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STICANJE PRAVA SVOJINE I SLUŽBENOSTI  
ODRŽAJEM PREMA PRAVILIMA  

SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA1

SAŽETAK: Srpski građanski zakonik po ugledu na Austrijski 
građanski zakonik (1811), na jedinstven način reguliše uticaj vre-
mena na postanak i gubitak prava. Jedinstvena regulativa uticaja 
vremena na pravo, seže do rimskog instituta praescriptio. Stari Ri-
mljani su pojmom praescriptio, obuhvatili gubitak i postanak prava, 
uticajem vremena. Pojam praescriptio extinctive označava gubljenja 
prava usled nevršenja za određeni vremenski period, a pojam pra-
escriptio aqvuisitive označava sticanja prava. U Srpskom građan-
skom zakoniku uticaj vremena na pravo je definisan institutom za-
starelosti. Pojmom zastarelosti obuhvaćena su dva pravna instituta, 
zastarelost u užem smislu, kao gubitak prava, i zastarelost u smislu 
sticanja prava, za koji se u savremenom domaćem pravu koristi po-
jam održaj usucapio. Ideja vodilja za nastanak ovog rada, jeste sa-
gledavanje instituta održaja (pojam, uslovi za sticanje prava održa-
jem, vrste održaja) s aspekta pravila Srpskog građanskog zakonika.

Ključne reči: održaj, kvalitet državine, rokovi, pravni značaj

* Rad primljen 13. 10. 2014. godine.

*
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1. POJAM I DEJSTVA ODRŽAJA PREMA PRAVILIMA  
SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA1

Sticanje prava svojine održajem regulisano je u okviru IV glave (treći 
deo) SGZ, koja je posvećena pravnom institutu zastarelosti. „Zastarelost jeste 
osobito opredeljenje zakona, po kome jedan zbog neupotrebljanja za neko po-
duže vreme pravo gubi, a drugi ga samim upotrebljenjem dobiva i pribavlja.”2 

Mišljenja smo da ovakvo određenje zastarelosti ide više u prilog  pravnog 
instituta održaja, a ne zastarelosti u užem smislu. Ovo iz razloga što vlasnik 
stvari, koji ne vrši sadržinu svog prava za vreme određeno zakonom to pravo 
gubi, samo ako onaj ko vrši tu sadržinu za vreme određeno zakonom to pravo 
stiče. Zastarelost u užem smislu pak podrazumeva „gubitak” prava od strane 
lica koje to pravo ne vrši za određeni vremenski period, dok sam taj gubitak 
prava ne podrazumeva i sticanje tog prava od strane drugog lica. 

Iako iz § 920. SGZ proizilazi poistovećivanje zastarelosti i održaja, mo-
žemo reći da je odredbama SGZ 920–955a, zakonodavac načinio razliku izme-
đu zastarelosti kao instituta obligacionog prava i održaja kao instituta stvarnog 
prava. Zastarelošću samo se onaj koristiti može, koji je za pribavljanje stvari 
sposoban, i zaista stvar jednu drži na duže zakonom opredeljeno vreme, i to 
držanje da je zakono, pošteno i čisto od svakog lukavstva i prevare, i da je ne-
prekidno.3 Zastarelošću onaj se koristiti ne može, koji stvar ne drži u svoje ime, 
niti sa onakvim osnovom, koji bi po zakonu dovoljan bio za pribavljanje prava; 
tako stvari založene, uzajmljene, na ostavu, ili na uživanje date, ne pribavljaju 
se zastarelošću.4

U smislu § 926. SGZ, održajem možemo definisati  sticanje stvarnih pra-
va5, faktičkim izvršavanjem sadržine tih prava za vreme određeno zakonom. 
Faktičko izvršavanje mora biti neprekidno, zakonito i pošteno, te oslobođe-
no od svakog lukavstva i prevare. Održajem se faktička situacija usklađuje sa 
pravnom, a na nivou pravnog prometa stvara se pravna sigurnost i izvesnost.

1 Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju, (tekst Zakonika od 11. marta 1844. godine, sa 
izmenama i dopunama), može se naći na sajtu: sr.wikisource.org/sr. U nastavku rada biće upotre-
bljavana skraćenica SGZ.

2 § 922. SGZ.
3 § 926. SGZ. Navodeći da se zastarelošću može koristiti samo onaj ko „stvar drži”, na 

jedan posredan način, zakonodavac je ukazao da se zastarelošću (održajem) mogu steći samo 
„stvari” odnosno prava na stvari. 

4 § 927. SGZ. 
5 U § 926. zakonodavac govori o sticanju stvari. Sticanje stvari, i u vreme važenja SGZ 

i danas, po pravilu podrazumeva sticanje prava svojine. Mišljenja smo da je pravilnije govoriti 
o sticanju stvarnih prava. Ovo iz razloga što je odredbama SGZ predviđeno da se zastarelošću, 
održajem, pored „stvari” mogu steći stvarne i lične službenosti. 
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2. VRSTE ODRŽAJA

Po ugledu na svog izvornika6, SGZ reguliše nekoliko vrsta održaja. Pola-
zeći od kriterijuma kvalifikovanosti državine koja se zahteva, za sticanje prava  
održajem, proizilazi da SGZ poznaje samo redovni održaj. Uslovi zakonitosti, 
poštenja i neprekidnosti državine moraju biti ispunjeni, da bi se držalac bilo 
pokretnih, bilo nepokretnih stvari, bez tapije ili uz tapiju, mogao koristiti zasta-
relošću, odnosno održajem.7 

Ukoliko za kriterijum uzmemo mobilnost stvari, održajem se mogu ste-
ći stvarna prava kako na pokretnim, tako i na nepokretnim stvarima. Pokretne 
stvari pribavljaju se zastarelošću od tri godine dana.8 Za nepokretna dobra, kao 
baštine, kuće, njive, livade, voćnjake, vinograde, ili miljkove, iziskuje se 24 
godine za zastarelost, ako je pritežanje, bez tapije, ako li je s tapijom, i u ba-
štinske javne knjige uvedeno, dosta je 10 godina.9 

Iz sadržine § 929. SGZ proizilazi da u zavisnosti od toga da li je pravo 
čiju sadržinu držalac vrši upisano u baštenske knjige (držanje uz tapiju) ili nije 
upisano (držanje bez tapije), održaj može biti tapijski i vanknjižni.

U zavisnosti od sadržine stvarnog prava koje se stiče održajem, SGZ po-
znaje sticanje prava svojine za koje pravo se koristi pojam „stvari”, sticanje 
prava stvarne službenosti i sticanje prava ličnih službenosti. Sticanje službeno-
sti održajem nije regulisano odredbama u okviru poglavlja o zastarelosti, već u 
VIII glavi „O službenostima”. Svaka službenost ili se osniva na zakonu ili na 
ugovoru, ili na poslednjoj volji, ili na presudi sudskoj, ili na zastarelosti.10 Za 
sticanje službenosti održajem, nisu propisana posebna pravila, te se primenjuju 
pravila o sticanju prava svojine održajem.

Polazeći od svojinskog oblika kao kriterijuma, SGZ poznaje sticanje pra-
va održajem, ne samo na dobrima u privatnom vlasništvu, već na dobrima u 
vlasništvu Crkve, društvenopolitičkih jedinica i države kao pravnog lica.11

6 Građanski zakonik Republike Austrije (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, JGS Nr. 
946/1811 idF BGB1 I 58/2004, 77/2004, 43/2005, 113/2006).

7 Videti: § 926. SGZ.
8 § 928. SGZ.
9 § 929. SGZ.
10 § 340. SGZ.
11 § 931 SGZ. „U smotrenju onih dobara, koja ili praviteljstvu ili crkvi, ili opštinama pri-

nadleže, za koja su osobiti upravitelji i rukovatelji opredeljeni, iziskuje se za zastarelost duže 
nego obično vreme; tako za pokretne stvari 6 godina, za nepokretna dobra, ako su na ime prite-
žaočevo u baštinske knjige uvedena, iziskuje se 12 godina, ako li u knjige baštinske na ime pri-
težaočevo uvedena nisu, ište se 36 godina.” Predvidevši duže rokove za sticanje svojine i drugih 
prava na stvari koje pripadaju praviteljstvu i crkvi, zakonodavac je imao u vidu značaj očuvanja 
ovakvih dobara za državu i crkvu.
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3. O USLOVIMA ZA STICANJE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM 

Održajem se može koristiti držalac, koji je za pribavljanje stvari sposo-
ban, čija je državina zakonita, poštena i neprekidna. 

Držalac se može pozvati na održaj, samo ako je za pribavljanje stvari 
sposoban. Prema Vizneru, ovde se ne zahteva ni poslovna sposobnost ni neka 
posebna pravna sposobnost, nego opšta pravna sposobnost u granicama uzuka-
pijentove pravne sposobnosti.12

„Državina onda je tvrda, i ima silu i važnost, kad je pravična, t.j. na pra-
vu osnovana, koje će onda biti, kad tuđa prava s tim ostaju nevredima, niti se 
narušavaju”.13 Zakonita državina podrazumeva postojanje punovažnog pravnog 
osnova sticanja onoga prava čija se sadržina vrši.14 Tako zakonitu državinu ima 
ne samo vlasnik stvari, već i titular prava službenosti. 

Međutim, SGZ za zakonitu državinu zahteva takav pravni osnov kojim se 
tuđa prava ne vređaju. To je izuzetno strog uslov za postojanje zakonite državi-
ne. Praktično zakoniti držalac je samo vlasnik stvari. Lice koje je kupilo stvar 
od nevlasnika, prema SGZ je nazakoniti držalac, jer vređa pravo vlasnika.15 
Tako stvari, koje nisu ničije, svaki slobodno i pravično zauzeti može. Ako li 
su stvari tuđe, bez volje onoga čije su, ili bez presude sudske ili opredeljenja 
zakona, ne možeš ih zauzeti ni pravično držati.16 

Pod zakonim držanjem se zahteva zakonitost državine. Hadžić nije u okvi-
ru odredaba o održaju odredio pojam zakonite državine, što znači da će se pri-
menjivati pravilo iz § 200. SGZ. Najveća smetnja održaju je § 200. SGZ, kojim 
se, da bi državina bila zakonita, zahteva da je ona uspostavljena na osnovu 
pravnog posla sa prethodnim vlasnikom, a ne sa prethodnim držaocem kako to 

12 B. Vizner, Komentar zakona o vlasničkopravnim odnosima, Zagreb, 1980, 179.
13 § 200 SGZ.
14 Tužbeni zahtev je odbijen iz razloga što tužilac ne poseduje pismene dokaze o sticanju 

prava svojine na spornim nepokretnostima, jer tapija Sreskog suda u V. Br. 439/37 od 30. 06. 
1938. godine izdata na ime državne Hipotekarne banke za katastarske parcele 26/14, 26/15, 28/3 
i dopis Sreskog suda  Katastarskoj upravi, sa nevedenom tapijom i kopijom plana i molbom da 
se izvrši prenos navedenih parcela na navedenog sopstvenika, ne predstavljaju dokaz da je pravni 
prethodnik tužioca kupio sporne parcele. Imajući u vidu da tužilac u ovoj parnici radi utvrđivanja 
prava svojine, nije dokazao postojanje zakonskog osnova (pravnog posla ili pravnosnažne sudske 
odluke) kojom je državinu na spornom šumskom zemljištu zakonito stekao njegov pravni prethod-
nik...” iz obrazloženja Presude Okružnog suda u Valjevu, Gž-237/2005 od 24. 02. 2005. godine.

15 Prema R. Kovačević-Kuštrimović, Državina prema Srpskom građanskom zakoniku i 
Opštem imovinskom zakoniku za Crnu Goru, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu sa nauč-
nog skupa „150 godina Srpskog građanskog zakonika”, 1995, 159.

16 § 200. st. 2. SGZ. Prema R. Kovačević-Kuštrimović, Hadžić nije napravio slučajnu 
omašku, jer je jasno da se radi o istim uslovima za sticanje prava svojine i zakonite državine. 
Hadžić je uvek o državini razmišljao kao o pravu na državinu – ius possidendi. Ibid.
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zahteva AGZ. Time je Hadžić znatno suzio i ugrozio institut održaja.17 Takođe 
je bitno napomenuti da u okviru odredaba § 926. Hadžić govori o zakonitoj 
državini, uopšte ne i o svojinskoj državini. 

Zaključak je da je po SGZ zakonita ona državina koja se zasniva na  prav-
nom osnovu kojim se prenosi pravo čiju sadržinu držalac vrši, pod uslovom da 
je to pravo preneseno od strane pravnog prethodnika, koji mora biti vlasnik.

Rigidnost odredbe § 200. SGZ, ne samo da sužava domen instituta odr-
žaja, već uslovljava sledeće pitanje: ako institutom održaja ne možemo nado-
mestiti nedostatak vlasništva na strani pravnog prethodnika (jer po SGZ pravni 
prethodnik mora biti vlasnik), koji su to nedostaci koji se nadomešćuju utica-
jem vremena? 

Stvari koje su „tuđe” ne mogu se pribaviti bez volje onoga čije su, bez 
sudske odluke ili opredeljenja zakona. Govoreći o volji zakonodavac je imao 
u vidu pravne poslove kao osnovu državine. Imajući u vidu da volja, pravni 
poslovi mogu imati svoje nedostatke, koji onemogućavaju sticanje prava re-
dovnim putem, jedina funkcija održaja bi, s aspekta pravila SGZ, bila omogu-
ćavanje sticanja prava, uprkos datim nedostacima. Održajem se ne mogu na-
domestiti nedostaci koji uslovljavaju ništavost pravnih poslova, već samo oni 
nedostaci koji dovode do rušivosti pravnih poslova.

Ono što nas navodi na razmišljanje jeste sadržina odredbe § 929. SGZ.  
Pritežanjem uz tapiju stiče se pravo svojine na nepokretnostima, po proteku 
roka od 10 godina. Insistiranjem zakonodavca da pravni prethodnik koji pre-
nosi pravo mora biti vlasnik stvari, a ne držalac, ne samo da je sužen domen 
vanknjižnog održaja, već i domen tapijskog održaja. U smislu odredbe § 200. 
st. 2. SGZ, i kod tapijskog održaja potrebno je da je pravni prethodnik upisan 
u baštenske knjige vlasnik, a ne nevlasnik i to se mora dokazivati. Zakonitost 
se ne pretpostavlja. Naš zaključak je da u osnovi tapijskog održaja prema SGZ 
ne stoji pretpostavka poverenja u baštenske knjige, već svojina pravnog pret-
hodnika, čime je postojanje tapijskog održaja ne samo dovedeno u pitanje, već 
praktično brisano. Jedina prednost tapijskog držaoca u odnosu na vanknjižnog, 
je mogućnost sticanja prava za kraći vremenski period. Činjenica da držalac 
pored faktičke vlasti ima i tapiju u svojim rukama, tj. da je u baštenskim knji-
gama upisan kao vlasnik, ni u čemu ne olakšava sticanje prava svojine održa-
jem, prema SGZ. Mišljenja smo da je Hadžić načinio samo formalnu podelu 
na vanknjižni i tapijski održaj, ali nije predvideo posebne, povoljnije uslove za 
sticanje prava tapijskim održajem (npr. da se pravo na nepokretnim dobrima 

17 M. Lazić, Pravna dejstva državine prema Srpskom građanskom zakoniku, Zbornik ra-
dova Pravnog fakultata u Nišu sa naučnog skupa „150 godina Srpskog građanskog zakonika”, 
1995, 186.
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ima pribaviti za period od 10 godina, na osnovu pouzdanja u tapiju pravnog 
prethodnika, čime bi isključio uslov zakonitosti, držalac bi postao vlasnik neza-
visno od činjenice da li je pravni prethodnik zaista vlasnik). 

Poštena državina je treći uslov za sticanje prava održajem. „Onaj koji jed-
nu stvar drži kao svoju, ne znajući da je tuđa, onaj pošteno misli, i jest pošten 
ili savestan držalac ili pritežalac; koji pak zna ili po okolnostima doznati može, 
da je ona stvar tuđa, i opet je ne pušta, onaj pošteno ne misli, i jest nepošten ili 
besavestan držalac ili pritežalac”. Odredbom § 203. SGZ definisana je savesna 
državina s aspekta svojinske državine „onaj koji jednu stvar drži kao svoju”.18 
Nezavisno od činjenice da je Hadžić savesnost državine definisao s aspekta svo-
jinske državine, mišljenja smo da se § 203. SGZ po principu ad maior de minus 
ima primeniti na savesnost držaoca prava službenosti. U tom smislu, npr. drža-
lac prava plodouživanja je pošten (savestan), ako ne zna, niti prema okolnostima 
doznati može da pravo čiju sadržinu vrši, pripada drugom licu.19 Savesnost dr-
žaoca zahteva se za sve vreme državine i ona se pretpostavlja. Ko tvrdi suprotno 
to mora i dokazati. „Svaki u koga se rukama, ili u čijoj se državini stvar nalazi 
drži se za poštenog držaoca doklegod se protivno ne dokaže.”20

SGZ za razliku od AGZ21 ne govori o pravoj i manljivoj državini. Zakoni-
to pribavljanje stvari prema Hadžiću postoji, ukoliko postoji punovažni osnov 
sticanja i zakonit način sticanja.22 Imajući u vidu da je za „zakonito pribavljanje 
stvari” potreban zakonit način sticanja, mišljenja smo da se i državina stvari i 
prava mora pribaviti na zakonom dozvoljen način, te da je zakonit način sticanja 
takođe uslov za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava održajem. U tom 
smislu pored ispunjenosti uslova iz § 200. SGZ, neophodno je postojanje zako-
nitog načina sticanja u smislu § 206. SGZ. Imajući u vidu odredbu § 206. SGZ, 
zakonodavac je u okviru odredaba o održaju morao definisati pravu, odnosno 
manljivu državinu, i pravu državinu takođe uvrstiti u uslove za sticanje prava 
održajem. 

