1. Закона о одржавању
стамбених зграда прописано да надзор над применом одредаба овог закона и
прописа донетих на основу њега врши општинска, односно градска управа,
то би управа била надлежна и да мериторно одлучује о законитости одлуке о
формирању скупштине стамбене зграде, њених органа, сталних и повремених тела, оцене правилности избора органа, истека мандата председника
скупштине и испуњености формалних услова за доношење одлуке.
У прилог оваквог размишљања иде и одлука Уставног суда Србије
у предмету решавања сукоба надлежности између Другог општинског суда у Београду и органа управе општине Савски венац.
"Уставни суд је донео:
ОДЛУКУ
Општинска управа општине Савски венац надлежна је да одлучује
о законитости поступка избора органа управљања стамбене зграде у улици Личкој 1а, у Београду.
Из образложења:
Одредбом члана 31. став 1. Закона о одржавању стамбених зграда
предвиђено је да надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши општинска, односно градска управа. Ова одредба има општи карактер и примењује се на све односе уређене наведеним за289
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коном, па и на односе управљања стамбеном зградом. Одредбама ст. 2. до
4. члана 31. Закона само је ближе уређен поступак за спречавање угрожавања живота и здравља људи за случај да стамбена зграда или друго лице коме је поверено одржавање стамбене зграде не предузима потребне мере у
одржавању. Утврђивање тог поступка не значи да надлежни органи управе
у оквиру надзора не могу предузимати мере и у односима управљања стамбеном зградом. У оквиру тог надзора органи општинске, односно градске
управе су наведеним одредбама закона овлашћени да врше контролу и
предузимају мере ради отклањања незаконитих и штетних радњи и активности у циљу спровођења закона, а у интересу грађана. Према томе, у конкретном случају, постоји надлежност општинске управе".
Одлука Уставног суда
ИУ-175/99 од 14.11.2002. године
Надзор над применом овог закона би конкретно и у овом делу испитивања законитости одлука скупштина стамбених зграда имала, с обзиром на њену надлежност, грађевинска инспекција.
Дакле, органи управе града или општине су надлежни да одлучују
и о законитости поступка избора органа управљања стамбене зграде.
На основу изнетог, налазим да лице које сматра да му је управним
актом којим се одлучује о законитости поступка доношења одлука органа
стамбене зграде, повређено неко право или на закону заснован интерес
може пред Управним судом, у смислу члана 3. став 1. Закона о управним
споровима ("Службени гласник РС" 111/09), да поднесе тужбу ради поништаја коначног управног акта.
Закључак
На основу изнетог може се закључити да:
- У управним споровима где је предмет спора примена Закона о
одржавању стамбених зграда и станова странка у поступку може бити само
стамбена зграда, а не и њени органи - скупштина, односно савет зграде.
- Председник скупштине стамбене зграде овлашћен је за подношење тужбе без посебног овлашћења скупштине стамбене зграде.
- Управни органи општине или града надлежни су да одлучују о
законитости поступка избора органа управљања стамбене зграде.
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Судска пракса
1. Стамбена зграда нема активну легитимицају да тражи утврђење
права својине над заједничким деловима зграде, већ ово право и стварну
легитимацију за такав захтев има власник стана, као посебног дела зграда
(Пресуда Окружног суда у Новом Саду Гж. 55739/07 од 5.6.2008. године Билтен судске праксе Окружног суда у Новом Саду бр. 14/2008).
2. Стамбена зграда има правни интерес да тужбом захтева утврђење ништавости судског поравнања којим је лишена могућности коришћења и управљања подрумских просторија које су тим поравнањем отуђене
(Решење Врховног суда Србије у Београду Рев. 184/07 од 15.3.2007. године – "Правни информатор" бр. 4/2008).
3. Стамбена зграда има правни интерес за утврђивање ништавости
уговора о отуђењу заједничких просторија (Пресуда Првог општинског
суда у Београду П.8069/04 од 24.10.2005. године, Пресуда Окружног суда
у Београду Гж. 4264/06 од 16.6.2006. године).
4. Нужно је учешће станара зграде у поступку издавања грађевинске дозволе трећем лицу за радове којима им се онемогућава адекватно
коришћење станова (Врховни суд Србије У.1663/02 од 10.4.2003. године –
"Правни информатор" бр. 1/2005).
5. Уверење о конституисању Савета стамбене зграде и избору
председника савета нема карактер управног акта, па се не може оглашавати ништавим (пресуда Врховног суда Србије Увп.I 555/05 од 21.12.2006.
године – "Правни информатор" бр. 5/2007).
6. Пуномоћје адвокату за заступање стамбене зграде издаје председник скупштине станара зграде (Решење Врховног суда Србије
У.2418/07 од 2.7.2008. године – "Правни информатор" бр. 12/2008).
7. Органи управе општине надлежне су да одлучују о законитости
поступка избора органа управљања стамбене зграде (Одлука Уставног суда РС бр. 175/99 од 14.11.2002. године).
8. Комунална инспекција није овлашћена да врши надзор над применом Закона о одржавању стамбених зграда (Пресуда Врховног суда Србије Увп. 145/98 од 23.11.2000. године).
9. Ако се у примени Закона о надзиђивању или претварању заједничких просторија у станове у управном поступку или управном судском
поступку као подносилац поднеска појави кућни савет стамбене зграде,
односно орган, суд је дужан да, у складу са чланом 68. став 1. ЗУП-а, од291
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носно чланом 29. ЗУС-а, позове подносиоца поднеска у остављеном року
да означи лице које може бити странка у поступку (Правна схватања Одељења за управне спорове Врховног суда Србије од 16.5.1994. године –
Билтен Управног суда бр. 1/2010).
10. Кућни савет не може бити странка у поступку када се примењује Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у
станове ("Службени гласник РС", бр. 44/84). Овлашћење за учешће током
целокупног поступка има скуп станара (зграда, етажни власник и носилац
станарског права). (Врховни суд Србије).
11. Ако стамбена зграда има више ламела (улаза) власници станова и других посебних делова зграде сваког улаза могу образовати посебне
скупштине станара за сваки улаз (Решење Окружног суда у Новом Саду
Гж.529/05 од 29.9.2005. године – Билтен судске праксе Окружног суда у
Новом Саду бр. 8/2005).
12. Скупштина станара нема својство правног лица и не може бити странка у поступку (Став заузет на седници Одељења за привредне
спорове Вишег трговинског суда од 5. и 25.10. и 7. и 14.11.2006. године).
13. Скупштина зграде нема својство правног лица, а тиме ни страначку способност, па ће суд уколико тужилац у остављеном року не означи лице које може бити странка у поступку, одбацити тужбу (Решење
Привредног суда у Београду Пж.1805/99 од 3.6.1999. године).
14. Председник и заменик председника стамбене зграде, у смислу
члана 15. Закона о одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС",
бр. 44/95) став 1. су лица која су могла да подносу жалбе у име зграде без
посебног овлашћења скупштине, јер је цитираном одредбом прописано да
председник скупштине зграде представља и заступа зграду пред трећим
лицима и да у вези са тим пословима председник скупштине зграде има
положај који је готово идентичан положају законског заступника правног
лица, а које им својство није оспоравано у управном поступку (Пресуда
Окружног суда у Београду У. бр. 1067/02 од 29.11.2002. године и пресуда
Врховног суда Србије Увп.I 83/03 од 27.1.2005. године).
15. Председник скупштине стамбене зграде овлашћен је да представља и заступа стамбену зграду пред трећим лицима, па и да за заступање овласти друго лице, адвоката јер законским одредбама нису предвиђена ограничења тог овлашћења (Решење Вишег трговинског суда Пж.
6047/08 од 22.5.2009. године).
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Зорица Китановић,
судија Управног суда
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА АЗИЛ
НАКОН ДОНОШЕЊА НОВОГ ЗАКОНА О АЗИЛУ
Увод
Због географског положаја, кроз Србију на путу ка економски развијеним земљама, креће се велики број илегалних емиграната у потрази за
бољим животом. Њихов тачан број тешко је проценити јер тек само један
број њих затражи азил у Србији. Међутим, оно што је уочљиво, то је да је
број тражилаца азила нагло порастао. Према званично објављеним подацима од 2008. године, азил је затражило 6.506 лица, а највећи број тражилаца азила долази из земаља Африке и Блиског Истока. Сви они различите
су националности, пола и узраста, а већини је заједничка рута доласка
(Турска-Грчка-Македонија) и крајња дестинација - земље Европе. Република Србија је до 24.12.2012. године доделила статус азиланата тројици
страних држављана који су тражили уточиште због страха од политичког
и верског прогона.
Законски оквир
Први универзални документ за заштиту људских права у коме се помиње право на азил је Универзална декларација о људским правима. Међународни правни акти којима је дефинисано решавање статуса избеглица су: Конвенција о статусу избеглица (1951), Протокол о статусу избеглица (1967) и Резолуција 2198 Генералне скупштине ОУН-а, које је ратификовала СФРЈ. Избеглицом се према Конвенцији сматра лице које бојећи се оправдано да ће бити прогоњено због своје расе, вере, националности, припадности некој социјалној
групи или политичих мишљења, нађе изван земље чије држављанство оно има
и које не жели, или због тог страха, неће да тражи заштиту те земље, или лице
које нема држављанство, а налази се изван земље у којој је имало своје стално
место боравка услед таквих догађаја, не може, или због страха, не жели да се у
њу врати (члан 1 А (2)). Први пут право на азил дефинисано је Уставом СФРЈ
из 1974. године, а Државна заједница СЦГ приступила је конвенцији и протоколу 2001. године. "Повељом о људским и мањинским правима и грађанским
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слободама" из 2003. године, уведено је право на уточиште. Уставом Србије у
члану 57. став 1. јемчи се право на уточиште. Први Закон о азилу донет је 2005.