18 Tako, prof. R. Kovačević-Kuštrimović: „Hadžić je u ovoj odredbi odredio pojam save-
sne, odnosno nesavesne svojinske državine, a ne i ostale slučajeve, npr. kada je jedno lice držalac 
prava plodouživanja”, op. cit., 160.

19 „Ako je lice koje drži određenu nepokretnu imovinu bilo u uverenju da je ta imovina 
njegova svojina, onda je od uticaja na pitanje njegove savesnosti i činjenica da je umrli predak 
lica koja osporavaju ovu savesnost prilikom sprovođenja Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaci-
ji (1946. godine) i Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu (1953. godine) izjavljivao da on 
nije sopstvenik te imovine, već da je sopstvenik lice koje je drži i obrađuje, a to je lice kome se 
sada osporava savesnost državine...” Iz obrazloženja presude Vrhovnog suda Srbije, Gž-4775/74. 
T. Krsmanović, Stvarno pravo i promet nepokretnosti, Beograd, 2001, 64.

20 § 223. SGZ.
21 § 345. AGZ, državina je neistinita ako je pribavljena silom, prevarom ili zloupotrebom 

poverenja.
22 § 206. SGZ.
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Neprekidna državina je takođe uslov koji je neophodan kod sticanja pra-
va održajem. Odredbama SGZ, nije definisana neprekidna državina. Održaj se 
ne može vršiti na prekide, u ratama, na parče. No, vreme propisano za održaj 
ne mora da započne i istekne kod istog lica.23 Ona je ostvarena i onda kada 
se nalazi kod niza lica, ako je između ovih bilo prenosa poseda (tzv. relativan 
prestanak). „Onaj koji bi stvar kakvu od pravičnog i poštenog pritežaoca na po-
šten način primio, onaj će moći kao pošten prijemnik i ono vreme svog pretka 
uračunati u vreme zastarelosti.”24 Naime, ako je posed izveden (derivativnim) 
načinom prelazio s jednog subjekta na drugog uz kontinuirano održavanje svih 
tih kvaliteta potrebnih za održaj, tada važi ono poznato načelo o uračunavanju 
vremena svog prethodnika (akcesija poseda). 25 Odredbe o toku roka za zastare-
lost, razlozima za zastoj,26 odnosno određivanje kruga lica između kojih zasta-
relost ne teče analogno,27 primenjuju se na tok roka za održaj.28

Iako je Hadžić umnogome suzio domen instituta održaja, možemo reći da 
je tako data regulativa svakako značajna na putu razvoja ovog pravnog instituta 
u domaćem pravu. Pravna pravila kojima se reguliše sticanje ličnih službenosti 
održajem, primenjuju se i danas, a to je samo jedan segment kroz kojeg se sa-
gledava značaj SGZ, za domaće zakonodavstvo.29 

ZAKLJUčAK

Srpski građanski zakonik, po ugledu na svog izvornika Austrijski građan-
ski zakonik, na jedinstven način uređuje uticaj vremena na postanak i prestanak 
prava. Pojam koji Hadžić koristi, kako za gubitak, tako i za postanak prava je 
„zastarelost”. Zastarelost jeste osobito opredeljenje zakona, po kome jedan zbog 
neupotrebljenja za neko poduže vreme pravo gubi, a drugi ga samim upotreblje-

23 S. Đuretić, Sticanje prava svojine održajem, Naša zakonitost, Zagreb,1985, br. 10, 1190.
24 § 941. SGZ.
25 J. Jerković, Održaj u teoriji i sudskoj praksi, Glasnik advokatske komore Vojvodine, 

1977, br. 3, 21.
26 Prema, § 933: „protiv ovog, koji se izvan otačastva u delu i na korist otačastva ili za 

otačastvo postradavši ili u ropstvu nalazi, zastarelost mesta nema niti počinje donde, dokle god 
ova prepona ne prestane.”

27 Prema, § 934: „protiv ovih ličnih dužnosti, koje članovima jedne porodice sprama dru-
gih članova iste porodice pripadaju, kao dužnosti decu sadržavati i hraniti; tako i protiv onih po-
stupaka, koji od volje svakoga zavise, kao da espap ovde ili onda kupi, da svoje dobro ovako ili 
onako, ili vodu upotrebi; protiv prava na deobu smesničke stvari, ili na opredeljenje međe, umke 
ili granice, zastarelost nema mesta.”

28 Videti § 920–950.
29 Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 493/10 od 08. 07. 2010. godine.
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njem dobiva i pribavlja. Analizom odredaba iz § 920–950, zaključujemo da se 
zastarelošću, mogu pribaviti stvarna prava (pravo svojine, stvarne službenosti i 
lične službenosti). S obzirom na kvalitet državine, SGZ poznaje samo redovni 
održaj. Imajući u vidu mobilnost stvari, održajem se može steći svojina, kako na 
nepokretnim, tako i na pokretnim stvarima. U zavisnosti od svojinskog oblika, 
održajem se mogu pribaviti ne samo prava na stvari u privatnom vlasništvu, već 
i u vlasništvu praviteljstva i crkve. Na zastarelost se može pozvati samo onaj dr-
žalac, čija je državina, zakonita, poštena i neprekidna. Hadžić nije definisao pra-
vu, odnosno manljivu državinu. Kako je za zakonito pribavljanje stvari potreban 
zakonit način sticanja, Hadžić je načinio propust time što u okviru odredaba 
o održaju nije predvideo da državina mora biti stečena na zakonom dozvoljen 
način, odnosno da mora biti istinita. Najveća smetnja održaju je zakonita dr-
žavina. Zakonita državina, prema Hadžiću, postoji samo ukoliko je pribavljena 
od prethodnika koji mora biti vlasnik. Nema zakonite državine, ukoliko je ista 
stečena od prethodnika nevlasnika, a samim tim nema ni sticanja prava svojine 
održajem. Bitno je primetiti da Hadžić govori o tapijskom održaju, međutim i u 
osnovi tapijskog održaja stoji zakonita državina. Bez zakonite državine, i tapija 
u rukama držaoca, nema nikakav uticaj na postanak prava. Pouzdanost u tapiju 
prethodnika nije uslov za sticanje prava svojine, tapijskim održajem. Time je 
tapijski održaj izgubio svoj smisao. Jedina prednost tapijskog držaoca je njego-
va mogućnost da pravo stekne za kraći vremenski period, ukoliko su ispunjeni 
uslovi zakonitosti, poštenja i neprekidnosti poseda. Odredbe o toku, zastoju i 
prekidu zastarelosti, primenjuju se i na održaj. 
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ACQUISITION OF TITLE AND EASEMENT  
BY ADVERSE POSSESSION UNDER THE PROVISIONS 

OF THE SERBIAN CIVIL CODE
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S u m m a r y

Serbian Civil Code, modeled based on the Austrian Civil Code (1811), regulates in 
a unique way the influence of the time on the acquisition and loss of the rights. The uni-
form regulation of the influence of time on the right dates back to the Roman concept of 
praescriptio. Based on the ancient Romans the term praescriptio means loss and creation of 
right, influenced by the time. The concept praescriptio extinctive means loss of rights due 
to non-exercising the right in a certain time period, while institute praescriptio aqcuisitive 
means acquisition of right. In the Serbian Civil Code, influence of time on the right is de-
fined by the statute of limitation. Statute of limitation includes two legal concepts, i.e. stat-
ute of limitation in a strict sense, meaning loss of rights, and statute of limitation in terms of 
acquisition of rights, recognized in modern domestic law as adverse possession usucapio. 
The guiding idea for the creation of this work was to review the concept of adverse pos-
session (concept, conditions for acquisition of right by adverse possession, types of adverse 
possession) according to the provisions of Serbian Civil Code

Keywords: adverse possession, quality of possession, time periods, legal effect
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Mср П е т а р  Ц в е т к о в и ћ, 
адвокат у Новом Саду

РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ  
ИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА И ИСТРАГЕ1

САЖЕТАК: Аутор кроз рад приказује неке од карактери-
стика тужилачког модела истраге који је актуелан у Републи-
ци Србији, уз осврт на развојни пут истраге на тлу европског 
континента и уједно у Републици Србији и земљама чији је она 
правни следбеник. Полази се од момента увођења мешовитог 
система у истражни поступак на тлу Европског континента. 
Кроз развој истраге приказују се и положаји окривљених и обим 
права којима су располагали у зависности од историјског момен-
та. Осврћемо се на питања која сматрамо за недовољно добро 
регулисана у садашњем Законику о кривичном поступку, пре 
свега када је реч о правима окривљених, и покушавамо да уочи-
мо везу уз историјски осврт на позицију окривљеног, како бисмо 
покушали да дамо одговоре на питања када је окривљеном било 
најтеже, као и да ли му је данас лако. Шта значи одустанак од 
начела материјалне истине? Може ли опстати актуелни Законик 
без тог начела? Како ће органи технички примењивати ЗКП, с 
обзиром да представља спој адверзијалног и европско-конти-
ненталног правног система. Равноправност страна је од битног 
значаја само начелно, а суштински провејавају инквизиторски 
елементи, уз инсистирање на неком облику пасивности суда и 
давања великих могућности страни на којој је терет доказивања. 
Да ли је ово корак уназад или је реч о скоку у даљ? 

Кључне речи: истрага, извиђај, наредба о спровођењу истра-
ге, притвор, начело материјалнe истине, адверзијални поступак

* Рад примљен: 16. 12. 2014. године.

*

UDC 343.132/.133 (497.11)
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УВОД

Са применом актуелног Законика о кривичном поступку1 (у даљем 
тексту Законик и ЗКП), на нивоу свих судова у Републици Србији, започето 
је 1. октобра 2013. године. За кривична дела организованог криминала, која 
спадају у делокруг тужилаштва посебне надлежности, Законик је почео да 
са примењује 15. јануара 2012. године. Актуелни Законик о кривичном по-
ступку усвојен је 26. новембра 2011. године. У нашем кривично-процесном 
систему егзистирао је до тада мешовити инквизиторско-акузаторски кон-
цепт кривичног поступка, који је усвајањем актуелног Законика замењен 
новим процедуралним концептом у систему истраге и расправним начелом 
на главном претресу, што за собом у суштини доноси и знатно другачије 
улоге суда, тужилаштва и адвокатуре. Република Србија је у свој кривич-
ноправни систем увела нека решење која познаје континентално-европски 
модел кривичног поступка, али и одређена решења која потичу из адверзи-
јалног2 кривичног поступка. Истражне фазе у складу са важећим Закони-
ком спадају у надлежност јавног тужилаштва. Ово је сасвим нови концепт 
и у складу са тим стањем кроз овај рад покушаћемо да прикажемо на који 
се начин истрага спроводила и развијала у Републици Србији и државама 
чији је она правни следбеник и у чију надлежност је спадала истрага до 
момента примене тужилачког модела истраге, односно примене Законика о 
кривичном постуку на све поступке у Републици Србији. Анализа, између 
осталог, има за циљ да освртом на више од годину дана примене тужи-
лачког модела истраге, као и кроз историјски развој истражног поступка, 
прикаже у којој мери су права окривљених бивала мањег или већег обима. 

МОМЕНАТ УВОЂЕЊА МЕШОВИТОГ СИСТЕМА 
У КРИВИЧНИ ПОСТУПАК  

НА ТЛУ ЕВРОПСКОГ КОНТИНЕНТА

Расположење јавног мишљења према инквизиторском поступку бит-
но се изменило у другој половини XVIII века са измењеним друштвеним 
и културним приликама. У то време и покрет рационалне филозофије у 
Француској, праћен публицистиком, ставља на дневни ред питање личних 

1 Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр.72/11, 101/11, 121/12, 
32/13, и 45/13.

2 Под атрибутом адверзијални сматра се поступак чија се суштина огледа у двобоју 
субјеката, који битку воде доказима. САД је типичан представник оваквог модела преузе-
тог из енглеског правног система.
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и политичких права грађана и питање слободе личности и њеног односа 
према држави, обухватајући и подручје кривичног правосуђа и покреће 
јавно мишљење против постојећег стања.3 Реформа је најзад завршена 
Закоником о кривичном поступку (Code d’instruction criminelle)4 од 1808. 
године. Законик је представљао тип оног поступка који је касније у теори-
ји назван мешовитим поступком. Поступак је био компромис између ин-
квизиторског поступка који је важио у Француској до Револуције, и чисто 
оптужног поступка који је покушала да оживи Француска револуција. Ме-
шовити тип поступка у њему освојио је током XIX века земље континен-
талне Европе и многе ваневропске земље доживевши у тим земљама зна-
чајна и многобројна побољшања (Аустријски законик од 1873, Мађарски 
законик од 1896. године)5 1895. године први пут се јавља жеља за спрово-
ђењем значајних реформи у самој истрази. У Француској је поводом тога 
Сенату предложено да се измене одредбе везане за саму истрагу, а које 
би се кретале у правцу увођења страначке јавности у фазу истраге, као 
и могућности увођења одбране и контрадикторности у ту фазу поступка. 
Успех је најзад постигнут усвајањем поменутих измена 1897. године.

Дух промена полако је допирао и у Србију. У Србији је био на снази 
Законик о судском поступку и кривичном делима, од 10. априла 1865. 
године, рађен према аустријском Законику о кривичном поступку од 1853. 
године, инквизиторског типа, са законском оценом доказа, без тужилаштва 
издвојеног у посебну установу, са нешто елемената на главном претресу.6 
Хрватски кривични поступак из 1875. године био је израђен је по моделу на 
Аустријски кривични поступак из 1873. године. Прве озбиљне активности 
на изради српског Закона о кривичном поступку започињу 1875. године. 

На простору Краљевине Југославије постојало је шест различитих 
законских подручја. Пре уједињења започето је на изједначавању кри-
вичних поступака и тада су уочене прве видљиве активности тадашње 
Комисије министарства правде Краљевине Југославије, која је образована 
1. августа 1920. године. На предлог чланова комисије за полазну основу 
предложен је модел хрватског Закона о кривичном поступку, који је тада 
сматран једним од најбољих европских процесних закона који уређује 
кривично-правну област. Нови Законик о судском кривичном поступку 

3 Васиљевић, Т.,Систем кривичног процесног права СФРЈ, 1981, Савремена админи-
страција, 21.

4 Code d’instruction criminelle се делио на припремни поступак и главни поступак.
Први стадијум је био тајан, писмен и инквизиторски. Други део поступка био је кон-
ципиран на принципу оптужног начела, затим начела јавности, контрадикторности и 
непосредности.

5 Ibid., 22.
6 Ibid., 33.
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усвојен је 6. фебруара 1929, а ступио је на снагу 1. јануара 1930. године, 
осим на територији Србије и Црне Горе, где је постепено ступао на снагу. 
Имајући у виду чињеницу да је хрватски процесни закон сматран за веоме 
напредан у то време, послужио је као модел по коме је наш процедурални 
закон стваран, те ћемо се, стога, осврнути на неке његове делове везане 
за истражну фазу.

НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА  
У СКЛАДУ СА РЕШЕЊИМА ХРВАТСКОГ ЗАКОНИКА 

ИЗ 1875. ГОДИНЕ

Закон о хрватском казненом поступку састојао се од 440 параграфа. 
Поступак се делио на припремни и главни поступак, те поступак по прав-
ним лековима. Припремни поступак се састојао од извиђаја7, истраге и 
прелазног поступка. Прва два дела ограничавају се само на припрему и 
сабирање доказа који је потребан за подизање оптужбе или за обуставу 
кривичног поступка (§. 81. сл. I 84. I сл.).8 Тежиште кривичног поступка 
не лежи као у инквизиторском поступку, у извиђајима и истрази, него у 
главној расправи, која се може одредити само на основу оптужбе овла-
шћеног тужиоца.9 За вођење истраге надлежан је био судија истражитељ 
као представник истражног суда. Судија истражитељ је могао замолити 
и котарске судове10 у свом и ван свог подручја, да обаве поједине истра-
жне радње или целу истрагу у њиховом делокругу. У овом случају котар-
ски судови су водили истрагу у пренесеном делокругу (§. 86. ал. 1 и 2).11 
У складу са важећим ЗКП, постоји слично решење, Истражни центар 
предвиђен чл. 298. ст. 2. ЗКП. У њему пише „Законом се може одредити 
једно јавно тужилаштво у коме ће се за подручје више јавних тужилашта-
ва спроводити истрага (истражни центар).” 

7 Извиђај је представљао фазу поступка у којој су се на захтев тада државног ,,одвјет-
ника” искључиво у случају кажњивих дела која су се гонила по службеној дужности, преду-
зимале одређене радње од стране полиције или суда. Радње су биле усмерене на прикупља-
ње доказа у циљу доношења одлуке о евентуалном одбачају пријаве или наставку поступка.

8 Више о томе: Огорелица, Н., Казнено процесуално право, Загреб, 1899, кр. земаљ-
ска тискара, 92.

9 Ibid.
10 Котарски суд је био надлежан да поступа и као истражни суд, и то ради ,,злочин-

ства и преступака’’, у свом делокругу обављао је функцију истражног суда у фази изви-
ђаја, а у случају пренесеног делокруга, у фази извиђаја и фази истраге. У првом степену 
Котарски суд је судио за учињене прекршаје. Котарски суд је одлучивао и о правним леко-
вима у ширем смислу итд. Види опширније: Огорелица, Н., op. cit., 148.