године и био је на снази до 1.4.2008. године када је у циљу усаглашавања законодавне регулативе са прописима Европске уније донет Закон о азилу, што је
био предуслов за улазак Србије на "белу шенген листу" и остваривање задатих
мера при оцени испуњености критеријума у процесу приступа Европској унији. Поступак за добијање азила у Републици Србији и остваривање права и обавеза лица која траже азил, избеглица и лица којима је додељена супсидијарна
заштита подробније су уређени Законом о азилу1. Закон поред права на азил
обухвата право на уточиште и право на супсидијарну заштиту, као и привремену заштиту која се пружа у случају масовног прилива лица када није могуће
спровести индивидуалне поступке за одобравање азила. На питања која нису
уређена Законом о азилу примењује се Закон о општем управном поступку2 и
Закон у управном спору3.
Утврђена је и листа сигурних држава порекла и сигурних трећих
држава, чиме је заокружена правна регулатива. Такође, закључен је и Споразум између Републике Србије и Европске уније о реадмисији лица која
незаконито бораве у Србији почев од 1.1.2008. године, којим су уговорне
стране регулисале процедуру повратка особа које не испуњавају услове за
улазак или боравак на територији државе уговорнице.
У складу са одредбама закона које се односе на смештај и обезбеђивање основних животних услова странаца до доношења коначне одлуке о њиховом захтеву, Влада Републике Србије је основала центре за азил у саставу
Комесаријата и обезбедила средства за њихово функционисање, и донела низ
подзаконских аката као што су Правилник којим се утврђује рад центра, Правилник о социјалној помоћи лицима која траже азил, Правилник о здравственим прегледима лица која траже азил, Правилник о садржини и изгледу образаца и захтева за азил и исправа које се могу дати тражиоцима азила.
Основни појмови из Закона о азилу
Под појмом азила подразумева се право на боравак и заштиту које
има странац коме је на основу одлуке надлежног органа који је одлучивао
1
2
3

"Сл. гласник РС", бр. 109/07 од 24.10.2007. године, а ступио на снагу 1.4.2008. године
"Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр. 30/10
"Сл. гласник РС", бр. 111/09
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о његовом захтеву за азил у Републици Србији одобрено уточиште или
други облик заштите предвиђен азилом, док је поступак азила поступак
уређен Законом о азилу за стицање о престанак права на азил и других
права лица која траже азил.
За разлику од лица које тражи азил избеглица је лице које се због
оправданог страха од прогона своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или припадности некој групи или због својих политичких
уверења не налази у држави свог порекла и није у могућности или због тог
страха не жели да се стави под заштиту те државе као и лице без држављанства које се налази изван државе свог претходног сталног боравка и које не
може или због страха не жели да се врати у ту државу. Уточиште је право на
боравак и заштиту која се даје избеглици на територији Републике Србије за
кога надлежни орган утврди да је његово страховање од прогона у држави порекла основано, док је супсидијарна заштита облик заштите који Република
Србија одобрава странцу који би у случају повратка у земљу порекла било
изложено мучењу, нечовечном и понижавајућем поступању, или би његов
живот, безбедност или слобода били угрожени насиљем општих размера које
је изазвано спољном агресијом или унутрашњим оружаним сукобима или масовним кршењем људских права.
Поступак по захтеву за азил и престанак тог права
Законом је утврђена процедура и двостепеност у решавању по захтеву тражиоца азила. У првом степену поступак води и све одлуке доноси
надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова
(Канцеларија за азил), док Комисија за азил одлучује о другом степену по
жалбама на одлуке Канцеларије за азил.
Приликом граничне контроле на уласку у Републику Србију, или
унутар њене територије, странац може усменим или писменим путем да
изрази намеру да тражи азил пред овлашћеним полицијским службеником
Министарства унутрашњих послова, након чега је странац дужан да се јави у року од 72 сата овлашћеном службенику Канцеларије за азил, односно Центра за азил. Овлашћени службеник Канцеларије за азил врши регистрацију странаца и чланова његове породице, што је предуслов да би
странац поднео захтев за азил. Захтев се подноси овлашћеном службенику
у року од 15 дана од дана регистрације, а само под одређеним оправданим
околностима канцеларија за азил овај рок може продужити. Пре подноше295
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ња захтева за азил странац ће се поучити о његовим правима и обавезама,
а посебно о праву на боравак, бесплатног преводиоца, правну помоћ и
право на приступ УНХЦР-у. У поступку пред службеником Канцеларије
за азил лице које тражи азил ће бити саслушано, а у току саслушања службеник ће настојати да утврди све чињенице од значаја за одлучивање о
захтеву за азил и то посебно:
- идентитет лица које тражи азил;
- разлоге на којима се заснива захтев за азил;
- кретање лица које тражи азил након напуштања државе порекла;
- да ли је лице које тражи азил већ тражило азил у некој другој држави.
Лице које тражи азил је у потпуности дужно да сарађује са Канцеларијом за азил и да тачно изнесе све чињенице које су од значаја за одлучивање. На тај начин лице испуњава своју обавезу терета доказивања на
основу чега је могуће донети правилну и чињенично основану одлуку. Орган који одлучује дужан је да на основу потпуно утврђеног чињеничног
стања и оцене свих релевантних чињеница донесе одлуку а то је једино
могуће ако је у потпуности упознат са ситуацијом у земљи порекла тражиоца азила, ако је упознат са релевантним опште познатим чињеницама и
ако је едукован да од тужиоца прибави све значајне информације које би
биле од утицаја за доношење одлуке. Службено лице Канцеларије за азил
је дужно да провери да ли је у прошлости постојао оправдани страх тражиоца азила од прогона и да ли је оправдан страх од прогона и у будућности односно да ли би враћањем тражиоца азила у земљу порекла истом
била озбиљно кршена људска права. Такође, потпуним сагледавањем ситуације у земљи порекла и добром информисаношћу о ситуацији у земљи
порекла тражиоца азила службено лице би било у могућности да утврди
кредибилитет тражиоца азила односно да утврди да ли постоје контрадикторности и недоследности у исказу тражиоца азила и утврди да ли постоји
узрочно-последична веза између основа прогона и основаног страха од
прогона као и да ли лице уколико не испуњава услове за добијање азила
испуњава услове за супсидијарну заштиту. Поред тога службено лице је
дужно и да провери приликом одлучивања да ли је трећа земља кроз коју
је прошло лице које тражи азил сигурна за тражиоца азила и да се увери
да враћањем тражиоца азила у наведену земљу неће доћи до кршења људских права тражиоца азила и кршења забране мучења. Поред тога постоји
обавеза да се спречи да тражилац азила од стране треће земље буде враћен
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у земљу порекла без суштинског испитивања захтева за азил. Примена
концепта "сигурне државе порекла" и "сигурне треће земље" не треба да
за последицу има ускраћивање тражиоцу азила приступ поступку азила
или кршењу принципа забране протеривања због чега је и потребно да се
тражиоцу азила омогући да буде саслушан и да се утврди да ли је трећа
земља из које долази за њега сигурна (одлука Уставног суда у предмету
Уж. 1286/2012, од 29.3.2012. године, пресуда Европског суда за људска
права у предмету M.S.S. против Белгије и Грчке).
Након спроведеног поступка Канцеларија за азил доноси одлуку:
- којом усваја захтев за азил и странцу признаје право на уточиште или
додељује супсидијарну заштиту, када утврди да лице које је поднело захтев за
азил испуњава услове за стицање права на уточиште или доделу супсидијарне
заштите ако не постоје разлози за ускраћивање права на уточиште;
- којом одбија захтев за азил и налаже странцу да, уколико нема
други основ за боравак, у одређеном року напусти територију Републике
Србије када утврди да је тај захтев неоснован или да постоје прописани
разлози за ускраћивање права на азил. Решење мора бити образложено.
Странац чији је захтев за азил раније одбијен у Републици Србији
може поднети нови захтев ако обезбеди доказе да су се околности релевантне за признавање права на уточиште или додељивање супсидијарне
заштите у међувремену битно измениле.
Канцеларија за азил може одбацити захтев за азил без испитивања
да ли лице које тражи азил испуњава услове за признавање азила, ако
утврди:
- да је лице које тражи азил могло да добије ефикасну заштиту у
другом делу државе порекла, осим ако се, с обзиром на све околности, не
може очекивати да то учини;
- да лице које тражи азил ужива заштиту или помоћ неког органа
или тела Организације Уједињених нација, осим УНХЦР-а, или му је признат азил у другој држави;
- да лице које тражи азил има држављанство треће државе;
- да лице које тражи азил може да добије заштиту сигурне државе
порекла, осим ако докаже да за њега није сигурна;
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- да је захтев за азил лице које тражи азил поднело некој другој држави која поштује Женевску конвенцију раније одбијен, а у међувремену
није дошло до промене околности на којима се захтев заснива или је раније
поднело захтев за азил другој држави која поштује Женевску конвенцију;
- да је лице које тражи азил дошло из сигурне треће државе, осим
ако докаже да за њега није сигурна;
- да је лице које тражи азил намерно уништило путну исправу,
идентификациони документ или друго писмено које је могло бити од значаја за одлуку о азилу, осим ако наведе оправдане разлоге.
Пре доношења решења Канцеларија за азил је у обавези да на све
наведене околности саслуша лице које тражи азил.
Такође, поступак за давање азила се може и обуставити по службеној дужности под условима из закона, односно ако лице одустане од
захтева за азил, ако без оправданог разлога не приступи саслушању или
одбије да дâ исказ, ако без оправданог разлога не обавести Канцеларију за
азил о промени адресе боравка, у року од три дана од настале промене или
на други начин спречава уручење позива или других писмена или напусти
Републику Србију без одобрења Канцеларије за азил.
Поред тога, Канцеларија за азил по службеној дужности под законом утврђеним околностима може укинути одлуку о давању азила или
исту може поништити.
Против свих ових првостепених одлука донетих у поступку признања или престанка права на азил жалба се подноси у року од 15 дана од
дана пријема првостепене одлуке, Комисијi за азил.
Управно-судска заштита
Управни спор се покреће тужбом. Тужба се подноси Управном суду, који суди у седишту и у одељењима ван седишта. Управни спор се покреће у року од 30 дана од дана достављања акта који се тужбом оспорава.
Тужбом се оспорава акт донет у другом степену - одлука Комисије за азил.
Управни акт се може побијати тужбом у управном спору због незаконитости и то ако:
- није правилно примењен закон;
- у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка;
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- је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или је из
утврђених чињеница изведен неправилан закључак у погледу одлучних
чињеница.
Тужба се може поднети и ради утврђења да је тужени поновио свој
ранији акт који је већ поништен пресудом.
Поред тужбе којом се оспорава законитост одређеног акта у управном спору постоји тужба због ћутања управе. Овом тужбом се покреће
управни спор у случају када надлежни орган није донео одлуку по захтеву
или жалби подносиоца тужбе. Како је реч о посебној врсти управног спора то су услови и рокови за подношење ове тужбе прописани Законом о
управним споровима.
Решавање у управном спору
Највећи број тужби пред Управним судом односе се на оцену законитости решења којим је одбијена жалба изјављена на закључке којим је одбачен захтев тражилаца азила без испитивања да ли лице које тражи азил испуњава услове за признавање азила. Најчешћи разлози због којих су одбачени
захтеви су: што је лице које тражи азил дошло из сигурне треће државе и што
лице које тражи азил може да добије заштиту сигурне државе порекла, а није
доказало да за њега та држава није сигурна (одлуке Управног суда 6 У.
4245/12, 8 У. 3815/11, 14 У. 4132/11, 11 У. 9426/10, 11 У. 7727/11). Мали број
тужби је уважен и то углавном због пропуста у процедури. У управном спору
суд решава на основу утврђених чињеница на одржаној усменој јавној расправи, с тим што може решавати и без одржавања усмене расправе, ако је
предмет спора такав да очигледно не изискује непосредно саслушање странака и посебно утврђивање чињеничног стања, или ако странке на то изричито
пристану. Суд је обавезан да посебно наведе разлоге због којих није одржао
усмену расправу. Сагласно одредби члана 43. став 1. Закона о управним споровима, када нађе да оспорени управни акт треба поништити, суд ће пресудом решити управну ствар, ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено
чињенично стање пружа поуздан основ за то, а таква пресуда у свему замењује поништени акт (спор пуне јурисдикције).
Суд решава спор пресудом тако што тужбу уважава или одбија као
неосновану. Уколико суд уважава тужбу у спору ограничене јурисдикције,
он пресудом поништава тужбом оспорени акт и предмет враћа надлежном
органу на поновно одлучивање, осим ако доношење новог акта, уместо
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поништеног, није потребно. Када решава у спору пуне јурисдикције суд ће
тужбу уважити, оспорени акт поништити и сâм решити управну ствар. Доношење такве пресуде је могуће само у случају када природа ствари то дозвољава и када утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то.
Заштита пред Уставним судом
Тражиоцима азила незадовољним одлуком Управног суда, а у ситуацији када су им повређена или ускраћена људска и мањинска права и
слободе зајемчене Уставом, могу изјавити уставну жалбу Уставном суду
Републике Србије. Тражиоци азила најчешће у изјављеним уставним жалбама се позивају на повреду права на уточиште предвиђено чланом 57.
Устава Републике Србије, јер је Управни суд потврдио као закониту одлуку другостепеног органа засновану на непотпуно утврђеном чињеничном
стању и донету уз повреду правила поступка, без одржавања усмене расправе и без решавања у спору пуне јурисдикције. У одлуци Уставног суда
Уж. 1286/12 од 29.3.2012. године, одлучујући о изјављеној уставној жалби
против пресуде Управног суда, Уставни суд је одбио као неосновану уставну жалбу и при томе изразио став да тиме што није одржана усмена расправа пред Управним судом није дошло до повреде принципа управног
спора - расправног начела и права на правично суђење зајемченог чланом
32. став 1. Устава, јер је Управни суд дао разлоге због којих није одржао
усмену расправу сагласно одредби члана 33. став 2. Закона о управним
споровима. Поред тога Уставни суд је указао у наведеној одлуци да нису
основани ни наводи уставне жалбе да је суд требао да одлучи у спору пуне јурисдикције. Наиме, одредбом члана 43. став 1. Закона о управним
споровима може се одлучивати у спору пуне јурисдикције када суд нађе
да оспорени акт треба поништити, а природа ствари и утврђено чињенично стање пружају поуздан основ за доношење пресуде. Како је одлуком
Управног суда одбијена тужба као неоснована доношењем саме такве одлуке суд се одредио према захтеву подносиоца, оцењујући да побијаним
управним актом није повређен закон на штету подносиоца.
Уставни суд је такође, у образложењу одлуке, стао на становиште
да је у Републици Србији доследно спроведено начело забране протеривања и враћања утврђено Уставом и Женевском конвенцијом о статусу избеглица. Наиме, чланом 6. став 3. Закона о азилу прописана је и додатна заштита лица - тражиоца азила где се наводи да ниједно лице не сме бити
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протерано или против његове воље враћено на територију на којој постоји
ризик да ће бити подвргнуто мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању. Овакво законско решење проистиче из гаранција
предвиђених чланом 3. Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода и у складу је са ставовима Европског суда за људска
права исказаним у пресудама (пресуда у предмету Chahal против Уједињеног краљевства број 22414/93 од 15.11.1996. године).
Закључак
Иако је код нас законом регулисан положај, права, поступци и обавезе азиланата и даље је потребна велика помоћ и подршка тражиоцима
азила од стране свих институција како владиних, тако и невладиних, јер се
ради о посебно осетљивој групи људи изложених сиромаштву, незапослености, разним облицима насиља и криминала. Овај рад има за циљ да тражиоцима азила као и надлежним органима пружи основне информације о
заштити права у управном поступку и управном спору.
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Биљана Шундерић,
сaветник Управног суда

ПОСЛЕДИЦА ПОНИШТАВАЊА РЕШЕЊА
О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА НЕРАСПОРЕЂЕНОГ
ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
И УПРАВНОМ СПОРУ
О карактеру решења о престанку радног односа
нераспоређеног државног службеника
Расправљајући у теми реферата о последицама поништавања решења о престанку радног односа нераспоређеног државног службеника у управном поступку и управном спору, јавља се дилема да ли је питање распоређивања запослених, па у том смислу и државних службеника и одлучивање о престанку њиховог радног односа управна ствар о којој треба одлучивати у управном поступку, а затим поводом насталог спора и у управном спору. Питање се
пре свега поставља због различитог сврставања те правне материје у упоредном праву земаља у окружењу и тенденције законодавних система неких од
њих да се спорови настали из радних односа решавају у поступцима који се воде пред судовима опште надлежности, управо онако како је и код нас прописано у члану 22. став 3. Закона о уређењу судова1. У прилог овој дилеми говоре и
основне одредбе општег управног права које управну ствар дефинишу као вансудску појединачну животну ситуацију у којој је непосредно ангажован јавни
интерес. Дакле, за разлику од парнично-судских ствари чија се суштина своди
на међусобном неслагању или размимоилажењу два правна субјекта у погледу
истакнутог субјективног права једног од њих, у материјално-правном односу
чију спорну садржину треба да разјасни суд, управна ствар представља појединачну правну ситуацију од јавног интереса у којој непосредно из правних
прописа произлази потреба да се будуће понашање странака ауторитативно одреди. Очигледно је да се у пракси ови садржински модели парнично-судске
ствари и управне ствари не могу увек јасно разврстати, услед чега долази до
раздвајања саме садржине једне правне ствари и њене формалне дефиниције2.
У таквим случајевима законом се изричито прописује да се о одређеној врсти
1
2

"Службени гласник РС", бр. 116/08 ... 101/11
Опште управно право, Зоран Р. Томић
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правне ствари одлучује у управном поступку (царинском, пореском, пензијском и др.) – чиме та ствар и формално постаје управна, без обзира на њене садржинске карактеристике, какав је случај и са одређивањем правног карактера
радно-правног односа државних службеника, осим државних службеника аутономне покрајине и локалне самоуправе, код нас.
Овај модел засебног правног режима, одвојеног од радно-правне
гране, представља модел "службеничког-чиновничког" права, заступљеног
код нас као дела управног права.
У Србији је правни положај државних службеника одређен Законом о државним службеницима из 2005. године, којим је јасно прописано
да се у погледу одлучивања о правима и дужностима државних службеника примењује закон којим се уређује општи управни поступак, изузев код
одлучивања о одговорности за штету (члан 140. став 4), па се последично
томе и судска заштита службеничког права остварује у управном спору.
У покушају решавања бројних питања која се отварају у оквиру овог
реферата од значаја су одредбе општег Закона о раду ("Службени гласник РС",
бр. 24/05 ... 54/09), и то оне којима се уређују права, обавезе и одговорности из
радног односа запослених, па у вези са тим и питање престанка радног односа;
одредбе Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05
... 104/09), којима се уређује питање престанка радног односа нераспоређеног
државног службеника; и нарочито одредбе Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и "Службени гласник РС" 30/10), којима се
уређује поступак одлучивања, форма и садржина акта и институт поништавања акта у управном поступку. Од значаја су, наравно, и одредбе Закона о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/09), којима су регулисане
правне последице поништаја акта у управном спору, али и обавезе органа у погледу поступања у поновном поступку - у поступку извршења пресуде, као и
овлашћења суда у случајевима могућег непоступања органа у складу са налогом суда или уопште непоступања - "ћутања управе".