11 Ibid., 149.
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Предлог за спровођење истраге подносили су по тада важећем закону 
државни одвјетник12 и приватни тужилац. Они су тај предлог подносили  
судији истражитељу. Након подношења предлога судија истражитељ је 
испитивао материјалне казнено-правне претпоставке, процесно правне 
претпоставке, затим да ли је допуштена истрага итд. Уколико су сви 
услови бивали испуњени, судија истражитељ је по правилу прихватао 
тај предлог. Формално спровођење истраге је започињало онда кад је 
предлог прихваћен, а не чистом предајом предлога. Судија истражитељ 
није могао сам да одбије предлог, уколико није пристао на предлог, он је 
морао да затражи закључак казненог сената, окривљени није имао право 
на улагање правног лека. Право на улагање притужбе имао је окривљени, 
једино ако му је одређен истражни затвор, па је поводом тога бански стол 
и испитивао, да ли уопште има места вођењу истраге. Из наведеног се 
донекле назире данашње стање ствари, на основу кога окривљени нема 
права на жалбу против наредбе о спровођењу истраге, а у складу са 
претходним ЗКП13, та могућност је постојала, жалба против решења о 
спровођењу истраге била је дозвољена.

СУДСКИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
– ИЗВИЂАЈ И ИСТРАГА

Судски кривични поступак Краљевине Југославије, као што смо 
навели, умногоме се ослањао на модел хрватског кривичног процесног 
закона из 1835. године. Укључујући Законик о судском кривичном 
поступку из 1929. године, било је седам интегралних кодификација када 
је реч о историји нормирања кривичног процесног права у Републици 
Србији. Законик о судском кривичном поступку из 1929. године, истрагу 
је предвиђао као фазу између извиђаја и стављања под оптужбу. Циљ је 
извиђају да државном тужиоцу пружи потребну грађу да би се могао 
одлучити, хоће ли тражити отварање кривичног поступања против 
одређеног лица или ће одбацити пријаву (§ 96). Кривично поступање 
отвара се или подношењем непосредне оптужнице или предлогом о 
отварању истраге.14 Разлика између извиђаја и истраге састоји се у томе 
што се у извиђају прикупља потребна доказна грађа, да би тужилац 
могао одлучити хоће ли се уопште отварати кривично поступање и, ако 

12 Државни одвјетник у преводу значи државни тужилац.
13 Овде је реч о Законику о кривичном поступку из 2001. године.
14 Марковић, Б., Уџбеник судско кривичног поступка Краљевине Југославије, Бео-

град, 1937, Штампарија Драг. Грегорића, 390.
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хоће, против кога (§ 92), док се у истрази има да испита, да ли стање 
извесне кривичне ствари, која се извесном лицу ставља на терет, може 
бити предмет оптужбе или не.15 Закон о судском кривичном поступку је 
предвиђао да је истрага обавезна или факултативна. Ако је довољно доказа 
пружио извиђај постојала је могућност да се одреди главни претрес без 
спровођења истраге. 

Када је реч о формалном услову који је важио у том периоду, тужилац 
је подносио предлог за отварање истраге истражном судији, који је, као 
што је то био случај и у хрватском закону, процењивао да ли су испуњене 
процесно правне и материјално правне претпоставке. До ступања на снагу 
актуелног ЗКП, тужилаштво је подносило суду захтев за спровођење 
истраге. Формални услов за спровођење истраге – предлог, данас се назива 
Наредба јавног тужиоца, што представља логичну последицу преласка на 
нови концепт истраге, где се улога суда у битној мери смањује. Улога судије 
за претходни поступак је чисто контролног карактера. Судија за претходни 
поступак има искључиво улогу контролора законитости ове фазе поступка 
и органа којем је поверено одлучивање о мерама за обезбеђење присуства 
окривљеног, као и о предузимању појединих доказних радњи којима се 
значајније задире у права учесника у поступку.16У новом типу истраге не 
постоји оптужни акт, јер се истрага води на основу одлуке (наредбе) јавног 
тужиоца, а не суда, као што је то некада био случај, када је истражни судија 
истрагу започињао решењем о спровођењу истраге, које се доносило ако 
би се усвојио захтев јавног тужиоца за спровођење истраге, што је био 
посебан оптужни акт у у тој процесној фази.17

ПРАВА ОКРИВЉЕНИХ  
– САДАШЊИ ЗКП У ОДНОСУ НА ЗКП ИЗ 1929. ГОДИНЕ

Судски кривични поступак из 1929. године, предвиђао је сасвим 
другачије решење у односу на данашњи ЗКП, у погледу права окривљеног 
на улагање жалбе на одлуку суда. Окривљеном је припадало право да не 
прими предлог тужиоца да се истрага отвори, а у замену за то, он је захтевао 
да суд донесе одлуку. Такође, окривљени је имао могућност и улагања 
жалбе на решења истражног судије којим прихвата предлог тужиоца и 

15 Ibid., 401.
16 Илић, Г., et al., Коментар законика о кривичном поступку, 2013, ЈП Службени гла-

сник, 693.
17 Шкулић, М., Кривично процесно право, Београд, 2014, Правни факултет Универзи-

тета у Београду, 320. 
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о томе је одлучивао Окружни суд. Истражни судија је имао могућност 
да изрази неслагање са предлогом тужиоца и о томе је одлучивало 
кривично веће Окружног суда. Такође то веће је и одлучивало у случају 
да окривљени захтева одлуку суда. Овакав модел је у сличном техничком 
смислу егзистирао до ступања на снагу новог ЗКП. Наиме, у ситуацији 
када је окривљени уложио жалбу на решење истражног судије, којим се 
спроводи истрага, о тој жалби одлучивало је ванпретресно веће тог суда. 
Ванпретресно веће истог суда морало је у року од 48 сати да донесе решење 
поводом уложене жалбе на решење о спровођењу истраге.Такође, и у 
случају неслагања истражног судије са захтевом јавног тужиоца, одлуку је 
морало да донесе ванпретресно веће истог суда. Веће је доносило решење 
којим одбија захтев тужиоца или решење којим спроводи истарагу. Ако 
је истрага отворена на овај начин, окривљени је имао могућност улагања 
жалбе на донето решење. Ово је сасвим разумљиво, имајући у виду да 
је то први моменат када окривљени поседује ту могућност, јер је тада 
практично и донето решење о спровођењу истраге. Наравно, и у ранијим 
законским решењима, мислимо на период пре Другог светског рата, било 
је специфичних тумачења самог текста Закона од стране појединих судова 
као што је то ситуација и у данашњим временима. 

У читавом низу случајева кроз историју, па и данас, судови често 
креирају праксу која формално није извор права, али суштински утиче 
на тумачење позитивноправних прописа. На тај начин се формирају 
мишљења, која даље егзистирају кроз разне врсте одлука. Није редак 
случај да, упркос јасном законском тексту, приметимо и паралелни 
законски текст18 чије норме постају благо обавезујуће када је реч о 
процесним питањима у одређеној фази кривичног поступка. Имајући у 
виду да се осврћемо на период пре Другог светског рата, сматрамо да је 

18 Један од примера за овакве тврдње је, у не тако ретким случајевима у данашњи-
ци, и забрана да се постављају сугестивна питања на главном претресу током унакрсног 
испитивања сведока, а смисао овог института је управо постављање сугестивних питања.
Наравно ово се не дешава у свим судовима и пред свим поступајућим судијама. Имајући у 
виду да се ради о фази након истраге, не бисмо прелазили са основне теме овог рада, али 
свакако је битно са аспекта упита колико ,,смо” спремни да се прихвате новине и стриктно 
примени закон. Један наш колега, адвокат, у току главног претреса био је крајње изненађен 
када је, започевши испитивање сведока, како се то чини унакрсном техником, поступајући 
судија реаговао „Је л’ Ви то колега мислите по новом ЗКП да испитујете сведока?”, на шта 
је колега одгворио „Па има ли неки други Законик, можда?” Такође, увођење критеријума 
светске јавности као параметра за примену кумулативног услова који стоји уз запрећену 
казну, представља парадокс, када служи образлагању разлога за одређивање притвора по 
основу чл. 211. ст. 1. т. 4. У случају чл. 211. ст. 1. т. 3. ЗКП, константно је присутно свесно 
занемаривање чњенице да је интенција законодавца да се овом тачком не утиче на превен-
цију вршења кривичних дела, нити да се продужавањем притвора по тој тачки сам притвор 
претвори у казну и поприми облике парасанкције, већ да се утврди да постоји конкретизо-
вана бојазан да ће у кратком временском периоду окривљени поновити кривично дело итд. 
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веома значајно указати на праксу београдског Апелационог суда из тог 
периода у вези са истражном фазом, а у циљу компарације са праксом 
која је уобичајена и данас, када смо сведоци чудних ставова изнесених од 
стране судова упркос јасној интенцији законодавца. У раду указујемо на 
један пример који је везан за ситуацију улагања правног лека у одређеној 
фази истраге, ограниченост у том смислу је искључиво условљена бројем 
страна којима располажемо док пишемо овај рад. Београдски Апелациони 
суд стоји на становишту да је по § 98. допуштена жалба апелационом суду 
кад је окружни суд донео решење само онда, кад се истражни судија не 
слаже с тужиочевим предлогом о отварању истраге и захтева одлуку суда, 
као и онда кад окривљеник тражи одлуку суда али пре но што је истражни 
судија донео формално решење о отварању истраге. Нпр. захтева одмах 
по свршеном испиту. Чим је истражни судија донео формално решење о 
отварању истраге, па било да је окривљени против тог решења изјавио 
жалбу било да је захтевао одлуку суда. Али после донетог решења 
истражног судије, београдски Апелациони суд у оба ова случаја сматра по 
§ 328. решење већа окружног суда за другостепено и не допушта жалбу 
на њега. Оваква пракса није у свему сагласна са законом.19 Закон је тада 
окривљеном пружао две могућности, једна је била улагање формалне жалбе 
на решење истражног судије, а друга је била захтев да о отварању истраге 
одлучи окружни суд. Тадашњи § 98. пружао је могућност окривљеном, 
да уколико није уложио формалну жалбу, може захтевати да окружни 
суд одлучи о отварању истраге и ако је истражни судија већ одлучио то 
је решење сматрано за првостепено, јер није донето по основу уложене 
жалбе, већ на основу захтева који је представљао посебно средство за 
остваривање права окривљеног. То је значило, да је он суштински имао 
могућност, да се ствар расправи и пред апелационим судом, јер овде се 
не ради о решењу донетом након улагања жалбе, које би бивало коначно. 
Из наведеног се уочава да став суда није у складу са самом намером 
законодавца, нажалост и у данашњим временима ситуација није битно 
другачија. Овим примером смо анализирали законите могућности за борбу 
окривљеног, које пракса није признавала. Развој саме истраге најбоље се 
приказује кроз развој права окривљених, јер централно питање по нашем 
мишљењу управо представљају могућности заштите права које стоје 
окривљенима на располагању током поступка, односно њихова еволуција 
и разноликост механизама заштите од насртаја државе. Ратови и завршетак 
сваког, посебно рата чије окончање доноси и ново уређење државе, отвара 
простор за неповољну позицију окривљених током кривичног поступка. 
У наредном делу рада, приказаћемо неке карактеристике истраге и права 
окривљених у периоду након завршетка Другог светског рата.

19 Марковић, Б., op. cit., 403.
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ИСТРАГА У ПЕРИОДУ ОД ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  
ДО МОМЕНТА УВОЂЕЊА ТУЖИЛАЧКОГ МОДЕЛА ИСТРАГЕ

Народноослободилачка борба од самог почетка била је усмерена ко-
лико на ослобођење земље од непријатељских војних снага, толико и на 
успостављање новог друштвеног и правног поретка.20 Врховни штаб је 24. 
маја 1944. године издао Уредбу о војним судовима која је ступила на снагу 
одмах. Поред примене за време борбе, обављен је по овој уредби и пред 
судовима предвиђеним у њој, после завршетка рата а пре оснивања редов-
них судова као посебних органа, велики број суђења лицима оптуженим 
као народни непријатељи, издајници и ратни злочинци.21 Такође, Устав 
ФНРЈ из 1946. године је представљао извор кривичног процесног права. 

1948. године усваја се Закон о кривичном поступку, по моделу на со-
вјетско процесно законодавство. Претходним поступком руководио је јав-
ни тужилац, самостално и путем његових органа, које је могао да овласти 
ради предузимања одређених кривично-процесних радњи. У том периоду 
није постојало временско ограничење у случају превентивног лишења сло-
боде, што је било изузетно опасно. Окривљени је имао право на одбрану 
само у поступку пред судом. Једном речју, радило се о законском решењу 
које је засигурно спадало у најнеповољнија када је реч о правима окривље-
них. Закон о кривичном поступку из 1953. године је представљао знатно 
либералнији закон у односу на горе поменути. Јавно тужилаштво је поста-
ло искључиво орган гоњења, није имало могућност да директно води по-
ступак. Извиђај је био препуштен истражним судијама, полицији и среском 
суду. Како је спровођена истрага у једном сегменту, и у каквом су односу 
бивали тужилаштво и окривљени, можемо уочити на бази приказа позитив-
них прописа којима је област истраге била уређена до 1976. године. 

Када постоје основи сумње да је учињено кривично дело (чл. 136. 
ЗКП) јавни тужилац је могао захтевати спровођење извиђаја од стране 
овлашћених истражних органа унутрашњих послова, од судије котар-
ског суда изван седишта окружног суда (иако се ради о делима, којима 
ће судити окружни суд) или од истражног судије. Пошто је орган који је 
спровео извиђај сакупио све доказе и извршио све друге потребне истра-
жне радње, шаље јавном тужиоцу читав спис. Тиме је извиђај по правилу 
завршен (чл. 145. ЗКП).22 Положај окривљеног у истрази, са становишта 
акузаторског односно инквизиционог начела, потпуно је једнак положају 

20 Васиљевић, Т., op. cit., 34.
21 Ibid.
22 Више о томе: Bayer, V., Jugoslavensko krivično procesno pravo I, Zagreb, 1960, 

Školska knjiga, 113.
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окривљеног у извиђају.23 Извиђај није представљао фазу у којој постоји 
одређени спор међу странкама. Није постојала контрадикторност. Ту су се 
спроводиле активности органа у циљу прикупљања доказа. Из тих разло-
га није се сматрало да је окривљени странка. Ако у фази истраге и фази 
која јој претходи окривљени није имао статус странке, то је подразумева-
ло да ни тужилац није био странка у поступку. У вези са тим се намеће 
и закључак да положај окривљеног није зависио искључиво од права које 
је имао, већ и од обима права које је имао тужилац. Уколико је тужилац 
поседовао већа овлашћења, утолико је окривљени бивао у неповољнијем 
положају у односу на њега. Ако овакву једначину поставимо у данашњем 
времену, долазимо до решења које нам очигледно указује на чињеницу 
да широк спектар овлашћења, која важећи ЗКП даје тужилаштву, умно-
гоме слаби позицију окривљеног. Закон о кривичном поступку из 1976. 
године донет је ради усклађивања са одредбама Савезног Устава и Уста-
ва република и аутономних покрајна, суштински ништа ново у односу на 
претходни Законик није предвиђао, али су са аспекта права окривљених, 
учињени помаци. Уведена је могућност да се оптужница испита од стране 
председника већа и врати на боље разјашњење стања ствари истражном 
судији.24 Из угла окривљеног, много се ,,лакше дисало”, имајући у виду 
чињеницу да је могућност формалне одбране била загарантована током 
читавог кривичног поступка. Измене су биле и у погледу могућности ула-
гања правних лекова. У циљу прикупљања доказа ради утврђивања чиње-
ница од којих зависи решење питања о кривичној одговорности, као и у 
циљу предузимања мера за обезбеђење присуства окривљеног у поступку, 
припремни поступак је нашао своје место у кривичном поступку ФНРЈ. 
Припремни поступак је био прва у низу фаза, а било их је пет, које су 
представљале део кривичног поступка. Припремни поступак се сатојао 
од извиђаја и истраге. Законик о кривичном поступку из 2001. донео је 
крупне и значајне промене у односу на претходни Закон из 1976. године, 
тако да је наш кривични поступак од тада у потпуности усклађен са са-
временим општеприхваћеним правним стандардима у областима људских 
права и другим условима нове друштвене стварности.25 Мада, и у складу 
са тим законом, покушавано је да се каучук нормама, када је реч о притво-
ру, отвара простор држави да уз помоћ суда, захваљујући широким тума-
чењима норми везаних за притвор, превентивно лишава слободе одређена 
непослушна лица.

23 Ibid., 167.
24 Више о томе: Васиљевић, Т., op. cit., 36.
25 Грубач, М., Одредба о организацији претходног кривичног поступка нацрта ЗКП 

Србије из априла 2010. године упоређен са одговарајућим одредбама италијанског ЗКП, 
Гласник адвокатске коморе Војводине, 2010, књига 70, (12), 560.
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ПРЕЛОМНИ ТРЕНУТАК ЗА ИСТРАЖНИ ПОСТУПАК  
– АКТУЕЛНИ ЗКП, ПИТАЊЕ ТЕРЕТА ДОКАЗИВАЊА,  

НАПУШТАЊЕ НАЧЕЛА МАТЕРИЈАЛНЕ ИСТИНЕ

Субјективна истина треба што је више могуће да се приближи објек-
тивној. Таква истина јесте материјална истина. Под материјалном исти-
ном, дакле, разумемо највећи степен извесности до које судија може доћи 
у кривичном поступку.26 Централно начело кривичног поступка, било да 
је он заснован на оптужном или истражном, управо је било начело мате-
ријалне истине. Под материјалном, објективном или релативном подра-
зумевао се највиши степен сумње до ког уопште човек може домашити. 
Није се подразумевала безусловна или математичка извесност. Радило се 
о проналажењу успеха који је по људском схватању и искуству одгова-
рао стварности. Овим се отварао простор да судија постави питање својој 
свести и савести а да се савест ослони на искуство.27Начело истине сада 
формално не егзистира у стриктном смислу у одредбама важећег Законика 
о кривичном поступку, којим се више не утврђују дужности суда и дру-
гих државних органа да истинито и потпуно утврђују чињенице које су 
од важности за доношење законите одлуке.28 Може се претпоставити да 
ће у пракси кривични суд ипак тежити да се, колико је могуће, па можда 
и мимо стриктних законских правила ,,приближи” истини или чак покуша 
да утврди истину у кривичном поступку, јер се, као и раније, у одредба-
ма новог Законика о кривичном поступку омогућава подношење жалбе 
и због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, а шта је 
друго погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање него неисти-
на, односно неистинито утврђено чињенично стање.29 Суд ће увек бити 
заинтересован да одлука коју је донео не буде укинута.30

У нашем правном систему до ступања актуелног Законика није по-
стојала формална подела терета доказивања. Тужилаштво је имало за 
циљ да докаже да је окривљени крив, а окривљени је имао могућност да 
се брани. Суд је имао све могућности на располагању у погледу прику-
пљања доказа ради утврђивања чињеница које би доказале да ли се може 
окривљени казнити. Суд је био дужан да прикупља доказе. Такође, у фази  
истраге, истражни судија и његови претходници у ранијим законима, 
мимо странака, прикупљао је доказе, као што су то чинили и председник 

26 Марковић, Б., op. cit., 198.
27 Више о томе: Огорелица, Н., op. cit., 424.
28 Шкулић, М., op. cit., 85.
29 Ibid., 86.
30 Више о томе: Шкулић, М., op. cit., (фуснота 183) 85. 
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већа накнадно на главном претресу. Потпуно је нова одредба чл. 15. ст. 2. 
новог ЗКП, која предвиђа да је (формални) терет доказивања на тужиоцу. 
То је у складу са старим начелом римског права: actori incubit probatio. 
У истом члану налази се и одредба по којој суд изводи доказе на предлог 
странака. Из ове одредбе следи да се законик одриче начела судске одго-
ворности за наступање доказа.То је праћено изостављањем одредбе чл. 17. 
ст. 1. ЗКП из 2001. године, по којој су суд и државни органи који учествују 
у кривичном поступку дужни да истинито и потпуно утврде чињенице 
које су од важности за доношење законите одлуке. Тако начело истине 
први пут у развоју нашег процесног законодавства није нашло своје место 
међу основним процесним начелима.31 Ипак, иако најзначајнија, промена 
органа који руководи истрагом не представља једину измену у овој фази 
поступка. Једно од нових решења, које је у корелацији с ранијим започи-
њањем истраге, јесте и то да се истрага против одређеног лица покреће 
при постојању нижег степена сумње – основана сумња да је оно учинило 
кривично дело. Овакво решење је разумљиво имајући на уму да истра-
га сада практично започиње првом доказном радњом која је предузета, 
односно у ситуацији у којој је и степен сумње, када је реч о извршиоцу 
кривичног дела, нижи.32

Модел истраге који је био на снази до ступања новог ЗКП, поседовао 
је читав низ решења која нису одговарала ни тужилаштву а ни одбрани. 
Наиме, истражни судија био је сервис тужилаштва и због тога су постоја-
ла ограничења у погледу ефикасности, а која су највише иритирала само 
тужилаштво. Када је реч о одбрани, са друге стране, замерке су биле упу-
ћиване у погледу улоге истражног судије као продужене руке тужилаштва. 
Данас судија за претходни поступак, како се сада назива некада истра-
жни судија, има улогу контролора законитости поступка. Фаза истраге је 
и претпрпела највише измена у односу на дугу традицију у нашем кри-
вично-процесном систему. Сада се захтева активнија улога одбране, јер 
од креативности одбране и уложеног труда у току претходног поступка, 
зависи добра поставка самог случаја у даљој фази судског поступка. Зна-
чајна новина је да се окончање истраге ни на који начин не може сматрати 
res iudicata тј. не важи правило ne bis in idem.33 Ово произилази како из 
карактера ове фазе поступка, тако и из тумачења чл. 4. (ne bi in idem) пре-
ма којем је појам пресуђене ствари повезан искључиво са одлукама суда. 
У том смислу, након одустајања од гоњења и обуставе истраге (чл. 308), 

31 Brkić, S., Krivično procesno pravo I, Novi Sad, 2014, Pravni fakultet Univerziteta u 
Novom Sadu, 309.

32 Ilić, G., op. cit., 686.
33 Beljanski, V., Istraga. Preuzeto sa: http://www.partners-serbia.org/E-learning/mod/page/

view.php?id=110.
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јавни тужилац би ову поново могао да покрене без опасности да његов 
поступак буде оцењен као повреда начела ne bis in idem.34 Сматрамо да 
ово није добро решење, јер угрожава спокојство грађана, те тиме грађани 
бивају под сталним подсвесним притиском тог поступка који није окон-
чан, а у сваком моменту може бити поново покренут.

ОСВРТ НА НЕКА ОД ПРАВА ОКРИВЉЕНИХ У ФАЗИ ИСТРАГЕ 
– АКТУЕЛНИ ЗКП

Предузимање доказних радњи у корист одбране у фази истраге  
– чл. 302. Законика о кривичном поступку РС

У чл. 302. ЗКП, предвиђено је да осумњичени и његов бранилац, 
уколико сматрају да је потребно предузети одређену доказну радњу, могу 
предложити јавном тужиоцу да је предузме. Сматрамо да је механизам, 
којим се окривљени штити од опструкције приликом предузимања до-
казних радњи у фази истраге, недовољно заштићен. Наиме, у случају да 
такав предлог буде одбијен или о том предлогу не буде одлучено у року 
од осам дана, осумњичени и његов бранилац једино могу поднети пре-
длог судији за претходни поступак, који ће донети одлуку у року од осам 
дана. Истина је да судија за претходни поступак у случају да усвоји пре-
длог осумњиченог или његове одбране, може наложити тужилаштву да се 
предузме одређена радња у циљу прикупљања доказа, али суштински не 
постоји санкција за непоступање тужилаштва. Нема никакве гаранције у 
процесном смислу. Јавни тужилац би био дужан да спроведе доказну рад-
њу када му то,,наложи” судија за претходни поступак, али се овде, ипак, у 
основи ради о инструктивном законском механизму, јер законодавац није 
предвидео никакве процесне последице уколико се јавни тужилац оглуши 
о одлуку судије за претходни поступак, нити ако (што би се у пракси че-
шће могло очекивати) наложену доказну радњу обави без неког посебног 
„ентузијазма” тј. аљкаво, неефикасно, површно и сл., што се по логици 
свари, може очекивати, јер се овде ради о активностима на које је јавни 
тужилац фактички „принуђен”, а које је он примарно сматрао непотреб-
ним.35 У чл. 312. ст. 3. ЗКП, оставља се могућност одбрани да након при-
говора који је поднет непосредно вишем тужилаштву и његовог одбијања, 
одбрана поднесе притужбу судији за претходни поступак. Али формула-
ција ,,ако” судија за претходни поступак оцени да је притужба основана, 

34 Ilić, G., op. cit., 686.
35 Шкулић, М., op. cit., 322.
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наложиће предузимање одређених мера у циљу решавања спорне ситуа-
ције, није гарант коначном остварењу циља. Из свега јасно произилази да 
се не може никако говорити о равноправности страна и да се та теза пот-
пуно на овај начин обесмишљава. Било би логично да судија за претходни 
поступак има право да сам спроведе доказну радњу чије је предузимање 
безуспешно наложио.36

Наредба о спровођењу истраге. Аспект (не)уставности

Против акта којима се започиње кривично гоњење (чл. 5 ст. 2) и 
наредбе о отварању истраге (чл. 296. ст. 1. ЗКП) није предвиђен правни 
лек, односно судска заштита 

а) Према одредби чл. 5. ст. 2. ,,Кривично гоњење започиње: 1) првом 
радњом јавног тужиоца, или овлашћених службених лица полиције на 
основу захтева јавног тужиоца, предузетом у складу са овим Закоником 
ради провере основа сумње да је учињено кривично дело или да је 
одређено лице учинило кривично дело; 2) подношењем приватне тужбе.”

б) Истрага се покреће наредбом надлежног јавног тужиоца (чл. 296. 
ст. 1), дакле одлуком против које Законик не предвиђа могућност употребе 
правног лека. Наведене одредбе о почетку кривичног гоњења и покретању 
истраге проблематичне су са гледишта сагласности са Уставом. Према 
тим одредбама, осумњичени грађанин према коме је покренута истрага 
коју законодавац третира делом кривичног поступка, нема никакво правно 
средство за одбрану од арбитрарног поступка јавног тужиоца. Ни једно 
ни друго није у складу са уставним начелом владавине права нити са 
чл. 36. ст. 2. Устава37 према коме свако има право на жалбу или друго 
правно средство против одлуке о његовом праву, обавези или на законом 
заснованом интересу.38

Притвор у истрази – злоупотребе притвора као сигуран пут 
ка кршењу основних права и слобода окривљених

Притвор у истрази може трајати максимално шест месеци. Окривљени 
се може задржати у притвору три месеца на основу решења судије за 
претходни поступак. Тужилац може поднети предлог непосредно вишем 

36 Илић, Г., op. cit., 707.
37 Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
38 Грубач, М., Шта је неуставно у новом законику о кривичном поступку, Гласник 

адвокатске коморе Војводине, 2014, књига 78, (7–8), 413.
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суду, односно већу из чл. 21. ЗКП, да се притвор продужи за три месеца. 
Уколико се у периоду од шест месеци не подигне оптужница, окривљени 
се мора пустити на слободу. Посебно је пракса непридржавања законског 
текста уобичајена када је реч о притворским основама. Очигледан је 
начин на који се екстензивним тумачењем тзв. притворских разлога, 
злоупотребљава мера притвора. У овоме предњаче образложења у вези 
са чл. 211. ст. 1. т. 4. ЗКП. У том члану се као разлог за одређивање 
притвора поставља кумулативан услов уз висину запрећене казне и 
узнемирење јавности, чији степен може угрозити несметано и правично 
вођење кривичног поступка. Суштина проблема је, пре свега, у чињеници 
да се на овај начин отвара пут ка маскираном облигаторном (обавезном) 
притвору39 за сва кривична дела за које је запрећена казна преко десет 
година или пет година са елементима насиља. Уколико суд не оцени да ли 
је узнемирење јавности наступило у објективном смислу, односно да је оно 
таквог интензитета да резултира угрожавањем несметаног и правичног 
вођења кривичног поступка, ствара се пракса, да се одређивање притвора 
предлаже без јасно датог образложења, од стране тужилаштава, а такав 
нејасан предлог бива усвојен од стране суда уз погубна образложења која 
стварају далеко погубнију судску праксу. Уз овакву критику, морамо бити 
и објективни и приметити да се у последње време назиру помаци када је 
реч о овој проблематици, али искључиво на нивоу апелационих судова 
у Републици Србији. Разлог за то је свакако и притисак који је усмерен 
ка нашем правосуђу од стране Европске заједнице, поводом питања што 
веће примене алтернативних мера притвору, и наравно буђење свести 
о потреби да се инсистира на адекватним образложењима приликом 
одређивања и продужавања притвора од стране судова ниже инстанце. 
Зачарани круг затварао се одбијањем жалбе браниоца на решење о 
одређивању притвора, као и на решење о продужењу притвора. Америчко 
удружење правника (ABA ROLI) спроводило је током 2013. године, 
пројекат на територији Републике Србије који се тицао саме примене 
притвора. Наиме, у једном од закључака наглашено је да: „Иако постоје 
правни механизми који обезбеђују да лице које се налази у притвору 
може уложити жалбу против одлуке о одређивању притвора вишем суду, 
такве одлуке се ретко укидају чак и када је основ за притвор нетачан или 
неодређен”.40 Један апелациони судија рекао је да је понекад враћање 
предмета првостепеном суду обавезно. Апелациони суд може утврдити да 
вероватно постоји један или више основа који оправдавају притвор, али 
ти разлози нису адекватно артикулисани, а самим тим се предмет враћа 

39 Павловић, З., Притвор међународни стандарди и домаће право, Педагошка ствар-
ност, 2010, LVI, 9–10. 774.

40 Америчко удружење правника, (2013). Анализа примене мере притвора у Србији, 
American Bar Associoation Rule of Law Iniative (ABA ROLI), 2013, 60.
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првостепеном суду на даље испитивање у том погледу. Другим речима, 
иницијална одлука првостепеног суда може бити тачна, али може имати 
погрешно наведене основе, или може бити без образложења.41

ЗАКЉУЧАК

Увођењем мешовитог система кривичног поступка долази до прве 
прекретнице у развојној фази истражног поступка на тлу Европског кон-
тинента. На српски правни систем утицај је имао хрватски кривични по-
ступак умногоме ослањан на аустријски поступак. Тада су ова законска 
решења сматрана најнапреднијим када је реч о тлу Европског континента. 
Када је коначно 1929. године усвојен и српски Законик, практично до 2011. 
године, уз одређене промене, одмах након завршетка Другог светског рата, 
када је тужилаштво водило истрагу, додуше пар година, истрага је била у 
надлежности суда. Начело материјалне истине егзистирало је у свим ре-
шењима наших процесиних закона којима се уређивала област кривичне 
правне материје. Преломни тренутак представља 2011. година и увођење 
адверзијалног модела поступка у наш кривични поступак уз напуштање 
начела материјалне истине. Тужилачка истрага са низом новина преузетих 
из потпуно другог правног система који корене води са простора Енглеске 
преко САД, у наш правни систем, за собом је донела читав низ отворених 
питања. Положај одбране и права окривљених су оно о чему је потребно 
дискутовати и уочавањем аномалија утицати на проналажење адекватних 
решења која би се могла примењивати у наредном период, јер апсурдно би 
било да су поједина законска решења из периода прошлога века била по-
вољнија за окривљене него што је то данас. Ако бисмо поредили три пери-
ода, први пре Француске револуције, затим, одмах након завршетка Другог 
светског рата и садашњи период, можемо уочити да много заједничког има 
у погледу права окривљених, односно, у погледу „минималних” права која 
су им стајала на располагању, с тим што је сада то теже видљиво из самог 
текста закона него пре. Међутим, уколико се пажљиво посматра текст ак-
туелног Законика, очигледно је да положај окривљеног није равноправан 
са тужилаштвом и да ово законско решење поседује велик број инквизи-
торских елемената у самој истрази. Имајући у виду чињеницу да је напу-
штено начело материјалне истине, није добро решење да окривљени буду 
у неравноправном положају у односу на орган на коме је терет доказивања, 
а тај орган, уз то, ужива привилегију коришћења свих државних ресурса.

41 Ibid., 61.
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DEVELOPMENT PATHS  
OF INVESTIGATION PROCEDURES AND INVESTIGATION

Petar Cvetkovic, LL.M,  
Attorney at Law in Novi Sad

S u m m a r y

In this paper the author presents some of the features of prosecutorial model of in-
vestigation which has been adopted in the Republic of Serbia, with an overview of the 
development of the investigation procedures in Europe in general, and also in the Republic 
of Serbia and countries whose legal successor is Serbia. The paper starts with the introduc-
tion of the mixed system in investigation procedure in Europe. The development of the 
investigation also shows the status of the defendants and their rights, depending on the 
historical moment. We analyzed the issues that we considered insufficiently regulated in 
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the current Criminal Procedure Law, primarily rights of the defendants, and we were trying 
to find a connection between status of the defendant from the historical point of view, in 
order to give answers to the question when was the most difficult time for the defendants 
and whether it is now easy for them. What does abandoning of the principle of material 
truth mean? Can the current Criminal Procedure Code survive without it? How will the au-
thorities technically apply the Criminal Procedure Law, since it represents a combination of 
adversarial and European continental legal system? The equality of both parties is essential 
only in principle, but instead of that inquisitorial elements prevails, with emphasis on some 
form of passivity of the court and granting great powers to the party who has the burden of 
proof. Is this a step backwards or a step forward?

Keywords: investigation, inquiry, formal order of investigation, the principle of mate-
rial truth, adversarial process
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Doc. dr S i n i š a  D o m a z e t, naučni saradnik
Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica
Spoljni saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

DRŽAVNA POMOć  
ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM I KRIZNIM SITUACIJAMA  

U SEKTORU POLJOPRIVREDE U EVROPSKOJ UNIJI1

1. UVOD

Dodela državne pomoći načelno je zabranjena čl. 107(1) Ugovora o funk-
cionisanju Evropske unije (u daljem tekstu: UFEU), u kojem se navodi da osim 
ako je Ugovorima drugačije predviđeno, svaka pomoć koju dodeli država čla-
nica ili koja se dodeljuje državnim sredstvima u bilo kojem obliku kojim se na-
rušava ili preti da će se narušiti konkurencija stavljanjem određenih preduzeća 
ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, inkompatibilna je sa unutra-
šnjim tržištem u meri u kojoj utiče na trgovinu među državama članicama.

Dakle, od pomenute zabrane postoje određeni izuzeci, predviđeni odred-
bama UFEU. U pogledu poljoprivrede i šumarstva, treba pomenuti odredbe iz 
čl. 107(2)(b) UFEU, gde se navodi da će državna pomoć za uklanjanje štete 
nastale zbog elementarnih nepogoda ili vanrednih događaja biti kompatibilna 
sa unutrašnjim tržištem. Slično je i sa čl. 107(3)(c) UFEU, gde se navodi da 
Komisija može smatrati da je kompatibilna sa unutrašnjim tržištem državna 
pomoć za unapređenje privrednog razvoja sektora poljoprivrede i šumarstva i 
ruralnih područja, ukoliko nema štetnih efekata na trgovinske uslove. 