Поједине одредбе Закона о раду, Закона о државним службеницима,
Закона о општем управном поступку и Закона о управним споровима
од значаја за овај реферат
У вези са напред наведеним, Законом о раду из 2005. године3
омогућена је паритетна заштита права запослених, али и права и интереса
3

"Службени гласник РС", бр. 24/05 ... 54/09
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послодаваца уз доследну примену конвенција, препорука Међународне
организације рада и директива Европске уније. На нов начин, до одређене
мере, уређено је питање престанка радног односа, поступка у случају отказа уговора о раду и облика заштите права запослених код престанка радног односа. Сва ова питања јасно су дефинисана одредбама чл. 175-189.
Закона, при чему су за сврху овог реферата од посебног значаја одредбе
чл. 185. и 191. Закона, којима је прописано да се уговор о раду отказује решењем у писменом облику, које обавезно садржи образложење и поуку
о правном леку (члан 185. став 1); да решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодаваца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог (члан 185. став 2); да запосленом престаје радни однос даном достављања решења, осим ако овим законом
или решењем није одређен други рок (члан 185. став 5); те да, ако суд
донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је незаконито престао радни однос, запослени има право да се врати на рад ако то захтева (члан 191. став 1). Закон о раду предвидео је обавезу послодавца да
запосленом, пре престанка радног односа, исплати све неисплаћене зараде, накнаде зарада и друга примања која је запослени остварио до дана
престанка радног односа. Одредбом члана 17. Закона прописана је дужност и послодавца и запосленог да се придржавају права и обавеза утврђених законом, док је одредбом члана 274. став 1. тачка 17. и став 2. прописана прекршајна одговорност послодавца ако одлучи о појединачном
праву, обавези или одговорности запосленог, а не донесе решење или га
не достави запосленом у складу са овим законом.
Све напред наведене одредбе Закона о раду битне су нам ради правилног одређивања:
1. правног значаја решења о престанку радног односа - као акта
који доводи до промене у радно-правном статусу запосленог;
2. тренутка када настаје последица решења о престанку радног односа
односно, када наступа промена у радно-правном статусу; па у вези са тим и
3. последице поништаја решења о престанку радног односа - као новонасталог стања до кога долази доношењем новог акта, којим се претходно
донето решење о престанку радног односа уклања из правног поретка;
(с тим што ће се у оквиру овог реферата, одговори на напред изнето превасходно односити на решења о престанку радног односа, претходно нераспоређеног државног службеника).
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Напомињем да је одредбом члана 2. став 2. Закона о раду прописано да се одредбе овог закона примењују и на запослене у државним органима, органима територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавним
службама, ако законом није друкчије одређено.
Пратећи ову одредбу Закона о раду, наилазимо на компатибилну одредбу члана 4. став 1. Закона о државним службеницима4, којом је јасно дефинисано да се на права и дужности државних службеника која нису уређена
овим или посебним законом примењују општи прописи о раду, на који начин
је недвосмислено указано на примену општих норми и начела Закона о раду
и на државне службенике тј. на све ситуације које нису другачије уређене Законом о државним службеницима или другим посебним законом. Разлози за
престанак рада, услови и стицање статуса нераспоређеног државног службеника и доношење решења којим се, под законом прописаним условима, утврђује престанак рада уређени су одредбама чл. 76-81. Закона о државним службеницима (када су у питању државни службеници на положају), односно
одредбама чл. 126-139. истог закона (када су у питању државни службеници
на извршилачким радним местима). Међутим, и за једне и за друге једнако је
то да се престанак радног односа, односно рада на положају, утврђује решењем, које садржи разлоге због којих је престао радни однос, односно рад
на положају и дан када је престао радни однос, односно рад на положају (чл.
79. и 132). У оба случаја искључено је право на жалбу и указано на могућност покретања управног спора.
Одредбом члана 126. истог закона, прописани су начини престанка
радног односа државног службеника, при чему је у ставу 1. тачка 4. као један од начина дефинисан и престанак радног односа по сили закона. У посебном одељку у којем су разрађени разлози за престанак радног односа
по сили закона - у члану 131. став 1. тачка 3. прописано је да ће државном службенику престати радни однос по сили закона ако је нераспоређен, а не буде премештен на друго радно место - и то наредног дана од
протека два месеца откад је постао нераспоређен.
У посебном одељку Главе XI, у којем су уређена права државних
службеника, при промени уређења државних органа, у подгрупи "положај
нераспоређених државних службеника", на исти начин је чланом 138. став
3. прописано да нераспоређеном државном службенику престаје радни од4
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нос ако у року од два месеца, не буде премештен у други државни орган,
с тим што овом одредбом није прописан дан када државном службенику
престаје радни однос, као што је то учињено у случају из члана 131. став
1. тачка 3. Закона.
Занимљиво је и то да је одредбом члана 133. ст. 3. и 4. прописано
да, ако се државни службеник из става 2. овог члана (мисли се на прекобројног нераспоређеног државног службеника који је тај статус стекао
услед промене унутрашњег уређења државног органа), не сагласи са премештајем руководилац доноси решење о престанку радног односа, при чему нераспоређеном државном службенику, у том случају радни однос
престаје даном коначности решења о престанку радног односа.
Због ове недоследности отворило се питање, са којим даном престаје радни однос нераспоређеном државном службенику из члана 138. закона - да ли:
- са првим наредним даном од протека два месеца од када је постао нераспоређен - у смислу члана 131. став 1. тачка 3, имајући у виду да
се ради о престанку радног односа по сили закона; или
- даном коначности решења о престанку радног односа (као у случају из члана 133. став 4), с обзиром да дан није прецизиран у самој одредби члана 138. Закона, а имајући у виду да се у смислу члана 140. став
4. закона, при одлучивању о правима и обавезама државног службеника
примењује закон којим се уређује општи управни поступак, па у вези са
тим и одредба члана 239. став 1. Закона о општем управном поступку према којој, коначно решење јесте оно решење против кога нема редовног
правног средства у поступку, а које, према правном ставу ВСС, не може
постати коначно пре него што се уручи странци.
У вези са овим питањем, а испитујући законитост бројних решења
којима је утврђен престанак радног односа нераспоређених државних службеника, Управни суд је кроз образложења пресуда којима су одбијане тужбе изајвљиване против решења о престанку радног односа државних
службеника, (а која су донета по истеку периода у коме су државни службеници били у статусу нераспоређених државних службеника, и то са
првим наредним даном од протека два месеца откад су постали нераспоређени) у пресудама У. 23349/10; У. 26922/10; У. 21453/10; У. 22814/10; У.
2813/11 итд, а које су потврђене пресудама Врховног касационог суда Узп.
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104/12 и Узп. 624/12, индиректно изразио став да у свим случајевима (осим
у случају из члана 133. став 4. Закона, који је самим законом другачије регулисан), нераспоређеном државном службенику престаје радни однос првог
наредног дана по истеку два месеца од настанка нераспоређености позивајући се при том на одредбу члана 131. став 1. тачка 3. као општу норму
утврђену посебним законом, на основу које, са наведеног разлога радни
однос престаје по сили закона. Прихватајући напред наведено, за доношење решења о престанку радног односа по овом основу, по оцени суда, од
значаја за правилно одлучивање, била је чињеница да је решење којим је
утврђено да је државни службеник нераспоређен постало коначно и извршно, односно да је коначно утврђен датум настанка нераспоређености од
кога се има рачунати и рок за престанак радног односа.
У судској пракси евидентиране су и бројне одлуке, (У. 23549/10, У.
23543/10, У. 58/11, У. 2369/11 и др), којима је суд уважавао тужбе државних службеника и поништавао решења о престанку радног односа нераспоређеног државног службеника, уколико су решења доношена пре истека законом прописаног рока од два месеца од настале нераспоређености,
потврђујући исти став да је протек рока од два месеца законом прописана
претпоставка за доношење решења о престанку радног односа по том
основу, у ком случају радни однос може престати најраније првог наредног дана од протека два месеца од дана када је државни службеник постао нераспоређен.
Дакле, оно што се из досадашњег дела реферата, а на основу
цитираних одредаба закона, може извести као закључак јесте то:
1. да се права и дужности државних службеника уређују Законом о
државним службеницима, али да се на сва питања која нису уређена тим
или посебним законом примењује Закон о раду;
2. да се у погледу поступка у којем се одлучује о правима и обавезама државног службеника примењује закон којим се уређује општи
управни поступак;
3. да сагласно наведеном, решење којим се одлучује о појединачном праву, обавези или одговорности запосленог државног службеника
има карактер управног акта који мора бити донет у писменој форми и који
мора садржати све саставне делове у складу са чланом 196. ЗУП-а;
307

УПРАВНА СЕКЦИЈА
4. да се решење, и под претњом прекршајне одговорности, увек
мора донети и запосленом уручити лично;
5. да у диспозитиву решења, којим се утврђује престанак радног
односа запосленог па и нераспоређеног државног службеника, мора бити
наведен датум престанка радног односа, а у образложењу решења разлози
због којих је радни однос престао;
6. да државном службенику престаје радни однос даном коначности решења о престанку радног односа, а нераспоређеном државном службенику, по сили закона, првог наредног дана од протека два месеца откад је остао нераспоређен;
7. да је против овог решења законом искључено право на жалбу и
дозвољена могућност покретања управног спора.
Код изведеног закључка о искључивој примени Закона о општем
управном поступку5, у поступку доношења решења о престанку радног
односа нераспоређеног државног службеника, јасно је да се одредбе овог
закона примењују и у случају поништавања тог решења у управном
поступку од стране самог управног органа, а да се консеквентно томе, у
поступку поништавања тог решења у управном спору, примењују одредбе Закона о управним споровима.