* Rad primljen 3. 3. 2015. godine.
  Ovaj rad je deo istraživačkog projekta pod šifrom 47009 (Evropske integracije i društve-

no-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU), koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, 
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

*

UDC 338.43:336 (4-672EU)
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Dodela državne pomoći u sektoru poljoprivrede i šumarstva, kao i u ru-
ralnim područjima u Uniji regulisana je Smernicama Evropske unije o državnoj 
pomoći u sektoru poljoprivrede i šumarstva, kao i u ruralnim područjima za pe-
riod 2014−2020. godine (u daljem tekstu: Smernice)1. U Smernicama se navo-
de uslovi i kriterijumi prema kojima se pomoć za sektor poljoprivrede i šumar-
stva kao i za ruralna područja smatra kompatibilnom sa unutrašnjim tržištem, 
ali i utvrđuju kriterijumi za određivanje područja koja ispunjavaju uslove iz 
čl. 107(3) UFEU. U pogledu pomoći koja se dodeljuje na osnovu čl. 107(2)(b) 
UFEU, Komisija utvrđuje uslove koji će se proveravati kako bi se odredilo da 
li je mera koja predstavlja pomoć za uklanjanje štete nastale zbog elementarnih 
nepogoda ili vanrednih okolnosti stvarno obuhvaćena tim članom.2

Smernicama su bliže definisani uslovi za dodelu državne pomoći u mno-
gobrojnim slučajevima, ali će u ovom radu naglasak biti pre svega na državnoj 
pomoći za upravljanje rizikom i kriznim situacijama u sektoru poljoprivrede.

2. DRŽAVNA POMOć ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM 
I KRIZNIM SITUACIJAMA U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU

Zajednička načela primenljiva na procenu kompatibilnosti svih mera po-
moći koje Komisija sprovodi sadržana su u Komunikaciji o modernizaciji dr-
žavne pomoći.3 U tom smislu, Komisija će smatrati da je mera pomoći kompa-
tibilna sa UFEU samo ukoliko su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:
a) doprinos jasno utvrđenom cilju od zajedničkog interesa: mera državne pomo-

ći mora težiti cilju od zajedničkog interesa u skladu sa članom 107(3) UFEU; 
b) potreba za intervencijom države: mera državne pomoći mora biti usmerena 

na situaciju u kojoj pomoć može doneti znatno poboljšanje koje tržište ne 
može samo postići, uz otklanjanje jasno utvrđenog tržišnog nedostatka; 

c) primerenost mere pomoći: predložena mera pomoći mora biti odgovarajući 
instrument politike namenjen ispunjavanju cilja od zajedničkog interesa; 

d) učinak državne pomoći: državnom pomoći se mora promeniti ponašanje da-
tog preduzeća ili datih preduzeća tako da se ona bave dodatnom delatnošću 
kojom se ne bi bavila bez pomoći ili bi se njome bavila na ograničen ili 
drugačiji način; 

e) srazmernost pomoći (pomoć ograničena na potreban minimum): iznos po-
moći mora biti ograničen na minimum potreban za podsticanje aktivnosti u 
predmetnom sektoru); 

1 European Union Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in 
rural areas 2014 to 2020, [2014], Oj C204/01.

2 Smernice, t. 4.
3 Communication on State aid modernisation COM(2012) 209 of 8. 5. 2012.
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f) izbegavanje velikih neopravdanih negativnih efekata na konkurenciju i trgo-
vinu među državama članicama: negativni efekti pomoći moraju biti dovolj-
no ograničeni kako bi ukupan bilans mere bio pozitivan; 

g) transparentnost pomoći: države članice, Komisija, privredni subjekti i jav-
nost moraju imati jednostavan pristup svim merodavnim aktima i važnim 
informacijama o pomoći dodeljenoj na osnovu tih akata.4

Kad je reč o državnoj pomoći za upravaljanje rizikom i kriznim situacija-
ma, ona može biti odgovarajuća samo u odnosu na određene vrste rizika u po-
ljoprivrednom sektoru, s obzirom na to da je poljoprivredna delatnost u celini 
posebno izložena rizicima i kriznim situacijama. Prilikom dodeljivanja državne 
pomoći aktivnostima na koje utiču ti rizici i krizne situacije Komisija će uzeti u 
obzir potrebu izbegavanja neopravdanog narušavanja konkurencije, zahtevajući 
minimalni doprinos proizvođača za gubitke ili troškove takvih mera pomoći, ili 
neke druge odgovarajuće mere koje treba preduzeti radi ublažavanja rizika od 
narušavanja konkurencije i osiguravanja da je državna pomoć srazmerna nasta-
lim gubicima. U svojoj proceni Komisija će uzeti u obzir potrebu da korisnik 
preduzme odgovarajuće preventivne mere kako bi se ukupan iznos dodeljene 
pomoći sveo na najmanju moguću meru.5

U Smernicama su predviđene odredbe o državnoj pomoći za uklanjanje 
štete nastale zbog elementarnih nepogoda ili vanrednih događaja. U tom pogle-
du, Komisija je zauzela stav da se potresi, snežne lavine, odroni tla i poplave 
mogu smatrati elementarnim nepogodama. Vanredni događaji koje je Komisija 
ranije prihvatala uključuju rat, unutrašnje nemire ili štrajkove i, uz određene 
rezerve i u zavisnosti od razmera, velike nuklearne ili industrijske nesreće i 
požare koji dovode do velikih gubitaka.6

Pomenuti oblici državne pomoći će biti kompatibilni sa unutrašnjim trži-
štem ukoliko je nadležno telo države članice službeno priznalo prirodu događa-
ja kao elementarnu nepogodu ili vanredni događaj i ako postoji direktna uzroč-
na veza između elementarne nepogode ili vanrednog događaja i štete koju je 
pretrpelo preduzeće. Države članice imaju slobodu da unapred odrede kriteri-
jume koji će predstavljati osnov za službeno priznanje. Pomoć se mora isplatiti 
direktno datom preduzeću ili grupi ili organizaciji proizvođača čiji je ono član. 
Ukoliko se pomoći isplaćuju grupi ili organizaciji proizvođača, iznos pomoći 
ne sme biti veći od pomoći za koju to preduzeće ispunjava uslove.7 Smerni-
cama su ograničeni vremenski okviri za trajanje programa pomoći. Tako, pro-

4 Smernice, t. 39.
5 Smernice, t. 325–326.
6 Smernice, t. 330.
7 Smernice, t. 331–333.
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gram pomoći mora se uspostaviti u roku od tri godine od dana nastanka doga-
đaja, a pomoć mora biti isplaćena u roku od četiri godine od tog dana.8

Visina državne pomoći se određuje s obzirom na prihvatljive troškove. 
Prihvatljivi troškovi su troškovi štete nastali kao direktna posledica elemen-
tarne nepogode ili vanrednog događaja, prema proceni javnog tela, nezavisnog 
stručnjaka kojeg priznaje davalac pomoći ili osiguravajuće društvo.9

U skladu sa Smernicama, šteta može obuhvatati materijalnu štetu na imo-
vini, kao i gubitak prihoda zbog potpunog ili delimičnog uništenja poljopri-
vredne proizvodnje i sredstava za poljoprivrednu proizvodnju. Materijalna šteta 
se izračunava na osnovu troškova popravke ili ekonomske vrednosti pogođe-
ne imovine pre elementarne nepogode ili vanrednog događaja. Pritom, ne sme 
premašiti troškove popravke ili iznos smanjenja poštene tržišne vrednosti prou-
zrokovane elementarnom nepogodom ili vanrednim događajem, to jest, razliku 
između vrednosti imovine neposredno pre i neposredno nakon prirodne nepo-
gode ili vanrednog događaja.10

S druge strane, gubitak prihoda se izračunava oduzimanjem umnoška ko-
ličine poljoprivrednih proizvoda proizvedene u godini elementarne nepogode 
ili vanrednog događaja ili u svakoj sledećoj godini na koju je uticalo potpuno 
ili delimično uništenje sredstava za proizvodnju i prosečne prodajne cene po-
stignute u toj godini od umnoška prosečne količine poljoprivrednih proizvoda 
proizvedene u trogodišnjem periodu koji prethodi elementarnoj nepogodi ili 
vanrednom događaju ili trogodišnjeg proseka utemeljenog na petogodišnjem 
periodu koji prethodi elementarnoj nepogodi ili vanrednom događaju, ne uz-
imajući u obzir najveću i najmanju vrednost, i prosečne postignute prodajne 
cene. Iznos se može uvećati za druge troškove koji su korisniku nastali zbog 
elementarne nepogode ili vanrednog događaja, a od njega se moraju oduzeti svi 
troškovi koji nisu nastali zbog elementarne nepogode odnosno vanrednog do-
gađaja, već bi ih korisnik i inače imao.11 Komisija će prihvatiti i druge metode 
izračunavanja štete ako se uveri da su oni reprezentativni, da se ne zasnivaju na 
preterano visokim prinosima i ne dovode do preterano visoke naknade za bilo 
kog korisnika.12

Intenzitet pomoći je ograničen na 100 % prihvatljivih troškova, uključu-
jući i plaćanja na osnovu polisa osiguranja.13

8 Smernice, t. 334.
9 Smernice, t. 337.
10 Smernice, t. 338, 340.
11 Smernice, t. 341–342.
12 Smernice, t. 344.
13 Smernice, t. 345.
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Smernicama je uređena i dodela državne pomoći za nadoknadu štete pro-
uzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti sa ele-
mentarnom nepogodom. Ovaj vid pomoći biće kompatibilan sa unutrašnjim tr-
žištem ako nadležno telo date države članice službeno prizna prirodu događaja 
kao nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti sa elementarnom ne-
pogodom i ako postoji direktna uzročna veza između nepovoljnih klimatskih 
prilika koje se mogu izjednačiti sa elementarnom nepogodom i štete koju je pre-
trpelo preuzeće. Kao i u prethodnoj situaciji, države članice mogu same odrediti 
kriterijume koji će služiti kao osnova za službeno priznanje. Pomoć se mora 
isplatiti direktno datom preduzeću ili grupi ili organizaciji proizvođača čiji je 
ono član. Ukoliko se pomoći isplaćuju grupi ili organizaciji proizvođača, iznos 
pomoći ne sme biti veći od pomoći za koju to preduzeće ispunjava uslove.14

Programi pomoći moraju se uspostaviti u roku od tri godine od dana po-
jave nepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti sa elementarnom 
nepogodom. Pomoć se mora isplatiti u roku od četiri godine nakon tog dana.15

I u ovoj situaciji se visina pomoći određuje s obzirom na prihvatljive tro-
škove. Prema Smernicama, prihvatljivi troškovi su šteta nastala kao direktna 
posledica nepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti sa elemen-
tarnom nepogodom, u skladu sa procenom javnog tela, nezavisnog stručnjaka 
kojeg priznaje davalac pomoći ili osiguravajućeg društva. Šteta obuhvata ma-
terijalnu štetu na imovini kao što su poljoprivredne zgrade, oprema i mašine, 
zalihe i sredstva za proizvodnju, kao i gubitak prihoda zbog potpunog ili deli-
mičnog uništenja poljoprivredne proizvodnje i sredstava za proizvodnju.16

Materijalna šteta na imovini prouzrokovana nepovoljnim klimatskim pri-
likama koje se mogu izjednačiti sa elementarnom nepogodom izračunava se 
na osnovu troškova popravke ili ekonomske vrednosti pogođene imovine pre 
nepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti sa elementarnom nepo-
godom. Ne sme premašiti troškove popravke ili iznos smanjenja poštene trži-
šne vrednosti prouzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu 
izjednačiti sa elementarnom nepogodom, to jest, razliku između vrednosti imo-
vine neposredno pre i neposredno nakon pojave nepovoljnih klimatskih prilika 
koje se mogu izjednačiti sa elementarnom nepogodom.17

Gubitak prihoda mora se izračunati ili na nivou godišnje proizvodnje po-
ljoprivrednog preduzeća ili na nivou uroda ili broja grla oduzimanjem umnoška 
količine poljoprivrednih proizvoda proizvedene u godini nepovoljnih klimat-

14 Smernice, t. 348–349, 351.
15 Smernice, t. 352.
16 Smernice, t. 353–354.
17 Smernice, t. 356.
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skih prilika koje se mogu izjednačiti sa elementarnom nepogodom, ili u svakoj 
sledećoj godini na koju je uticalo potpuno ili delimično uništenje sredstava za 
proizvodnju, i prosečne prodajne cene postignute u toj godini od umnoška pro-
sečne godišnje količine poljoprivrednih proizvoda proizvedene u trogodišnjem 
razdoblju koje prethodi nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu iz-
jednačiti sa elementarnom nepogodom ili trogodišnjeg proseka utemeljenog na 
petogodišnjem periodu koji prethodi nepovoljnim klimatskim prilikama koje se 
mogu izjednačiti sa elementarnom nepogodom, ne uzimajući u obzir najveću i 
najmanju vrednost, i prosečne postignute prodajne cene.18

Pomenuti iznos se može uvećati za druge troškove koji su korisniku na-
stali zbog nepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti sa elementar-
nom nepogodom. Od tog iznosa se moraju oduzeti svi troškovi koji nisu nastali 
zbog nepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti sa elementarnom 
nepogodom, već bi ih korisnik i inače imao. Kao i u prethodnoj situaciji, Ko-
misija će prihvatiti i druge metode izračunavanja štete ukoliko se uveri da su 
one reprezentativne, da se ne zasnivaju na preterano visokim prinosima i ne 
dovode do preterano visoke naknade za bilo kog korisnika.19

Intenzitet pomoći je ograničen na 80 % prihvatljivih troškova za pomo-
ći i druga plaćanja primljena kao nadoknada štete, uključujući i plaćanja na 
temelju drugih nacionalnih mera ili mera Unije ili na temelju polisa osigura-
nja za štetu za koju se prima pomoć. Intenzitet pomoći može se povećati i na 
90 % u područjima sa prirodnim ograničenjima. Osim navedenog, pomoć koja 
se dodeljuje po navedenom osnovu potrebno je umanjiti za 50 %, izuzev ako 
se dodeljuje korisnicima koji su sklopili osiguranje koje pokriva makar 50 % 
njihove prosečne godišnje proizvodnje ili prihoda iz proizvodnje i statistički 
najučestalije klimatske rizike u datoj državi članici i regionu za koje se pru-
ža pokriće osiguranjem. Ipak, od ovoga se može odstupiti ako država članica 
može uverljivo dokazati da, uprkos svim naporima, pristupačno osiguranje koje 
pokriva statistički najčešće klimatske rizike u dotičnoj državi članici ili regionu 
nije bilo dostupno u vreme nastanka štete.20

Smernicama je posebno uređena i državna pomoć za plaćanje premija osi-
guranja za upravljanje rizikom i kriznim situacijama, posebno ako se odnosi na 
primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Ovaj oblik državne pomoći biće kompatibilan sa unutrašnjim tržištem u 
skladu sa članom 107(3)(c) UFEU ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi. 

18 Smernice, t. 358.
19 Smernice, t. 359, 361.
20 Smernice, t. 362–363.
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Pre svega, navedene odredbe se primenjuju na preduzeća koja se bave pri-
marnom poljoprivrednom proizvodnjom. Drugo, pomoći ne smeju predstavljati 
prepreku funkcionisanju unutrašnjeg tržišta usluga osiguranja. Treće, pomoć 
posebno ne sme biti ograničena na osiguranje koje nudi jedno osiguravajuće 
društvo ili grupa osiguravajućih društava, niti se sme uslovljavati time da ugo-
vor o osiguranju mora biti sklopljen sa osiguravajućim društvom s poslovnim 
sedištem u datoj državi članici.21 

Kao i u prethodnim situacijama, i ovde se polazi od prihvatljivih troškova. 
U skladu sa Smernicama, prihvatljivi troškovi su troškovi premija osiguranja 
za osiguranje od šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama ili vanred-
nim događajima, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti 
sa elementarnim nepogodama, bolestima životinja, uklanjanjem i uništavanjem 
uginule stoke, šteta koje su prouzrokovale zaštićene životinje, ili su nastale 
zbog drugih nepovoljnih klimatskih prilika ili šteta prouzrokovanih ekološkim 
akcidentima.22

Važno je napomenuti da se osiguranjem može nadoknaditi samo trošak 
uklanjanja štete i njime se ne sme zahtevati niti odrediti vrsta ili količina budu-
će proizvodnje.23

Posebna pravila propisana su za državnu pomoć za premije osiguranja od 
gubitaka prouzrokovanih ekološkim akcidentima. Tako, nastanak ekološkog 
akcidenta mora biti službeno priznat od strane nadležnog tela date države čla-
nice. Ako je neophodno, države članice mogu unapred odrediti kriterijume koji 
služe kao osnov za takvo službeno priznanje.24

U pogledu intenziteta pomoći, on u bruto iznosu ne sme preći 65 % tro-
škova premije osiguranja, izuzimajući pomoći za uklanjanje i uništenje uginule 
stoke. U potonjem slučaju, intenzitet pomoći ne sme biti veći od 100 % troško-
va premije osiguranja u pogledu premija osiguranja za uklanjanje uginule stoke 
i 75 % troškova premije osiguranja u pogledu premija osiguranja za uništenje 
uginule stoke. Ipak, države članice primenom odgovarajućih gornjih granica 
mogu ograničiti iznos premije osiguranja koji je prihvatljiv za pomoć.25

Smernicama su predviđene i odredbe o državnoj pomoći za finansijske 
doprinose uzajamnim fondovima u svrhu isplate nadoknada poljoprivrednici-
ma za štetu prouzrokovanu nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu 
izjednačiti sa elementarnom nepogodom, bolestima životinja, odnosno štetu 
prouzrokovanu ekološkim akcidentima. Komisija će smatrati kompatibilnom sa 

21 Smernice, t. 406–407.
22 Smernice, t. 409.
23 Smernice, t. 410.
24 Smernice, t. 411.
25 Smernice, t. 412–413.
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unutrašnjim tržištem ovaj oblik državne pomoći sa članom 107(3)(c) UFEU 
ukoliko udovoljava zajedničkim načelima ocenjivanja sadržanih u Smernica-
ma, ali i nekolicini drugih uslova. Prvo, navedene odredbe se primenjuju na 
preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Drugo, 
predmetni uzajamni fond mora biti odobren od strane nadležnog tela u skladu 
sa nacionalnim zakonodavstvom, mora primenjivati transparentnu politiku u 
pogledu uplata sredstava u fond i isplata sredstava iz fonda, i mora primenjivati 
jasna pravila u vezi sa preuzimanjem odgovornosti u slučaju nastalih dugova.26

Države članice moraju utvrditi pravila za uspostavljanje i upravljanje uza-
jamnim fondovima, posebno pravila za dodelu nadoknada, kao i za upravljanje 
i nadzor nad poštovanjem tih pravila. Države članice moraju obezbediti da pro-
pisi fondova predviđaju i kazne za slučaj nemara preduzeća.27

U skladu sa Smernicama, prihvatljivi su troškovi finansijskih doprinosa 
uzajamnim fondovima u cilju isplate nadoknada poljoprivrednicima za štetu 
prouzrokovanu nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti sa 
elementarnom nepogodom, bolestima životinja, odnosno štetu prouzrokovanu 
ekološkim akcidentima. Finansijski doprinosi mogu se odnositi samo na iznose 
plaćene iz uzajamnog fonda u svrhu finansijske nadoknade preduzećima koja 
se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Dodatni uslovi predviđeni 
su za pomoć za finansijske doprinose uzajamnim fondovima u svrhu isplate 
nadoknada za štetu prouzrokovanu ekološkim akcidentima. U tom smislu, na-
stanak ekološkog akcidenta mora biti službeno priznat od strane nadležnog tela 
date države članice, pri čemu države članice mogu unapred odrediti kriterijume 
za takvo službeno priznanje.28

Intenzitet pomoći ne sme prelaziti 65 % prihvatljivih troškova, pri čemu 
države članice mogu ograničiti troškove koji su prihvatljivi za pomoć primenom 
gornjih granica po fondu, kao i odgovarajućih gornjih granica po članu / pridru-
ženom članu.29

Smernicama su detaljnije uređena i pravila za dodelu pomoći za troško-
ve sprečavanja, kontrole i iskorenjivanja bolesti životinja i biljnih štetočina i 
pomoći za uklanjanje štete nastale zbog bolesti životinja i biljnih štetočina,30 
pravila za dodelu pomoći za uginulu stoku,31 kao i pomoći za nadoknadu štete 
koju su prouzrokovale zaštićene životinje.32

26 Smernice, t. 414–416.
27 Smernice, t. 417.
28 Smernice, t. 418–419.
29 Smernice, t. 420–421.
30 Smernice, t. 364–382.
31 Smernice, t. 383–389.
32 Smernice, t. 390–403.



402

3. PROCESNO-PRAVNE ODREDBE 
ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOćI 

Kontrola državne pomoći se odvija između Evropske komisije i država 
članica. Ona je uređena čl. 108. UFEU. Analizom navedenog člana može se za-
ključiti da se celokupan postupak kontrole državne pomoći sastoji iz dve faze. 
Prva faza podrazumeva preliminarno ispitivanje date mere državne pomoći, a 
druga se označava kao formalni istražni postupak. 

Tokom trajanja prve procedure, Komisija nastoji da ostvari preliminarni 
uvid u datu meru državne pomoći, kako bi formirala odgovarajući stav u pogle-
du njene kompatibilnosti sa unutrašnjim tržištem. S druge strane, u formalnom 
istražnom postupku Komisija nastoji da stekne potpuni uvid u činjenično stanje 
celokupnog slučaja, kako bi na kraju donela konačnu odluku.

Države članice su, u skladu sa Uredbom Saveta 659/1999 koja postavlja 
detaljna pravila za primenu čl. 93 Ugovora o EZ, sa nekoliko amandmana (u 
daljem tekstu: Uredba o postupku)33, obavezne da notifikuju Komisiji državnu 
pomoć za upravljanje rizikom i kriznim situacijama koju nameravaju da do-
dele, u odgovarajućem vremenskom roku. Nakon što primi obaveštenje o na-
meravanoj dodeli državne pomoći, Komisija će ispitati predmetnu notifikaciju 
što je pre moguće, s tim što odluka mora biti doneta u roku od dva meseca 
od dana nakon što je notifikacija primljena.34 Država članica mora dostaviti 
potpuno obaveštenje o notifikaciji, dakle sve potrebne podatke od interesa za 
odlučivanje. Pošto se okonča prva faza postupka, Komisija može da zauzme 
više različitih stavova. 

Pre svega, može zaključiti da se u predmetnom slučaju uopšte ne radi o 
državnoj pomoći, a takvu odluku će saopštiti državi članici. Drugo, Komisija 
može zaključiti da, u pogledu predložene mere državne pomoći, ne postoje bilo 
kakve primedbe, pa će smatrati da je notifikovana mera pomoći kompatibilna sa 
unutrašnjim tržištem. Jasno, Komisija ima obavezu da precizno naznači na kom 
izuzetku u Ugovoru je zasnovana ta odluka. Najzad, Komisija može da zaključi 
da postoje sumnje u pogledu kompatibilnosti notifikovane mere pomoći sa unu-
trašnjim tržištem, što znači da će u tom slučaju pokrenuti drugu fazu postupka. 

Važno je istaći da se preliminarna faza postupka odvija isključivo između 
Komisije i date države članice. To znači da samo država članica može u ovoj 
fazi postupka podnositi komentare, izjave i druge navode u vezi sa stavovima 

33 Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for 
the application of Article 93 of the EC Treaty OJ L83/1. Neslužbena (konsolidovana) verzija sa 
amandmanima iz 2003. i 2006. se može naći na sajtu:  http://eur-lex.europa.eu 

34 Uredba o postupku, čl. 4.
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Komisije, dok je prostor za argumentaciju drugih zainteresovanih subjekata re-
zervisan za sledeću fazu postupka.

 Nakon okončanja formalnog istražnog postupka, Komisija može zauzeti 
stav da se u predmetnom slučaju notifikovana mera ne može okarakterisati kao 
državna pomoć za upravljanje rizikom i kriznim situacijama u sektoru poljo-
privrede, jer ne ispunjava uslove predviđene samim čl. 107(1) UFEU. Drugo, 
Komisija može utvrditi da je država članica otklonila ranije izrečene sumnje 
u pogledu predložene mere državne pomoći, pa će predmetnu meru pomoći 
proglasiti kompatibilnom sa unutrašnjim tržištem (takozvana „pozitivna odlu-
ka”). Treće, Komisija može usloviti donošenje pozitivne odluke ispunjavanjem 
određenih unapred postavljenih uslova i obaveza koje moraju biti ispunjene 
(„uslovna odluka”). Četvrto, Komisija može predmetnu meru državne pomoći 
proglasiti inkompatibilnom sa unutrašnjim tržištem („negativna odluka”).35 

Ono što u praksi može predstavljati problem za države članice jeste mo-
gućnost povraćaja dodeljene državne pomoći. Zaista, pojavljuju se dileme šta 
činiti u situaciji kada je država članica već dodelila državnu pomoć u sektoru 
poljoprivrede, šta ukoliko je državna pomoć već utrošena, kakve će biti posle-
dice povraćaja dodeljene pomoći, i slično. 

Razume se, Komisija će moći da traži od država članica povraćaj samo 
nezakonito dodeljene državne pomoći. Pod nezakonitom državnom pomoći 
podrazumeva se: a) pomoć koja nije bila notifikovana Komisiji; b) pomoć koja 
je bila notifikovana, ali je realizovana u vreme trajanja postupka pred Komisi-
jom; c) pomoć koja je dodeljena suprotno uslovno kompatibilnoj odluci Komi-
sije; d) pomoć koja je realizovana, iako je Komisija donela negativnu odluku, 
odnosno odluku o njenoj inkompatibilnosti sa unutrašnjim tržištem. 

Suština povraćaja nezakonito dodeljene državne pomoći je u tome da se 
uspostavi stanje na tržištu koje bi postojalo da nije bilo dodele sporne državne 
pomoći. To je potvrđeno u slučaju Belgium v. Commission,36 gde je Sud pravde 
istakao da povraćaj nezakonite državne pomoći ne predstavlja kaznu, već da je 
suština u povraćaju tržišta u pređašnje stanje. To će se najbolje postići ukoliko 
primalac pomoći vrati ono što mu je nezakonito dodeljeno, čime će se ukloniti 
prednost koju je uživao u odnosu na ostale konkurente na tržištu. U Uredbi o 
postupku se navodi da se povraćaj pomoći mora izvršiti bez odlaganja, po pro-
ceduri u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom date države članice, na način 
da se obezbedi efektivno i momentalno izvršenje odluke Komisije.37

35 Uredba o postupku, čl. 7.
36 Case C-75/97 Belgium v. Commission [1999] ECR I-08674, t. 65.
37 Uredba o postupku, čl. 14.
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Ipak, u praksi proces povraćaja nezakonito dodeljene državne pomoći ne 
teče bez teškoća. Sitaucija u tom pogledu u Uniji je prilično nezadovoljavajuća, 
uzimajući u obzir zakašnjenja i odlaganja sprovođenja odluka institucija Unije 
u velikom broju slučajeva. Razloga za to je više.

Na primer, države članice su često isključivo odgovorne za kašnjenje u 
realizaciji odluke Komisije o povraćaju nezakonito dodeljene državne pomo-
ći. Pored navedenog razloga, za zakašnjenje u izvršavanju odluka o povraćaju 
pomoći kao uzrok se navode i nedostatak preciznosti u odlukama o povraćaju 
(bilo da se radi o identifikaciji kompanije koja mora da vrati pomoć, ili o visini 
iznosa koji je predmet povraćaja), ali i dugotrajne procedure povraćaja pomo-
ći, koje se sprovode u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom odnosne drža-
ve članice.38 Države članice će gotovo uvek nastojati da izbegnu povraćaj do-
deljene pomoći, rukovodeći se pritom nacionalnim interesima. To se naročito 
manifestuje kroz činjenicu da nacionalne procedure ne daju, generalno uzevši, 
visok prioritet povraćaju nezakonite državne pomoći, naročito kada se korisnik 
pomoći nalazi u finansijskim teškoćama.39

4. PRAKSA INSTITUCIJA UNIJE

Praksa institucija Unije u pogledu novih Smernica o državnoj pomoći u 
sektoru poljoprivrede i šumarstva nije naročito bogata, s obzirom na relativno 
kratak period njihove primene u praksi. Ipak, Komisija je već imala priliku da 
razmatra par slučajeva u vezi sa državnom pomoći za upravljanje rizikom i kri-
znim situacijama u sektoru poljoprivrede. 

Tako, Danska je 2013. godine bila pogođena olujnim nevremenom koje je 
prouzrokovalo velike štete na šumama. Danske vlasti su službeno konstatovale 
da je došlo do navedenog događaja, što je bio preduslov za dodelu državne po-
moći za obnovu šumskog potencijala nakon oluje u iznosu od 100 miliona dan-
skih kruna. Intenzitet pomoći je iznosio 100 % prihvatljivih troškova, a kori-
snici pomoći su bili privatni vlasnici šuma. U skladu sa notifikovanom šemom 
pomoći, privatni vlasnik može biti fizičko lice, udruženje, fond, organizacija i 
slično. Bilo je predviđeno da se šema pomoći odnosi na oko hiljadu korisnika. 
Nakon razmatranja činjenica celokupnog slučaja, Komisija je donela pozitivnu 

38 O ovome vidi više u: Mariñas, N., Enforcement of State aid recovery decisions, Compe-
tition Policy Newsletter, 2/2005, 18–19.

39 Monti, M., New Developments in State Aid Policy, Brussels, 1 December, 2003. http://
ec.europa.eu 
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odluku o notifikovanoj pomoći, odnosno odluku da je pomoć kompatibilna sa 
unutrašnjim tržištem u skladu sa članom 107(2)(b) UFEU.40

Sličan stav Komisija je zauzela i u pogledu državne pomoći za sanaciju 
šteta na usevima nastalim usled poplava koju je notifikovala austrijska vlada. 
Notifikovana šema pomoći trebala je da bude dodeljena na osnovu posebnog 
propisa koji je donela austrijska vlast, čime je bio ispunjen formalni uslov sadr-
žan u Smernicama u pogledu službenog priznanja predmetnog događaja. Visina 
državne pomoći bila je nešto veća od dva miliona evra, sa trajanjem do maja 
2015. godine, a odnosila se na hiljadu korisnika u sektoru poljoprivrede. Pri-
hvatljivi troškovi odnosili su se na štete na usevima, a intenzitet pomoći je tre-
balo da iznosi do 20 % prihvatljivih troškova, 30 % u slučaju kada je više od 
50 % kultivisanog zemljišta oštećeno i do 50 % u slučajevima posebnih eko-
nomskih teškoća, nakon podrobnog ispitivanja okolnosti svakog slučaja. Kao 
i u prethodnoj situaciji, Komisija je zauzela pozitivan stav, da je notifikovana 
šema pomoći austrijske vlade kompatibilna sa unutrašnjim tržištem, u smislu 
čl. 107(2)(b) UFEU.41

5. ZAKLJUčAK

Na osnovu rečenog, može se zaključiti da je dodela državne pomoći za 
upravljanje rizikom i kriznim situacijama od velikog značaja za sektor poljopri-
vrede, imajući u vidu sve veće izazove sa kojima se države članice suočavaju 
usled klimatskih promena, sve češćih poplava i drugih prirodnih katastrofa. Iako 
je dodela državne pomoći a priori nedopuštena, u Smernicama su postavljeni 
uslovi pod kojima će ona biti smatrana kompatibilnom sa unutrašnjim tržištem. 

Ono što može predstavljati problem za države članice jeste bojazan da će 
Komisija nakon ispitivanja predložene mere pomoći, odbiti istu ili, u slučaju 
dodele nezakonite državne pomoći, naložiti njen povraćaj. Kako bi se izbegle 
navedene situacije, bilo bi poželjno da država članica i korisnik pomoći izvrše 
neformalne konsultacije sa Komisijom u vezi sa merom pomoći koja će biti 
notifikovana. Iako ovakva mogućnost nije predviđena u ugovoru o EU, niti u 
Uredbi o postupku, u praksi se to vrlo često događa. Svrha sastanaka sa Komi-
sijom leži u razjašnjavanju nedoumica u pogledu date mere pomoći, razmeni 
stavova i mišljenja, i slično. To posebno važi za ozbiljnije slučajeve, odnosno 
slučajeve u kojima se namerava dodeliti veliki iznos državne pomoći. Najveći 

40 State aid SA.37500 (2014/N) – Denmark, Aid for restoring forestry potential after storm 
damage, Brussels, 28. 8. 2014 C(2014) 6230 final.

41 State Aid / Austria (Niederösterreich) – Aid No SA.38866 (2014/N) – Aid to make good 
damage caused by floods,  Brussels, C(2014).
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značaj ovih neformalnih susreta je u tome što države članice unapred mogu 
saznati kakav će biti stav Komisije u vezi sa određenim aspektima date mere 
pomoći. Na taj način, izbeći će se potencijalni sporovi sa Komisijom, a sama 
notifikacija će biti mnogo bolje pripremljena, ili će, pak, biti na vreme izvršene 
potrebne korekcije.

Na kraju, treba pomenuti da će državna pomoć za upravljanje rizikom i 
kriznim situacijama u sektoru poljoprivrede biti od ogromnog značaja za Re-
publiku Srbiju, posebno s obzirom na velike poplave u proteklom periodu. Za 
sanaciju devastiranih područja neophodno je obezbediti veliki novac, pa će 
iskustva država članica u vezi sa dodelom državne pomoći za ove namene biti 
od nemerljivog značaja, imajući u vidu proces priključenja EU.

STATE AID FOR RISK MANAGEMENT AND CRISIS 
IN THE AGRICULTURE SECTOR IN THE EUROPEAN UNION

Sinisa Domazet, Ph.D.
Research Fellow, Assistant Professor, University EDUCONS, Sremska Kamenica,

Associate member of the Institute of economic sciences in Belgrade

S u m m a r y

The allocation of state aid is basically prohibited under Article 107(1) of the Treaty 
on the Functioning of the European union (hereinafter UFEU), which states that unless 
otherwise is provided, any aid granted by a Member state or given by states resources in 
any form which distorts or threatens to distort competition by placing certain companies or 
production of certain goods in favorable position, is incompatible with internal market, to 
the extent it affects trade between Member state.

There are exceptions from the above mentioned prohibition, provided in the Treaty 
on the Functioning of the European Union. In terms of agriculture and forestry we should 
mention provisions of the Article 107 (2) (b) UFEU which provide that state aid, given for 
the purpose of repairing the damage caused by natural disasters or extraordinary events, 
shall be compatible with internal market. It is similar with Article 107 (3)(c) UFEU, which 
provides that Commission may consider that the state aid for improvement of economic 
development of agricultural, forestry and rural areas, is compatible with internal market, if 
there are no adverse effects on trading conditions.

Keywords: Law, EU, competition, agriculture, emergency situations
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Љ у б а  С л и ј е п ч е в и ћ,
Правосудна академија, Нови Сад

ПРАВО НА БРАНИОЦА1

Заступање у кривичном поступку према Европској конвенцији за 
људска права чл. 6. ст. 3 т. ц. 

О заступању у кривичном поступку говори чл. 6. ст. 3. т. (ц). Европ-
ске конвенције који гласи: „Свако ко је оптужен за кривично дело има сле-
дећа минимална права: да се брани лично или путем браниоца кога сам 
изабере или, ако нема довољно средстава да плати за правну помоћ, да ову 
помоћ добије бесплатно када интереси правде то захтевају.”

Права која су зајамчена чл. 6. ст. 3. т. (ц). представљају битан еле-
мент права на одбрану. Ту постоје три посебна елемента:

1. право појединца да се брани лично,
2. могућност да у одређеним околностима изабере адвоката, 
3. право на бесплатну правну помоћ у случају да нема довољно сред-

става да плати правну помоћ, а интереси правде налажу да му се та 
помоћ пружи.