Уопштено о поништавању решења у управном поступку
и насталој правној последици
Када је у питању примена Закона о општем управном поступку,
и генерално поништавaње решења у управном поступку, независно од тога применом ког правног средства је до поништавања дошло - применом
жалбе, као редовног правног средства (чл. 231-233); или у поновљеном
поступку - по захтеву странке или по службеној дужности (члан 248); поводом покренутог управног спора (члан 251); по основу службеног надзора (члан 253); као правна последица поништавања увек се јавља, сагласно
члану 259. ЗУП-а, и поништај свих правних последица које је то решење произвело. Решењем о поништавању решења делује се ex tunc - од
натраг, тј. од момента доношења решења које се уклања из правног поретка уз поништавање свих правних последица које је то решење произвело и
5
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онемогућавање даљих дејстава истог. Најједноставније, има се сматрати
да такав акт и није постојао у правном поретку, те да је поступак враћен у
ону фазу у којој је био пре доношења поништеног акта, значи:
а) поништавањем решења донетог по захтеву странке у фазу – одлучивања по захтеву странке;
б) поништавањем решења донетог по жалби странке и враћањем
на поновни поступак у фазу – одлучивања по жалби станке;
в) поништавањем решења донетог по службеној дужности коначног у првом степену у фазу - као да то решење није ни донето, уз могућност да сам орган, према природи правне ствари, оцени да ли је доношење новог решења потребно.
У вези са тим, а поштујући приоритетно начело - начело законитости према коме се појам решавања тиче укупног рада органа у поступку, а
не само примене материјалног прописа на утврђено чињенично стање, неопходно је у том поновном или поновљеном поступку правилно одредити:
1. одговарајући материјални пропис, односно меродавна правна
правила на основу којих се одлучује у датој правној ствари, који се примењује на утврђено чињенично стање; и
2. поштовање "формалног" закона, односно процесних норми
ЗУП-а или посебних закона којима се одређују поједине управне области.
У судској пракси, везано за напред наведено, давно су већ заузети
ставови да:
а) ако прелазним и завршним одредбама није другачије одређено,
при решавању у управним стварима поступаће се по пропису и поступку
који важи у време подношења захтева и решавања, а не по пропису када је дотични однос настао;
б) да се правилност првостепеног решења оцењује према пропису
који је важио у време његовог доношења, а не према пропису који је на
снази у периоду када треба донети другостепено решење.
Ситуација која се тиче односа насталог за време важења једног
прописа који траје и у периоду важења каснијег измењеног прописа,
решена је на начин што је прихваћен став о примени прописа који је касније донет – једино ако је повољнији за странку и под условом да о тој
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ствари већ није правноснажно одлучено у периоду пре ступања на снагу
новог прописа.
У односу на решење које се доноси у поновљеном поступку, након што је измењен материјални пропис, на коме је засновано раније решење, заузет је став – да се ново решење доноси применом материјалног закона који је био на снази у време доношења решења којим је ранији поступак окончан.
в) када је у питању последица поништаја решења у управном поступку донетог по службеној дужности, коначног у првом степену, ту је ситуација нешто другачија, управо због тога што се поступак враћа у фазу као да
претходно решење никада није ни донето. То практично значи, да је, имајући у виду да је поступак био покренут по службеној дужности, остављено на
оцену самом органу, да према природи ствари, одлучи да ли ће, или неће,
донети ново решење у тој правној ствари. Уколико пак, орган одлучи да ипак
донесе ново решење то мора учинити само у складу са важећим законом
тј. материјалним и процесним законом који је на снази у тренутку покретања тог новог поступка по службеној дужности, с тим да би последица
тог новодонетог решења могла наступити само убудуће. Овакав став потврђен је бројним пресудама некадашњег Врховног суда Србије, али и пресудама
Управног суда (У. 5613/10 (2008), У. 6171/10 (2008); У. 29052/10) и Врховног
касационог суда Узп. 96/11, Узп 380/11).
Изузетак од оваквог начина поступања настаје само у ситуацији
када је решењем другостепеног или органа овлашћеног да врши надзор,
првостепено решење поништено и предмет враћен на поновни поступак.
Према ставу Управног суда заузетом на Седници свих судија дана
19.11.2012. године, у том случају обавеза је првостепеног органа да донесе
ново решење на основу истог или употпуњеног чињеничног стања и
истог правног стања (по наведеном ставу одлучено је и у предмету У.
12565/11 од 29.11.2012. године).
О поништавању решења о престанку радног односа
нераспоређеног државног службеника у управном поступку
- и насталој правној и фактичкој последици
Када је у питању последица поништавања решења о престанку
радног односа нераспоређеног државног службеника, иако се ради о
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поништавању решења донетог по службеној дужности и коначног у првом
степену, ту је ситуација знатно другачија.
Наиме, за ово питање важно је подсетити:
1. да је решење о престанку радног односа нераспоређеног државног службеника – решење које се доноси по службеној дужности;
2. да престанак радног односа нераспоређеног државног службеника наступа у тренутку када се испуне законом прописани услови – по
сили закона;
3. да је, против решења којим је утврђен престанак радног односа
нераспоређеног државног службеника, законом искључено право на
жалбу, те да је датум достављања тог решења од утицаја само на утврђивање датума када је решење постало извршно, али не и датума када је
нераспоређеном државном службенику престао радни однос.
Сагласно наведеном до поништавања ових решења у управном поступку долази само применом ванредних начина заштите законитости решавања у управном поступку. Независно од тога да ли је законом прописано ванредно правно средство поднето од стране саме странке о чијем праву је у поступку одлучивано или је поступак покренут по службеној дужности, предмет поништавања су увек коначна решења, при чему околност да је коначно решење постало правноснажно није сметња за поступање органа у овом поступку ванредне управне контроле. Последица поништавања и у случајевима примене ових ванредних правних средстава, требало би да буде иста као и у редовном поступку, и да се своди на уклањање свих правних последица које је решење, које се поништава, произвело
од момента доношења. Међутим, имајући у виду да се решење о престанку радног односа нераспоређеног државног службеника, а по испуњењу
законских услова, доноси по службеној дужности и по сили закона, то је
јасно да такво решење, по својој природи, представља само декларативни акт. Оваквим актом констатује се испуњеност услова за престанак радног односа, односно обелодањује или формално саопштава да је један
правни однос или једна правна ситуација већ (раније) настала. Дакле, престанак радног односа нераспоређеног државног службеника наступио
је онда кад су се стекли законски услови, а што је решењем о престанку
радног односа само констатовано уз утврђивање разлога и датума када
је та околност настала. У вези са наведеним на Седници свих судија
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Управног суда 19.11.2012. године утврђен је став који гласи: "Решење о
томе да је државном службенику престао радни однос по сили закона
је декларативног карактера. Руководилац доноси ово решење искључиво након престанка радног односа државног службеника и њиме
утврђује само разлог због кога је радни однос престао и дан када је
радни однос престао". Сагласно наведеном и поништавање тог декларативног решења фактички не би произвело никакве последице у корист запосленог тј. не би утицало на промену радно-правног статуса државног службеника коме је радни однос већ престао по сили закона. То такође значи да државни службеник након поништавања решења о престанку радног односа, не би могао да буде враћен на рад, чак ни уколико би
то захтевао (јер решењу о престанку радног односа претходило је решење
о нераспоређености); не би могао да буде враћен у статус нераспоређеног
државног службеника (јер је протекао законом прописани рок у коме је
државни службеник могао да буде у статусу нераспоређеног државног
службеника); нити би му се због последице поништавања могло признати
право на штету или зараду по основу рада (ако је датум престанка радног
односа поништеним решењем правилно утврђен). У таквој ситуацији државни службеник има једино право да од руководиоца захтева, да у смислу члана 132. Закона о државним службеницима донесе ново решење о
престанку радног односа и истим утврди датум и разлог због кога је радни однос престао, уколико такво решење руководилац већ претходно није
донео. Дакле, правна последица поништавања решења о престанку радног
односа нераспоређеног државног службеника не може бити – као да никада није донето, без обавезе органа да у тој ствари поново одлучи,
иако доношење или недоношење тог решења нема утицаја на промену
радно-правног статуса претходно нераспоређеног државног службеника.
Имајући у виду да овакво решење о престанку радног односа
представља акт који је – сада незапосленом државном службенику, неопходан за остваривање других права по основу рада, сматрам да је доношење таквог решења, независно од тога што се по природи ствари доноси по
службеној дужности, фактички у интересу државног службеника. Зато
уколико руководилац, такво решење не донесе остаје могућност да се ова
обавеза ипак изврши по основу захтева странке у смислу члана 208. Закона о општем управном поступку и то што пре, а најкасније у року од једног месеца од дана подношења уредног захтева, у скраћеном поступку,
имајући у виду да се ради о ствари о којој се може одлучити на основу чи312
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њеница које су органу познате и података којима орган располаже. У противном државни службеник би имао право да покрене управни спор због
ћутања првостепеног органа, против чијег решења жалба није допуштена.
Овакав закључак у складу је и са одредбом члана 274. став 1. тачка 17. и
став 2. Закона о раду, којом је прописана дужност послодавца да о појединачном праву или обавези запосленог одлучује решењем и под претњом
прекршајне одговорности.
У случају да је покренут управни спор, због ћутања управе или
против решења којим је нераспоређеном државном службенику престао
радни однос, поступак се надаље води пред Управним судом, непосредном
применом Закона о управним споровима6.
Пре одлучивања о самој тужби, када је у питању непосредна примена овог закона, и правних института прописаних тим законом, основано
се поставља питање сврсисходности примене члана 23. ЗУС-а у поступку
одлагања ових решења, управо са аспекта правне последице поништаја
истих. Према ставу Управног суда утврђеном на четвртој Седници свих
судија Управног суда дана 10.9.2010. године, о сваком захтеву за одлагање извршења решења поднетом после ступања на снагу Закона о
управним споровима одлучује се решењем тако што се захтев одбија
или уважава - када се цени његова основаност, а у осталим случајевима захтев се одбацује. Одредбом члана 23. став 2. Закона о управним споровима прописано је да, по захтеву тужиоца, суд може одложити извршење коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари, до доношења судске одлуке, ако би извршење нанело тужиоцу штету
која би се тешко могла надокнадити, а одлагање није противно јавном интересу, нити би се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета противној странци, односно заинтересованом лицу. Имајући у виду цитирану
законску одредбу, која без ограничења оставља могућност сваком тужиоцу да поднесе захтев за одлагање извршења коначног управног акта којим је мериторно одлучено (изузетно и пре подношења тужбе - члан 23.