ПРАВО ЛИЦА ДА СЕ БРАНИ ЛИЧНО  
И МОГУћНОСТ ДА ИЗАБЕРЕ БРАНИОЦА

Право да се лице лично брани није апсолутно право, и државни орга-
ни могу ускратити то право оптуженом у неким ситуацијама, посебно када 

* Рад примљен: 29. 10. 2014. године.

*

UDC 347.965(497.11) 
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унутрашње право налаже да лице има браниоца ако се ради о озбиљним 
кривичним делима која му се стављају на терет. Међутим, у предметима 
који су се појавили у пракси готово се увек ради о супротној ситуацији, 
дакле оној када се од оптуженог или брањеника тражи да се лично брани, 
или када му се ускрати бесплатна правна помоћ током већег дела кривич-
ног поступка, или чак током целог кривичног поступка. 

У вези са одлучивањем да ли треба да одобре бесплатну правну по-
моћ, домаће власти морају узети у обзир средства којима оптужени ра- 
сполаже, као и интересе правде. То значи да морају да размотре природу 
и сложеност кривичног дела које му се ставља на терет, тежину запре-
ћене казне и способност оптуженог да се сам брани. У предмету Ezeh 
and Connors, подносиоци представке, иначе осуђеници на издржавању 
казне, морали су да се појаве на расправи пред управником затвора под 
оптужбом да су се агресивно понашали према затворским чуварима. За 
обојицу је утврђено да су криви због тога што су прекршили интерна ди-
сциплинска правила и осуђени су на додатно време у затвору. Обојици 
подносилаца представке било је допуштено одлагање поступка како би 
се у међувремену саветовали са адвокатом, али им није било допуштено 
да их у самој расправи заступа адвокат, будући да управник затвора није 
сматрао да је то нужно. Суд је констатовао да у оваквом случају, када 
је реч о интерним дисциплинским прописима, закони којима је уређено 
саслушање код управника затвора не признају право на то да оптужене 
заступа бранилац. Међутим, с обзиром на то да се чл. 6. примењује на све 
поступке у „кривичним” предметима, у овом случају је било прекршено 
право подносилаца представке које проистиче из чл. 6. ст. 3. т. (ц).

Питање о томе да ли „интереси правде” захтевају пружање бесплатне 
правне помоћи у великој мери зависи од других релевантних чинилаца 
као што су озбиљност и сложеност предмета и важност исхода процеса. 
Према томе, захтеви „интереса правде” морају бити у центру пажње за 
све време трајања односно у свим фазама поступка. 

Оптужени може да се брани путем браниоца кога сам изабере само 
уколико има довољно средстава да то плати. Ако оптужени не располаже 
неопходним средствима, од њега се само може тражити да се сам бра-
ни уколико „интереси правде” не налажу да га заступа бранилац. Право 
на избор браниоца постоји онда када оптужени има довољно новчаних 
средстава да тог браниоца плати. Оптужени који користи правну помоћ 
нема право на основу чл. 6 ст. 3 т. (ц). да изабере свог браниоца, нити да 
у том питању буде консултован. Право на избор браниоца – чак и онда 
када оптужени има довољно средстава – ни у ком случају није апсолутно, 
будући да је држава слободна да регулише појављивање бранилаца пред 
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судом и да, у извесним околностима, онемогући појаву одређених поједи-
наца. Држава, на пример, може прописати квалификације као услов за оне 
који имају право да се појаве пред судом, као и правила професионалног 
понашања којима они морају да се руководе приликом појављивања пред 
судом. Ограничење броја бранилаца (на три) који имају право да се појаве 
пред судом у име једног оптуженог оцењено је као компатибилно са чл. 6. 
ст. 3. т. (ц), баш као што je са тим ставом компатибилно и искључење по-
јединих адвоката, уколико не поседују потребне сертификате који се тичу 
одбране на пример: У нашем правном систему потребан је сертификат 
за одбрану малолетника. Тамо где се оптуженом суди у одсутности, чл. 
6 ст. 3 т. (ц). захтева се да његов бранилац заступа свог клијента у одсу-
ству. Власти се, међутим, не могу кривити у оним случајевима у којима 
одсуство браниоца у почетној фази поступка представља резултат грешке 
самог подносиоца представке, чак и уколико то проузрокује по оптуженог 
штетне изјаве које касније могу бити искоришћене да он буде оглашен 
кривим. У предмету Зхелезов против Русије (дец.), 23/4/2002, подносилац 
представке је био саслушаван оног дана када је ухапшен и потписао је 
признање убиства без присуства адвоката. Потписао је и документ којим 
је посведочио да је упознат са својим правом да га већ у тој фази заступа 
бранилац, али да њему, како је рекао, бранилац није потребан. Сутрадан 
је подносиоцу представке одређен бранилац по службеној дужности који 
се, међутим, није појавио у време његовог саслушања. Тако подносилац 
представке шест дана уопште није имао адвоката, после тога је његова по-
родица приватно ангажовала адвоката и подносилац представке је почео 
да тврди да му је признање незаконито изнуђено. Подносилац представке 
се жалио да је пресуда која му је изречена делом заснована на призна-
њу изнуђеном у одсуству адвоката, што је кршење начела правичности и 
права на одбрану. Утврђујући да у овом случају није било кршења чл. 6 
ст. 3 т. (ц). или чл. 6. ст. 1, Суд је посебно указао на следеће околности: 
прво, није важно да ли су власти криве зато што се бранилац по службе-
ној дужности није појавио током првих дана после хапшења, пре свега 
с обзиром на то да је подносилац представке очигледно имао довољно 
новца да је могао да приватно ангажује адвоката кога изабере и то већ на 
самом почетку; друго, подносилац представке је био упознат са својим 
правом да га заступа бранилац од тренутка хапшења, и могао је, такође, 
да бира између одбране ћутањем и активног учешћа у процесу саслушања 
током кога је и потписао признање; коначно, није било доказа (медицин-
ских извештаја итд.) који би посведочили да је подносилац представке 
био присиљен на признање, пре свега с обзиром на то да је сам потврдио 
то признање током вишекратних почетних саслушања.
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ПОВЕРЉИВА И ДЕЛОТВОРНА КОМУНИКАЦИЈА 
СА БРАНИОЦЕМ

Без обзира на то да ли оптужени користи бесплатну правну помоћ или 
услуге браниоца кога је сам одабрао, не мора бити довољно да надлежни 
органи власти само одреде адвоката по службеној дужности или допусте 
да га заступа бранилац кога је сам изабрао, будући да оптужени има право 
на правну помоћ која је „практична и делотворна”, а не само „теоријска и 
илузорна”. Држава не сноси одговорност за сваку мањкавост у раду бра-
ниоца додељеног у виду бесплатне правне помоћи, а укупно понашање од-
бране, свеједно да ли је реч о бесплатној правној помоћи или о слободно 
изабраном адвокату, у суштини представља однос између оптуженог и ње-
говог браниоца. Међутим, уколико су грешке или неспособност браниоца 
по службеној дужности да делотворно заступа оптуженог очигледне, или 
уколико се на њих у довољној мери укаже надлежним државним органи-
ма, онда су они дужни да интервенишу. То могу учинити или тако што ће 
заменити браниоца, или што ће га приморати да обавља своју дужност или 
тако што ће предузети неке друге мере, као што је одлагање суђења, све у 
циљу да му се омогући да делотворно обави своју дужност.

Један од основних захтева јесте право оптуженог да оствари повер-
љиву комуникацију са својим браниоцем; то је нешто што следи из права 
зајамчених чл. 6. ст. 3. т. (ц). Међутим, то право може бити ограничено 
у околностима у којима постоје ваљани разлози да се то учини. Нацио-
налне власти, међутим, не могу ограничити ово важно право уколико се 
ослањају на произвољне наводе; сва ограничења морају бити поткрепље-
на доказима. Ваља, међутим, приметити да се о кршењу чл. 6. ст. 3. т. (ц). 
може говорити само онда када се грешке и недостаци у правном заступа-
њу могу приписати државним властима. 

У предмету Триподи против Италије, бранилац подносиоца пред-
ставке је био болестан те стога није могао да присуствује расправи пред 
Касационим судом, а тај суд је одбио захтев за одлагање и о предмету 
одлучивао у одсуству браниоца, на основу писмених поднесака. Будући 
да сам бранилац није предузео ништа што би обезбедило да га неко заме-
ни на дан расправе, Суд је закључио да у том случају није био прекршен  
чл. 6 ст. 3 т. (ц).
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ПРАВО НА БРАНИОЦА  
ПРЕМА ЗАКОНИКУ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Бранилац окривљеног у кривичном поступку по правилу може бити 
само адвокат. Њега може заменити адвокатски приправник, ако се посту-
пак води за кривично дело за које се по закону може изрећи казна затвора 
у трајању до пет година. Законик о кривичном поступку у Глави VI регу-
лише област Окривљени и бранилац.

Браниоца може ангажовати сам окривљени. Браниоца окривљеном 
могу узети и његов законски заступник, брачни друг, лице са којим окри-
вљени живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој 
линији, усвојитељ, усвојеник, брат, сестра и хранитељ, осим ако се окри-
вљени томе изричито противи. Окривљени мора имати браниоца према 
одредби чл. 74. Законика о кривичном поступку:
„1) ако је нем, глув, слеп или неспособан да се сам успешно брани – од пр-

вог саслушања, па до правноснажног окончања кривичног поступка;
2) ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна 

затвора од осам година или тежа казна – од првог саслушања, па до 
правноснажног окончања кривичног поступка;

3) ако је задржан или му је забрањено да напушта стан или је притворен – 
од лишења слободе, па до правноснажности решења о укидању мере;

4) ако му се суди у одсуству – од доношења решења о суђењу у одсуству, 
па док суђење у одсуству траје;

5) ако се главни претрес одржава у његовој одсутности због неспособ-
ности коју је сам проузроковао – од доношења решења да се главни 
претрес одржи у његовој одсутности, па до правноснажности решења 
којим суд утврђује престанак неспособности за учествовање на глав-
ном претресу;

6) ако је због нарушавања реда удаљен из суднице до завршетка доказног 
поступка или завршетка главног претреса – од доношења наредбе о 
удаљењу, па до повратка у судницу или до саопштавања пресуде;

7) ако се против њега води поступак за изрицање мере безбедности оба-
везног психијатријског лечења – од подношења предлога за изрицање 
такве мере, па до правноснажности решења о изрицању мере безбед-
ности обавезног психијатријског лечења;

8) од почетка преговора са јавним тужиоцем о закључењу одговарајућег 
страначког споразума (споразум о признању кривичног дела, спора-
зум о сведочењу окривљеног, споразум о сведочењу осуђеног), па до 
доношења одлуке суда о споразуму;
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9) ако се претрес одржава у његовој одсутности – од доношења решења 
да се претрес одржи у његовој одсутности, па до доношења одлуке 
суда о жалби на пресуду. (ЗКП, 2013, чл. 74)

10) у поступку према малолетницима малолетник мора имати браниоца 
већ од првог саслушања (ЗМУКД, чл. 49. ст. 1).”

Питање одбране сиромашних окривљених законодавац је посебно 
регулисао.

Закоником о кривичном поступку, Законом о адвокатури и Кодексом 
адвокатске етике одређен је положај браниоца као скуп његових права и 
дужности. 

У глави VI Законика о кривичном поступку која је посвећена окри-
вљеном и браниоцу, уређена су најпре права окривљеног (чл. 68. ЗКП), 
а посебно права ухапшеног (чл. 69. ЗКП), на начин који је у складу са 
постојећим законским решењем. 

Осумњиченом и браниоцу дато је значајно право да ради одбране 
прикупљају доказе и материјал током истраге и да у том циљу разговарају 
са лицем које им може пружити податке корисне за одбрану, затим да од 
тог лица, осим ако је реч о оштећеном и о лицима која су већ испитана 
од стране полиције или јавног тужиоца, уз његову сагласност прибављају 
писане изјаве и обавештења, улазе у приватне просторије, или преузимају 
предмете и исправе које могу користити као помоћни материјал у току 
испитивања сведока или провере веродостојности његовог исказа (чл. 301. 
ст. 1. и 2. ЗКП). У складу са тим, положај браниоца карактеришу две гру-
пе права.

Прва група права која припадају браниоцу у кривичном поступку су 
она која има и сам окривљени у кривичном поступку, изузев права на по-
следњу реч, које припада искључиво оптуженом. Бранилац има ова права 
не само на основу опште одредбе Законика о кривичном поступку према 
којој је бранилац овлашћен да у корист окривљеног предузима све радње 
које може предузети и сам окривљени, већ и на основу низа других одре-
даба посебног карактера у којима су појединачно наведена његова права.
Ово право браниоца може бити ограничено на два начина:

1) коришћењем права од стране окривљеног по коме он може унапред 
да спречи предузимање кривичнопроцесне радње од стране браниоца,

2) накнадним одустанком окривљеног од већ предузете радње њего-
вог браниоца.

Права која су прописана искључиво за браниоца чине другу групу 
права браниоца која карактеришу његов положај. У зависности од стади-
јума кривичног поступка бранилац има следећа права да:



413

1) са ухапшеним, пре његовог првог саслушања, обави поверљив разговор;
2) непосредно пре првог саслушања осумњиченог прочита кривичну при-

јаву, записник о увиђају и налаз и мишљење вештака;
3) после доношења наредбе о спровођењу истраге или после непосредног 

подизања оптужнице а и пре тога ако је окривљени саслушан, у складу 
са одредбама овог законика, разматра списе и разгледа предмете који 
служе као доказ;

4) са окривљеним који је у притвору на поверљив начин разговара и не-
ометано води преписку, осим ако овим закоником није другачије одре-
ђено. Контрола овог разговора пре првог саслушања и током истраге 
допуштена је само посматрањем, али не и слушањем. Притворенику 
се не може ограничити контакт са браниоцем чак ни у случају када му 
је, због дисциплинског преступа, изречена дисциплинска казна која се 
састоји у ограничењу посета;

5) у корист окривљеног предузима све радње које може предузети окрив- 
љени;

6) предузима друге радње када је то одређено закоником.
Из овога произилази да је законодавац предвидео и могућност да 

осумњичени и његов бранилац у истрази коју води јавни тужилац могу 
прикупљати доказе и материјал у корист одбране, а у циљу остваривања 
тог овлашћења имају право да:

1. разговарају са лицем које им може пружити податке корисне за 
одбрану и да од тог лица прибављају писане изјаве и обавештења, уз ње-
гову сагласност, осим када се ради о оштећеном или о лицима која су већ 
испитана од стране полиције или јавног тужиоца;

2. улазе у приватне просторије или просторе који нису отворени за 
јавност, у стан или просторе повезане са станом, уз пристанак њиховог 
држаоца;

3. од физичког или правног лица преузму предмете и исправе и при-
баве обавештења којима оно располаже, уз његову сагласност, као и уз 
обавезу да том лицу издају потврду са пописом преузетих предмета и 
исправа.

На главном претресу бранилац има право на активно учешће код са-
слушања оптужених и извођења доказа уопште, право контроле записника 
на главном претресу, као и право да прегледа завршни записник и његове 
прилоге, да искаже примедбе у погледу садржине и да тражи исправку 
записника. Поред тога, бранилац има право и на завршну реч, у којој ана-
лизира све изведене доказе и из тога изводи конкретне закључке и на тај 
начин доприноси потпунијем расветљењу чињеничног стања.
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У поступку код редовних правних лекова, један од субјеката права на 
изјављивање жалбе на пресуду првостепеног суда је бранилац оптуженог, 
с тим што мора бити обавештен о садржини пресуде да би могао да кори-
сти то право. 

Бранилац има право да активно учествује на главном претресу, ако 
се он буде одржавао пред другостепеним судом. Ако постоји могућност 
подношења жалбе на пресуду другостепеног суда, активност браниоца је 
потпуно иста као у случају када учествује на седници већа другостепеног 
суда. Када су у питању ванредни правни лекови, тј. захтев за заштиту за-
конитости, новим закоником је предвиђено да га може поднети и одбрана, 
тј. окривљени „преко браниоца”.

Осим права, бранилац у кривичном поступку има и одређене дужно-
сти. Тако је бранилац дужан да:
1) поднесе органу поступка пуномоћје, без одлагања;
2) пружи окривљеном помоћ у одбрани стручно, савесно и благовремено;
3) не злоупотреби права у циљу одуговлачења поступка;
4) упозори окривљеног на последице одрицања или одустајања од права;
5) пружа правну помоћ окривљеном у року од 30 дана од дана када је 

отказао пуномоћје, ако пре истека тог рока не буде изабран бранилац у 
складу са законом.

Међутим, у случају да окривљени изјави органу поступка да одби- 
ја браниоца постављеног по службеној дужности и да жели да се брани 
искључиво сам, бранилац по службеној дужности је дужан да:

1) буде упознат са садржајем доказних радњи и садржајем и током 
главног претреса;

2) окривљеном даје објашњења и савете писаним путем, ако окри-
вљени одбија да са њим разговара;

3) присуствује радњама у поступку и да изнесе завршну реч, ако се 
окривљени томе изричито не противи;

4) на захтев окривљеног или уз његову изричиту сагласност изјави 
редовни правни лек и предузме друге радње у поступку.

У зависности од тога да ли се ради о изабраном или постављеном 
браниоцу, Законик о кривичном поступку познаје два начина престанка 
бранилачке функције, и то: опозив пуномоћја и разрешење постављеног 
браниоца – чл. 79. Законика о кривичном поступку. Окривљени има право 
да у свако доба може да опозове пуномоћје, и то без обавезе давања обра-
зложења зашто то чини, с тим што суд треба да буде обавештен о томе, како 
се више не би слала писмена браниоцу који је опозван. Други начин пре-
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станка фунције браниоца јесте разрешење које регулише одредба чл. 80. 
Законика о кривичном поступку.

Законом је предвиђено да само један окривљени може имати највише 
пет бранилаца, с тим што у том случају између њих мора доћи до одре-
ђене поделе рада, што се посебно захтева код завршних речи странака на 
главном претресу. Међутим, у поступку ће одбрана бити обезбеђена када 
учествује један од бранилаца. 