став 3), али и обавезност кумулативног испуњавања сва три законом
прописана услова да би суд, оцењујући основаност захтева, могао да одложи извршење тог коначног акта, и уз претходно већ изнет став о де-

6

"Службени гласник РС", бр. 111/09
313

УПРАВНА СЕКЦИЈА
кларативном карактеру решења о престанку радног односа нераспоређеног државног службеника, мишљења сам да би:
1. по овим захтевима суд био дужан да поступа (члан 23. став 1);
2. да би о овим захтевима суд морао да одлучује решењем (члан
23. став 4);
3. да би одлуке поводом ових захтева, уколико је дан престанка
радног односа правилно утврђен, требало да буду одбијајуће, због неиспуњавања једног од законом прописаних услова, а то је настанак штете која
би се тешко могла надокнадити. Чак и уколико би се под одлагањем решења, у смислу ове законске одредбе, подразумевало (у ширем смислу) одлагање правног дејства коначног решења (без обзира о каквом се решењу ради, а не само решења којим се странци наређује нека обавеза), свака
евентуално настала штета, могла би се надокнадити у посебном поступку
пред надлежним судом ако би се правноснажном пресудом суда утврдио
незаконит престанак радног односа.
О поништавању решења о престанку радног односа
нераспоређеног државног службеника у управном спору
и насталој последици
Управни спор, у овој правној ствари, покреће се тужбом поднетом
против решења туженог којим је одлучено да нераспоређеном државном службенику престаје радни однос (члан 14. ЗУС-а). У овом случају, сагласно чл.
11. и 14. став 2. ЗУС-а, тужбу може поднети физичко лице (претходним решењем нераспоређени државни службеник), о чијем праву је одлучено оспореним решењем о престанку радног односа. О законитости овог решења, а применом члана 41. ЗУС-а, у границама постављеног захтева одлучује Управни
суд, у ком случају, на основу члана 40. став 2. пресудом тужбу уважава или
одбија као неосновану. Имајући у виду декларативни карактер овог решења
(којем претходи коначно и извршно решење о нераспоређености државног службеника) и све већ напред изнето у вези са правном последицом поништаја истог у управном поступку а која последица је једнака и у случају
поништаја тог решења пресудом у управном спору (јер враћа поступак у фазу
која је претходила поништавању решења), мишљења сам да би суд, у случају
кад оцени да тужбу треба уважити, био дужан да пресудом поништи оспорени управни акт у целини, али и да предмет врати надлежном органу на
поновно одлучивање, независно од тога што је оспорено решење донето по
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службеној дужности. Ово стога што из напред наведеног, недвосмислено произлази да је према природи ове правне ствари доношење новог акта у управном поступку потребно. Овај акт (решење о престанку радног односа нераспоређеног државног службеника) доноси се по сили закона, када се стекну законом прописани услови, и управо је због тога орган дужан да донесе ново
решење и у случају када је претходно решење о престанку радног односа поништено пресудом суда. Али са истих разлога и суд је дужан, да у свакој својој пресуди у овој правној ствари, уколико ствар не реши у спору пуне јурисдикције у смислу члана 43. став 1. ЗУС-а, диспозитивом пресуде предмет врати надлежном органу на поновно одлучивање, што би у даљем поступању
водило ка обавези надлежног органа да у извршењу ове пресуде донесе
нови акт. У досадашњој судској пракси било је одлука у којима је суд поступао на наведени начин враћајући предмет органу на поновно одлучивање (У.
23543/10, У. 343/11, У. 2369/11), али и оних у којима се овако није поступало
тј. пресудом којом се тужба уважавала, предмет није враћан на поновни поступак, а што је касније, у новопокренутим поступцима у "Уи" предметима
имало за последицу доношење одбијајућих одлука - односно негативних решења суда по захтевима странака поднетим на основу члана 71. став 1. ЗУС-а
(У. 27875/10, У. 58/11, Уи. 31/12, Уи. 34/13). Сматрам да је на овај начин у "У"
предметима странка остала ускраћена за могућност, да приликом поништаја
решења о престанку радног односа, суд наложи туженом доношење новог
управног акта (на основу члана 42. став 1. ЗУС-а), којим би се њен радноправни статус и формалноправно окончао, а у вези са тим и да у "Уи" предметима (сагласно одредби члана 71. став 3. ЗУС-а), суд донесе решење које би у
свему заменило акт туженог, или да, уколико природа ствари то не дозвољава,
нареди органу да донесе нови акт.
Случајеви пасивног непоступања туженог у правној ствари
престанка радног односа нераспоређеног државног службеника
У случају непоступања органа после поништења управног акта од
стране суда или непоступања по пресуди донетој на основу члана 44. ЗУС-а,
захтев (односно посебни поднесак), се може поднети суду у року од 30 дана
од дана када је надлежном органу пресуда достављена, који рок се, сагласно члану 71. став 2. ЗУС-а, продужава само за још седам дана, колико је органу законом остављено за поступање по накнадном поднеску странке, уколико у напред означеном року није поступио. Заједничко у оба случаја је, па315
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сивно непоступање органа, у ситуацији када је орган, не само по тврдњи тужиоца, већ и по основу закона био дужан да донесе нови управни акт.
Сагласно напред наведеном, а имајући у виду декларативни карактер решења о престанку радног односа нераспоређеног државног службеника и потребу његовог доношења и достављања државном службенику
ради остваривања других права, по основу рада (дакле, несумњив оправдан интерес да се поступак оконча), као и прописану процедуру поступања суда по пријему захтева, мишљења сам да је суд дужан да у овим предметима, уважи захтев и наложи туженом доношење изосталог акта, чиме
би се тужиоцу признало процесно право на одлуку у тој правној ствари и
чијим доношењем и достављањем странци, би се и формалноправно окончао њен радноправни статус. Више од овога, странкама омогућава само
одредба члана 71. ЗУС-а, којом је дефинисана санкција суда у случају
упорног пасивног непоступања органа по пресуди суда, а којом је под законом прописаним условима и уколико природа ствари то дозвољава, омогућено да суд мериторно реши ову ствар доносећи непосредно решење које би у потпуности заменило неиздати акт органа, а којим би се коначно и
правноснажно окончала ова правна ствар.
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Љиљана Петровић,
саветник Управног суда

ПОСТУПАЊЕ УПРАВНИХ ОРГАНА
У ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКА УПРАВНОГ СУДА
Увод
Поступање органа управе при решавању о управним стварима регулисано је обавезним правним правилима која чине управни поступак.
Правила поступка, према којима су дужни да поступају државни органи и
предузећа и друге организација кад у вршењу јавних овлашћења која су
им поверена законом решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке, као и кад обављају
друге послове утврђене овим законом, садржана су у Закону о општем
управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), и другим посебним законима када је тим законима у
појединим управним областима прописан посебан поступак.
Управни спор је врста судског поступка у којем се оцењује законитост донетог по правилу (чл. 1. и 3. ЗУС-а) управног акта, и то акта са
својством коначности у управном поступку (чл. 7. и 14. ЗУС-а). Предмет
управног спора може да буде и ћутање управе (чл. 15. и 19. ЗУС-а), с тим
да је и оно коначно у управном поступку, тј. да се на њега не може изјавити управна жалба (чл. 208. и 236. ЗУП-а).
Утврђивање тачног и потпуног чињеничног стања - циљ је поступка пред органом јавне управе у управном поступку и у поступку пред судом у управном спору. И управа и суд утврђују чињенице ради доношења
сопствених одлука.
Смисао управног спора је у судској контроли рада јавне управе и
заштите законитости и права грађана и организација у њиховим односима
са јавном управом. Управни спор обезбеђује одређену сигурност да ће
права и други интереси грађана и других правних субјеката која по закону
имају бити остварена и призната.
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I
Обавезност пресуда донесених
у управном спору
Начело обавезности пресуда донесених у управним споровима
утврђена је у члану 7. ЗУС-а, као једно од значајних начела управног спора, које је ближе разрађено у одредбама чл. 69-72 и 75. ст. 2-3. ЗУС-а. Обавезност пресуда односи се како на странке у управном спору, тако и на
трећа лица и државне органе, па и суд који је пресуду донео и има велики
значај у систему судске контроле законитости управних аката.
Против пресуде донете у управном спору не може се изјавити жалба (правоснажна пресуда), што значи да је свака пресуда Управног суда
одмах и правоснажна. У управном спору предвиђена су два ванредна
правна средства: захтев за преиспитивање судске одлуке (чл. 49-55. ЗУС-а)
и понављање поступка (чл. 56-65. ЗУС-а).
Ради остваривања циља управног спора, односно обезбеђења судске заштите права физичких лица, правних лица и других странака, када
су та права повређена управним актом или другим појединачним актом (у
смислу члана 3), као и ради обезбеђења објективне законитости, битно је
поступање органа управе у извршењу одлука Управног суда. Наиме, за
праксу судова и органа који извршавају пресуде донесене у управном спору, је важно питање поступања органа управе када је пресудом суда тужба
уважена и управни акт поништен, тужба уважена због "ћутања управе" и
када је суд пресудом поништио управни акт, и решио управну ствар (пуна
јурисдикција - члан 43. став 1. ЗУС-а).
Правне последице на поступање органа управе
када је пресудом управни акт поништен
Суд у управном спору када нађе да је тужба основана, поништава
управни акт у целини или делимично и предмет враћа надлежном органу
управе на поновно одлучивање, осим ако у тој управној ствари нови акт
није потребан (члан 42. став 1. ЗУС-а).
Када суд поништи акт против кога је покренут управни спор на основу члана 69. Закона о управним споровима предмет се враћа у стање у коме
се налазио пре него што је поништени акт донесен, што значи у фазу решавања по жалби, односно стање решавања по захтеву странке у управном по318
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ступку, ако је жалба била законом искључена или одлучивања по службеној
дужности уколико је поништен коначни управни акт првостепеног органа.
Чланом 69. ЗУС-а одређено је какве су правне последице поништавања акта
против кога је био покренут управни спор. Такав акт више правно не постоји,
сматра се као да није ни био донесен и поступак се враћа у ону фазу у којој је
био пре доношења поништеног акта. То је стање поновног решавања туженог
органа по жалби, односно стање поновног решавања по захтеву странке у првостепеном поступку, ако је жалба била законом искључена, као и стање поновног одлучивања по службеној дужности у првостепеном поступку, ако је
таква ствар у питању, а жалба је искључена. Управни спор се покреће против
другостепеног акта, а против првостепеног само ако против таквог акта није
дозвољена жалба (члан 14. ЗУС-а). Значи, ако је пресудом суда поништен
другостепени управни акт, поступак се враћа у стање жалбе, па у извршењу
пресуде треба поново решити о жалби. Ако је пресудом суда поништен
управни акт који је донесен у првом и последњем степену (жалба је искључена) поступак се враћа у стање захтева странке, па у извршењу пресуде треба
поново решавати о том захтеву. Ако је такво решење било донесено по службеној дужности, његовим поништењем поступак се враћа у фазу када је,
према правилима управног поступка, био покренут. Ново решење у извршењу пресуде доноси се ако постоји законска обавеза да се по службеној дужности решава у датој управној ствари.
Дужност органа да донесе други акт
уместо поништеног
Одредбом става 2. члана 69. ЗУС-а прописана је дужност надлежног органа да уместо поништеног акта донесе акт ако према природи
ствари у којој је настао управни спор, треба такав акт донети без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана достављања пресуде (што значи
од дана пријема пресуде). Без обзира на то да ли је такав акт био донесен
по захтеву странке или по службеној дужности, као из којих га је разлога
суд поништио, новим актом се мора решити о жалби у складу са пресудом. Ова обавеза органа постоји само уколико према природи ствари која
је била предмет спора треба уместо поништеног акта донети други. Закон
не дефинише, који су то случајеви у којима орган због природе ствари није у обавези да донесе нови управни акт. Међутим, може се рећи да ретко
и изузетно неће бити потребно донети нови управни акт после поништаја
другостепеног акта. Тако, ако је пресудом суда поништен другостепени
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управни акт због ненадлежности туженог органа, орган неће доносити нови управни акт, већ ће предмет уступити на решавање надлежном органу
и о томе обавестити странку (члан 56. став 4. ЗУП-а). Орган ће бити дужан да у извршењу пресуде донесе управни акт којим ће жалбу одбацити
због ненадлежности, само уколико не може да утврди који је орган надлежан. Такође, уколико је пресудом поништен коначни управни акт донет у
првом степену у поступку вођеном по службеној дужности, орган ће имајући у виду разлоге пресуде ценити да ли је потребно доносити нови
управни акт уместо поништеног. Овде се по правилу ради о управним актима којима је за странку утврђена одређена обавеза или утврђен престанак одређеног права. Када суд пресудом поништи управни акт престаје
правни основ за постојање обавезе или престанак права, па надлежни орган није у обавези да у извршењу пресуде донесе ново решење. Међутим,
уколико је пресудом поништено коначно решење првостепеног органа донето по захтеву странке или решење другостепеног органа донето по жалби странке, надлежни орган је дужан да донесе нови управни акт, јер би у
супротном захтев, односно жалба странке остали нерешени. Када је пресудом у спору због ћутања управе (члан 44. ЗУС-а) тужба уважена и наложено туженом органу да донесе решење по жалби или по захтеву странке –
орган је такво решење увек обавезан да донесе. Када је пресудом суда поништен управни акт и решена сама управна ствар (пуна јурисдикција,
члан 43. став 1. ЗУС-а), таква пресуда у свему замењује поништен управни акт и непосредно се извршава. (Пресуда Управног суда II-2 3 Уж.
287/12 од 13.5.2012. године). У овом случају тужени орган није дужан да
доноси нови управни акт, већ има само обавезу да пресуду изврши.
Овде треба имати у виду да се у новом поступку код органа управе
могу износити нове чињенице и предлагати нови докази, као и да постоји
могућност да дође до измене материјалног прописа. Наиме, уколико у поновном поступку код надлежног органа буду изнете нове чињенице и околности које пре доношења пресуде нису постојале или нису биле познате,
ако нови изведени докази указују на другачије чињенично стање од оног које је било утврђено у раније вођеном управном поступку, или ако су у поновном поступку примењени други материјални прописи које суд није имао
у виду приликом доношења пресуде, надлежни орган је овлашћен да заузме
друго правно схватање које одговора новоутврђеном стању ствари.
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Правне последице на поступање туженог органа
када је пресудом суда тужба уважена због "ћутања управе"
(члан 44. у вези чл. 15. и 19. ЗУС-а)
Могућност покретања управног спора када надлежни орган по захтеву, односно по жалби странке није донео одговарајући управни акт, предвиђена је чланом 15. ЗУС-а, а услови за покретање управног спора члан 19. истог
закона. Одредбом наведеног члана 19, предвиђена су два одложна законска
рока за доношење управног акта, чијим протеком странка стиче процесно
право на покретање управног спора због ћутања. Ако странка поднесе тужбу
пре него што предвиђени рокови истекну, суд ће је решењем одбацити као
преурањену (члан 26. став 1. тачка 1. ЗУС-а). Први одложни предвиђени рок
износи 60 дана, осим ако законом није одређен краћи рок. Други, накнадни
рок за доношење решења износи 7 дана, рачунајући од утврђивања пожурнице. (Пресуда Управног суда 17 У.13822/11 од 12.4.2012. године).
Када је тужба поднета на основу члана 19. ЗУС-а, а суд нађе да је
основана, пресудом ће применом члана 44. истог закона уважити тужбу и
наложити да надлежни орган донесе решење. Надлежни орган је дужан да
нови управни акт донесе одмах, а најкасније у року од 30 дана. Ако суд
располаже потребним чињеницама, а природа ствари то дозвољава, он може својом пресудом непосредно да реши правну ствар (члан 44. ЗУС-а).
(Пресуда Управног суда 1 У.7543/11 од 24.11.2011. године).
Везаност органа правним схватањем суда
и примедбама суда у погледу поступка
Одредбом члана 69. Закона о управним споровима изричито је
прописано да је надлежни орган, доносећи нови управни акт у извршењу
пресуде везан правним схватањем суда као и примедбама суда у погледу
поступка.
Правило је да суд у образложењу пресуде којом управни акт поништава јасно изражава правно схватање суда и органу даје јасна упутства
како да употпуни поступак и донесе законито решење. Надлежни орган је
дужан да у поновном поступку прихвати правно схватање суда изражено у
пресуди којом је ранији акт тог органа поништен и у случају да је исти
или други суд у другој пресуди код истог чињеничног стања и примене материјалног права заузео друго правно схватање. Везаност органа правним
схватањем суда постоји уколико је ново решење засновано на истом чиње321

УПРАВНА СЕКЦИЈА
ничном стању и материјалном пропису које је суд оцењивао у пресуди којом је ранији управни акт поништен. Наиме, у новом поступку код органа
управе могу се износити нове чињенице и предлагати нови докази, а постоји могућност и да дође до измене материјалног прописа. Уколико су у
поновном поступку код надлежног органа изнете нове чињенице и околности које пре доношења пресуде нису постојале или нису биле познате,
ако нови изведени докази указују на другачије чињенично стање од оног
које је било утврђено у раније вођеном управном поступку, или ако су у
поновном поступку примењени други материјални прописи које суд није
имао у виду приликом доношења пресуде, надлежни орган је овлашћен да
заузме друго правно схватање које одговара новоутврђеном стању ствари.
Такво решење у новом управном спору било би законито без обзира што је надлежни орган заузео друго правно схватање од правног схватања суда у пресуди којом је поништен управни акт истог органа.
Везаност суда за своје правно схватање
заузето у ранијој пресуди
Правило је да је и суд у новом управном спору покренутом против
решења донетог у извршењу раније пресуде суда везан правним схватањем заузетим у својој ранијој пресуди, под условом да је и новодонесено
решење засновано на истим доказима на којима је било засновано и раније
решење. Ако у новом поступку, који је уследио после поништења оспореног решења буду поднети докази, тада је управни орган дужан да оцени и
све нове доказе и да на основу целокупног доказног материјала донесе решење које у свему може изменити ранији став суда (Савезни Врховни суд
Уж.845/58 од 28.2.1958. године).
Постоји могућност да суд оцењујући законитост управног акта донетог у извршењу своје раније пресуде, одустане од свог ранијег правног схватања, или је оно у међувремену на Општој седници суда измењено. Ради правилне примене закона суд ће у случају да је правно схватање измењено на
конкретни случај применити правно схватање заузето на општој седници, а
уколико сматра да раније правно схватање треба изменити, веће ће затражити
од опште седнице да заузме правни став који ће потом применити у пресуди.
У том смислу се прихвата као актуелно и данас, правно схватање заузето на
Општој седници СВС-а бр. 5/58 од 10.6.1958. године.
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II
Дејство пресуде према туженом органу
Обавеза је надлежног органа како је напред речено, да када то природа ствари захтева у извршењу пресуде донесе други управни акт уместо
поништеног у законом предвиђеном року, при чему је везан правним схватањем суда и примедбама у погледу поступка.
Код извршења пресуде према туженом органу треба разликовати
поступање туженог органа: 1) када је пресудом одбијена тужба као неоснована; 2) пресудом тужба уважена: било у спору због "ћутања", било у
спору против акта – како о поништавању, односно оглашавању ништавим
оспореног управног акта, тако и када је пресудом утврђена незаконитост
аката без правних дејстава или када је пресудом утврђено да је тужени поновио свој ранији акт који је већ једном поништен у управном спору; 3)
када је пресуда донета у пуној јурисдикцији.
1) Када је пресудом одбијена тужба као неоснована, оспорени акт
стиче по правилу правоснажност. Тужени орган не сме да доноси нови акт у
истој ствари, под претпоставком да је правоснажним актом странка стекла
неко право (а побијала га је јер је сматрала да јој припада више), или су јој
тим актом одређене неке обавезе. Код одбијања тужбе у спору због "ћутања",
тужени орган нема ни право, ни обавезу да доноси било какав акт у датој
ствари. Правоснажно је утврђено да такву дужност није ни имао.
2) Када је уважена тужба у спору због ћутања управе, тужени орган је у извршењу пресуде дужан да донесе тражени управни акт (члан 44.
ЗУС-а). У управној судској пракси велики је број тужби због "ћутања администрације" (па и због двоструког "ћутања администрације") из члана
19. Закона о управним споровима (пресуда Управног суда 21 У. 10286/11
од 1.7.2013. године).
Код пресуде о уважавању тужбе и поништавању акта могуће су
две ситуације: а) када је потребно да тужени орган донесе нови акт о истој
ствари и б) када то није потребно.
а) Када је, према природи ствари, после поништења оспореног акта, потребно донети други акт у извршењу судске пресуде, предмет се враћа у стање поновног решења по жалби, односно поновног решавања по
захтеву странке у првостепеном поступку, ако је жалба била законом искључена (члан 69. ЗУС-а). Надлежни орган је дужан да акт донесе без од323
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лагања, а најкасније у року од 30 дана од дана достављања пресуде, при
чему је везан правним схватањем суда, као и примедбама суда у погледу
поступка. У пракси постоји следеће поступање:
1) када тужени орган у извршењу пресуде донесе у законском року
нови акт, у свему у складу са правним схватањем суда и примедбама у погледу поступка;
2) када тужени орган у извршењу пресуде донесе у законском року
нови акт, али противно правном схватању суда или примедбама у погледу
поступка. У овом случају уколико тужилац незадовољан новим актом, тужбом покрене нови спор, суд ће – пошто утврди да његова ранија пресуда
није поштована, поништити предметни акт и вратити туженом органу на
поновно одлучивање или у пуној јурисдикцији новом пресудом решити
мериторно и саму управну ствар (осим ако је он законски искључен, или
суд нађе да природа ствари не омогућава њено непосредно судско решење). Ова пресуда у свему замењује акт надлежног органа, са ког разлога
непосредно обавезује тужиоца (члан 70. ст. 1-2. ЗУС-а). У овом случају тужени орган не може у истој ствари донети ново решење (пресуда Управног суда 8 У.5000/13 од 22.5.2013. године).
3) Када тужени орган противно својој обавези у извршењу пресуде
не донесе у законском року свој акт, тужилац има могућност да се најпре
обрати (посебним поднеском) туженом органу тражећи доношење акта.
Ако надлежни орган не донесе одговарајући акт ни за седам дана од дана
поновљеног тражења, странка је овлашћена да се са истим циљем обрати
суду по чијој пресуди тужени орган није поступио (члан 71).
4) Пресуда којом је суд, пошто је поништио оспорени акт – невраћајући предмет надлежном органу на поновно решавање – одлучио у пуној јурисдикцији (члан 43. став 1), тј. непосредно мериторно решио
управну ствар, у свему замењује поништен акт надлежног органа. Та пресуда непосредно обавезује странке, при чему тужени орган не сме да доноси нови акт у истој ствари.
б) Када нема потребе за другим актом на место поништеног, дејство пресуде, тј. њено извршење, испољава се у обавези туженог органа на
даље непоступање, недоношење новог акта у тој правној ствари (пресуда
Управног суда 16 У. 22236/10 од 5.12.2012. године). Наведеном пресудом
суд је уважио тужбу тужиоца и поништио оспорено решење туженог на324
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кон закључене усмене јавне расправе, у смислу члана 46. став 2. Закона о
управним споровима, применом одредбе чл. 40. и 42. став 2. Закона о
управним споровима, са назнаком да у извршењу ове пресуде уместо поништеног решења, није потребно доносити друго, јер према природи
правне ствари нови акт није потребан.
Правне последице непоступања надлежног органа по пресуди,
односно када после поништаја управног акта донесе други акт
противно правном схватању суда или примедбама
у погледу поступка
Закон о управним споровима је прописао обавезу поступања суда
у случају када надлежни орган после поништаја управног акта донесе
управни акт противно правном схватању суда или противно примедбама
суда у погледу поступка, па тужилац поднесе нову тужбу. Наиме, одредбом члана 70. ЗУС-а прописана је обавеза суда да по новој тужби у ситуацији када надлежни орган донесе решење у извршењу пресуде противно
правном схватању суда или противно примедбама суда у погледу поступка, пресудом реши у пуној јурисдикцији. Та обавеза не постоји ако је у тој
ствари пуна јурисдикција искључена законом (ЗУС-ом или посебним законом ст. 2-3 члана 43. ЗУС-а) или ако сам суд нађе да због природе ствари
није могуће да непосредно реши управну ствар пресудом. Значи, суд овде
не може да одбије тужбу, већ је дужан да поништи оспорни управни акт
ако утврди да није поступљено по његовим примедбама и правном схватању и ранијој пресуди (пресуда Управног суда 10 У. 5713/13 од 14.6.2013.
године). Овом пресудом је ставом I уважена тужба, поништено решење туженог, а ставом II поступак обустављен. Суд је пресуду донео након одржане усмене јавне расправе, јер је закључио да је тужени поступио противно правном схватању суда, израженом у пресуди овог суда 16 У.
22236/10 од 5.12.2012. године.
Међутим, уколико суд закључи да пресудом из наведеног члана 70.
не може да реши у пуној јурисдикцији, било да је она законом искључена,
било да због природе ствари није могућа, надлежни орган је опет дужан
да у изршењу те пресуде донесе нови управни акт и да поступи по примедбама и правном схватању суда. Против овог новог акта странка може,
ако истим не буде задовољна, да покрене нови управни спор (пресуда
Управног суда Уи 14/12 од 5.7.2013. године).
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Ставом 4. члана 70. ЗУС-а, прописано је да о случају из става 1.
овог члана, суд извештава орган који врши надзор над радом органа. Надзорни орган, у оквиру своје надлежности, треба да омогући непосредно
или посредно ефикасно спровођење судске пресуде у целини.
Правне последице када надлежни орган у извршењу пресуде
не донесе управни акт
Када надлежни орган после поништаја управног акта од стране суда не донесе нови управни акт одмах, а најкасније у року од 30 дана, или
акт о извршењу пресуде донете на основу члана 43. овог закона, странка
која је учествовала у управном спору (тужиоци и заинтересована лица)
може посебним поднеском да тражи доношење таквог акта. Поступак код
суда који је донео пресуду покреће се посебним поднеском. Претпоставке
за подношење захтева су:
1) да је протекао рок од 30 дана од пријема пресуде у ком року је
орган био дужан да донесе управни акт у извршењу пресуде;
2) да је странка посебним поднеском од надлежног органа тражила
доношење таквог акта;
3) да надлежни орган не донесе управни акт ни у даљем року од
седам дана од овог тражења.
Треба напоменути да према пракси суда има случајева да надлежни орган после подношења захтева странке донесе управни акт у извршењу пресуде суда. У овој ситуацији суд ће поступити сходно одредби
члана 29. ЗУС-а и позвати подносиоца захтева да се изјасни да ли је накнадно донесеним актом задовољан. Уколико странка изјави да новим актом није задовољна, суд ће наставити поступак по тужби против поднетог
акта и спор решити пресудом. Уколико странка изјави да новодонетим
управним актом задовољна, поступак ће се обуставити.
По захтеву странке из става 2. члана 71. суд ће затражити од надлежног органа обавештење о разлозима због којих управни акт није донео.
Надлежни орган је дужан да ово обавештење да одмах, а најкасније у року
од 7 дана. Када надлежни орган то обавештење не пружи одмах или ако дато обавештење, по налажењу суда, не оправдава продужено ћутање управе,
суд ће донети решење које у свему замењује акт надлежног органа, уколико
природа ствари то дозвољава. Ово решење суда непосредно је извршно и у
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потпуности замењује акт који није донео надлежни орган (члан 71. став 3),
(пресуда Управног суда 8 Уи 187/10 од 16.12.2010. године).
Ако је пресудом суда био поништен другостепени управни акт, суд
ће у извршењу пресуде донети решење којим ће одлучити по жалби странке у складу са примедбама које је у пресуди изразио. Значи, тада суд сам
извршава сопствену пресуду, доносећи неопходни појединачни управни
акт у форми судског решења, а то решење спроводи се или према правилима ЗУП-а (административно извршење), ако је реч о неновчаним обавезама, или према правилима ЗИП-а (судско извршење), ако је реч о новчаним
обавезама (чл. 265-266. ЗУП-а).
Правне последице непоступања
руководиоца органа по пресуди суда
Нови ЗУС је увео нови правни основ поступања суда у случају када руководилац органа не поступи у извршењу пресуде у смислу члана 70.
став 1. и 71. ЗУС-а, односно могућност да суд донесе решење о новчаном
кажњавању руководиоца органа, који није, донео управни акт у извршењу
пресуде или који је после поништаја управног акта донео управни акт
противно правном схватању суда у погледу поступка, (пресуда Управног
суда 6 Уи. 41/12 од 18.10.2012. године).
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