Питање одбране сиромашних окривљених Законик о кривичном по-
ступку регулише одредбом чл. 77. Наиме, предвиђено је да се окривљеном 
који према свом имовинском стању не може да плати награду и трошкове 
браниоца, постави на његов захтев бранилац иако не постоје разлози за 
обавезну одбрану, ако се кривични поступак води за кривично дело за 
које се може изрећи казна затвора преко три године или ако то налажу 
разлози правичности овај бранилац има својство браниоца по службеној 
дужности.

Законик о кривичном поступку је проширио права браниоца у циљу 
што адекватније заштите основних права самог окривљеног. И у складу је 
са одредбама Европске конвенције о људским правима. 
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održane 04. 09. 2015. godine

1. OSTOJIN JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 18. 12. 1987. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 44/1.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika OSTOJIN JOVANA, advokatski 
pripravnik kod Ostojin Jovice, advokata u Zrenjaninu, sa danom 03. 09. 2015. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

2. DUBLЈEVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 18. 09. 1988. godine 
UPISUJE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa 
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 10/2.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika DUBLЈEVIĆ ALEKSANDRA, 
advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 
2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

3. VILOTIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 05. 01. 1981. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika VILOTIĆ JELENA, advokatski 
pripravnik kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 2015. 
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

4. LAZAREVIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 16. 10. 1987. godine 
UPISUJE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa 
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika LAZAREVIĆ SLAĐANA, 
advokatski pripravnik kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 
2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

5. MILOVAC SANЈA, diplomirani pravnik, rođena 22. 09. 1988. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 2.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika MILOVAC SANjA, advokatski 
pripravnik kod Milovac Mirjane, advokata u Budisavi, sa danom 03. 09. 2015. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

6. KADOVIĆ MIRKO, diplomirani pravnik, rođen 09. 12. 1987. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 3, stan 3.
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 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika KADOVIĆ MIRKO, advokatski 
pripravnik kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 2015. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

7. PRODANOV MILANA, diplomirani pravnik, rođena 23. 03. 1989. godine UPI-
SUJE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Bečeju, Gerberovih 24.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika PRODANOV MILANA, advokatski 
pripravnik kod Gligorić Srđana, advokata u Bečeju, sa danom 03. 09. 2015. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

8. OROS SILVIJA, diplomirani pravnik, rođena 23. 03. 1988. godine UPISUJE SE 
04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Ruskom Krsturu, Maršala Tita 83.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika OROS SILVIJA, advokatski 
pripravnik kod Oros Salag Margite, advokata u Ruskom Krsturu, sa danom 03. 09. 2015. 
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

9. GALOVIĆ MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 16. 06. 1977. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Republike 20.

10. PETKOV STEVAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 07. 1986. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Augusta Cesarca 18/IV.

11. NEDELЈKOV VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 16. 04. 1987. godine 
UPISUJE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa 
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17A/1.

12. BABIĆ NIKOLINA, diplomirani pravnik, rođena 26. 08. 1983. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Tolstojeva 52.

13. RADANOVIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 19. 10. 1981. godine UPISU-
JE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Inđiji, Vojvode Stepe 8, TC Fontana, lokal 18.

14. ĐUKIĆ NIKOLIJA, diplomirani pravnik, rođena 10. 03. 1985. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 8.

15. KURUČKI LIDIJA, diplomirani pravnik, rođena 07. 07. 1976. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 76a/III.

16. MRAZEK VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 03. 10. 1982. godine UPISU-
JE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Laze Kostića 6.

17. ŽIVKOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 03. 02. 1989. godine UPISU-
JE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Bečeju, Danila Kiša 1.

18. PETKOVIĆ TIJANA, diplomirani pravnik, rođena 22. 02. 1988. godine UPISU-
JE SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Kovinu, JNA 10.

19. SIMIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 09. 03. 1984. godine UPISUJE SE 
04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Beloj Crkvi, Vojvođanskih brigada bb.
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20. PRIJIĆ DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 10. 1989. godine UPISUJE SE 
04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Zrenjaninu, Đure Jakšića 1.

21. KORPONAIĆ EVA, diplomirani pravnik, rođena 05. 09. 1981. godine UPISUJE 
SE 04. 09. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Kanjiži, Glavni trg 11.

22. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ŽARKOVIĆ JELENA, rođena 08. 08. 1990. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 

23. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu SLADOJE TANЈA, rođena 08. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Ostojić Živka, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2015. godine, u trajanju od 
dve godine. 

24. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu ROGANOVIĆ MILOŠ, rođen 18. 03. 1989. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Roganović Gorana, advokata u Vrbasu, dana 07. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 

25. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ŽIVANOVIĆ DARKO, rođen 29. 04. 1987. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Tomić Deana, advokata u Subotici, dana 07. 09. 2015. godine, u trajanju 
od dve godine. 

26. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu STANKIĆ IVANA, rođena 13. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Krstajić Branka, advokata u Subotici, dana 07. 09. 2015. godine, u trajanju od 
dve godine. 

27. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu DALČEKOVIĆ ILIJANA, rođena 25. 01. 1988. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Hodžić Ahmeta, advokata u Bačkoj Topoli, dana 07. 09. 2015. godine, 
u trajanju od dve godine. 

28. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu STEVOVIĆ MARKO, rođen 14. 07. 1988. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Ivošević Milene, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 

29. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu JOVIČIĆ NATAŠA, rođena 21. 01. 1992. godine, na advokatsko-pripravni- 
čku vežbu kod Šokić Stamenković Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2015. 
godine, u trajanju od dve godine. 

30. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu PRAŠTALO KRISTINA, rođena 01. 09. 1989. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Sinjeri Igora, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 

31. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu SMARTEK ANA-MARIJA, rođena 30. 06. 1991. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Popović Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2015. godine, 
u trajanju od dve godine. 

32. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu PRODANOV JELENA, rođena 10. 11. 1981. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Sekulić Snežane, advokata u Bečeju, dana 07. 09. 2015. godine, u trajanju 
od dve godine. 
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33. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu VIDOVIĆ GORAN, rođen 07. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Tapalaga Todora, advokata u Zrenjaninu, dana 07. 09. 2015. godine, u trajanju 
od dve godine. 

34. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ĆURČIJA DRAGANA, rođena 26. 01. 1990. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 08. 09. 2015. godine, 
u trajanju od dve godine. 

35. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu SMILЈANIĆ MAJA, rođena 13. 11. 1988. godine, na advokatsko-pripravni- 
čku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 09. 2015. godine, u trajanju 
od dve godine. 

36. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu SELAK TANЈA, rođena 14. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 08. 09. 2015. godine, u tra-
janju od dve godine. 

37. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu PETROVIĆ SINIŠA, rođen 29. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravni- 
čku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 09. 2015. godine, u trajanju 
od dve godine. 

38. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu PETKOVIĆ MARIJA, rođena 16. 05. 1991. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 

39. UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu NEDELJKOVIĆ MILAN, rođen 06. 07. 1984. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Vijuk Ljiljane, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 08. 09. 2015. 
godine, u trajanju od dve godine. 

40. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu NOVAKOVIĆ NIKOLA, rođen 17. 08. 1984. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Vidić Milice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 08. 09. 2015. godine, 
u trajanju od dve godine. 

41. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu PANTIĆ LЈUBICA, rođena 27. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Sretenović Slavice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 08. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 

42. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RAJKOVIĆ MILICA, rođena 04. 12. 1987. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Marković Vladimira, advokata u Novoj Pazovi, dana 08. 09. 2015. godine, 
u trajanju od dve godine. 

43. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu SMILЈKOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 01. 12. 1992. godine, na advokat-
sko-pripravničku vežbu kod Smiljković Zorana, advokata u Dobrici, dana 08. 09. 2015. 
godine, u trajanju od dve godine. 

44. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu BRUJIĆ BOJAN, rođen 14. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 
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45. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RACIĆ JELENA, rođena 07. 10. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 09. 2015. godine, u 
trajanju od dve godine. 

46. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KRSTIĆ NIKO-
LA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 01. 08. 2015. godine, na lični zahtev.

 − Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Krstić Jovan, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja 

advokatske kancelarije.
47. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAVIDOV LA-

ZAR, advokat u Odžacima sa danom 17. 08. 2015. godine, usled smrti.
 − Davidov Dušanka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja 

advokatske kancelarije.
48. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MANOJLOVIĆ 

JADRANKA, advokat u Srbobranu sa danom 01. 07. 2015. godine, na lični zahtev.
 − Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Babić Savo, advokat u Srbobranu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
49. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MUJOVI MA-

ZLAM, advokat u Petrovaradinu sa danom 24. 08. 2015. godine, zbog utvrđenog potpunog 
gubitka radne sposobnosti.

 − Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Mujovi Emina, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
50. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NIKOLETIĆ MI-

LAN, advokat u Subotici sa danom 31. 08. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
 − Mileusnić Dragan, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
51. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILANKOVIĆ 

ZORAN, advokat u Subotici sa danom 01. 09. 2015. godine, na lični zahtev.
 − Kunić Miodrag, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
52. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 

MITROVIĆ DANKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 06. 2015. godine.

53. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
HORNЈAK SONJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 08. 2015. godine.

54. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
MATIJEVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravni- 
čkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2015. 
godine.

55. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
SUNAJKO MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravni- 
čkoj vežbi kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 16. 07. 2015. godine.
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56. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
ILIĆ DUNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2015. godine.

57. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
TADIĆ BRANISLAV, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, na advokatsko-priprav-
ničkoj vežbi kod Lončarević Dragoljuba, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 26. 05. 
2015. godine.

58. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
STOJKOVIĆ MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravni- 
čkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 11. 08. 2015. godine.

59. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
PIKULA TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 08. 2015. godine.

60. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
BERETKA KLARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Plavšić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 08. 2015. godine.

61. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
ŽIVKOVIĆ JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Karanović Milice, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 09. 2015. godine.

62. UZIMA SE NA ZNANЈE da ČUDIĆ IVANI, advokatu u Novom Sadu, privreme-
no prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege 
deteta, od 06. 07. 2015. godine do 04. 07. 2016. godine.

 − Đuran Milić Emina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
63. UZIMA SE NA ZNANЈE da MRKŠIĆ JASNI, advokatu u Novom Sadu, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi 
nege deteta, od 06. 08. 2015. godine do 04. 08. 2016. godine.

 − Novak Jovana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
64. UZIMA SE NA ZNANЈE da SAMARDŽIJA MIRJANI, advokatu u Novom Sa-

du, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsu-
stva radi nege deteta, od 03. 08. 2015. godine do 01. 08. 2016. godine.

 − Vučević Vesna, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
65. UZIMA SE NA ZNANЈE da ČIPAK KATIĆ SINTIJI, advokatu u Subotici, pri-

vremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva 
radi nege deteta, od 31. 07. 2015. godine do 30. 07. 2016. godine.

 − Krpić Biserka, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.
66. UZIMA SE NA ZNANЈE da SAMARDŽIĆ NATALIJI, advokatu u Senti, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi 
nege deteta, od 27. 08. 2015. godine do 26. 08. 2016. godine.

 − Nikolić Dušan, advokat u Senti, određuje se za privremenog zamenika.
67. UZIMA SE NA ZNANЈE da JANDRIĆ VILOVSKI MAJI, advokatskom pri-

pravniku u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko-pri-
pravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 10. 08. 2015. 
godine do 08. 08. 2016. godine.

68. UZIMA SE NA ZNANЈE da JOVIČIĆ SARI, advokatu u Novom Sadu, privre-
meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi 
nege deteta, od 22. 09. 2015. godine do 21. 09. 2016. godine.

 − Bogovac Predrag, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
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69. UZIMA SE NA ZNANЈE da JUTIĆ Z. DRAGANI, advokatu u Inđiji, privreme-
no prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege 
deteta, od 10. 08. 2015. godine do 09. 08. 2016. godine.

 − Kolarić Nemanja, advokat u Inđiji, određuje se za privremenog zamenika.
70. UZIMA SE NA ZNANЈE da KARADAREVIĆ SANЈI, advokatu u Novom Sadu, 

privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva 
radi nege deteta, od 20. 08. 2015. godine do 18. 08. 2016. godine.

 − Karadarević Goran, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
71. UZIMA SE NA ZNANЈE da SABADOŠ ANDRIJI, advokatu u Subotici, privre-

meno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, 
od 01. 10. 2015. do 01. 10. 2017. godine.

 − Sabadoš Robert, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.
72. UZIMA SE NA ZNANЈE da je MILINKOVIĆ MILIJANA, advokat u Novom 

Sadu, nastavila sa radom dana 02. 07. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo presta-
lo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

 − Gvozdenović Milica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

73. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ŠAKIĆ SANDRA, advokat u Staroj Pazovi, na-
stavila sa radom dana 04. 08. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

 − Vujović Dragan, advokat u Staroj Pazovi, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

74. UZIMA SE NA ZNANЈE da je IVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Kovilju, 
nastavila sa vežbom dana 28. 08. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo 
pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

75. UZIMA SE NA ZNANЈE da je MUŠIKIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, 
promenila prezime, koje sada glasi Mijatović.

76. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ROSIĆ JELENA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Ševo.

77. UZIMA SE NA ZNANЈE da je DELIBAŠIĆ ITANA, advokatski pripravnik u 
Vrbasu, promenila prezime koje sada glasi Bijelović.

78. UZIMA SE NA ZNANЈE da se KOPANJA VLADIMIR, advokat u Novom Sadu 
razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Obradović Miroslava, advokata u 
Novom Sadu, na koju je postavljen rešenjem broj 842/14 od 22. 08. 2014. godine.

 − Obradović Vladimir, advokat u Novom Sadu određuje za preuzimatelja advokatske 
kancelarije Obradović Miroslava, advokata u Novom Sadu.

79. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PILIPOVIĆ SARA, advokat u Novom Sadu, pro-
menila prezime, koje sada glasi Jovičić.

80. UZIMA SE NA ZNANЈE da je JANDRIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Srem-
skoj Mitrovici, promenila prezime koje sada glasi Jandrić Vilovski.

81. UZIMA SE NA ZNANЈE da je VULETIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, 
promenila prezime, koje sada glasi Galić.

82. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PAVIĆEVIĆ MIRJANA, advokat u Novom Sadu, 
promenila prezime, koje sada glasi Sekulić.

83. UZIMA SE NA ZNANЈE da je JEVTIĆ DANIJELA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 06. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Prekajac Zorana, advoka-
ta u Kuli, dana 07. 07. 2015. godine.



423

84. UZIMA SE NA ZNANЈE da je SEKULIĆ DAJANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 02. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Milovac Mirjane, advo-
kata u Budisavi, dana 03. 07. 2015. godine.

85. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ŠEVO JELENA, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u Novom 
Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Rosić Ivane, advokata u Novom 
Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

86. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ČUTURIĆ DANIJELA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanović Branimira, 
advokata u Novom Sadu dana 01. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Perić Damira, 
advokata u Futogu, dana 02. 07. 2015. godine.

87. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PAĆI MARIJA, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Mrkšić Jasne, advokata u Novom Sadu 
dana 05. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Selaković Strahinje, advokata u Novom 
Sadu, dana 06. 08. 2015. godine.

88. UZIMA SE NA ZNANЈE da je JOKIĆ MARKO, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Mrkšić Jasne, advokata u Novom 
Sadu dana 05. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Dimitrijević Gavre, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 08. 2015. godine.

89. UZIMA SE NA ZNANЈE da je VUČKOVIĆ STANKA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 06. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata 
u Novom Sadu, dana 07. 07. 2015. godine.

90. UZIMA SE NA ZNANЈE da je RAMAČ TAMARA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom 
Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

91. UZIMA SE NA ZNANЈE da je KISIĆ ANЈA, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu 
dana 06. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom 
Sadu, dana 07. 07. 2015. godine.

92. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PIKULA TAMARA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom 
Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

93. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ČOLIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu 
dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom 
Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

94. UZIMA SE NA ZNANЈE da je VLČEK NEMANЈA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata 
u Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

95. UZIMA SE NA ZNANЈE da je JELIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata 
u Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.
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96. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PEJIĆ ROMANA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata u 
Novom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advo-
kata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

97. UZIMA SE NA ZNANЈE da je POPOVIĆ MILENA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u No-
vom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata 
u Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

98. UZIMA SE NA ZNANЈE da je RATNIK KAROLINA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u No-
vom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata 
u Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

99. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ĐILAS DRAGANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u No-
vom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksić Nemanje, advokata 
u Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

100. UZIMA SE NA ZNANЈE da je KALDARAŠ ŽELЈKO, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

101. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ŽIVKOVIĆ JOVANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

102. UZIMA SE NA ZNANЈE da je MILANOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

103. UZIMA SE NA ZNANЈE da je VESIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

104. UZIMA SE NA ZNANЈE da je DESPOTOVIĆ ALEKSANDAR, advokatski 
pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, 
advokata u Novom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović 
Milice, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

105. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PETROVIĆ ANA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom 
Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

106. UZIMA SE NA ZNANЈE da je RILAK VESNA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom 
Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

107. UZIMA SE NA ZNANЈE da je KUTANЈAC JOVANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u No-
vom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.
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108. UZIMA SE NA ZNANЈE da je BABIĆ IVANA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom 
Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

109. UZIMA SE NA ZNANЈE da je MARIČIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advo-
kata u Novom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, 
advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

110. UZIMA SE NA ZNANЈE da je KOVAČEVIĆ GORDANA, advokatski pri-
pravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, 
advokata u Novom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović 
Milice, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

111. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PAVLOVIĆ LAZAR, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 05. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advo-
kata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2015. godine.

112. UZIMA SE NA ZNANЈE da je MIĆIĆ JELENA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u No-
vom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

113. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ALEKSIĆ GOJKO, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u Novom 
Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

114. UZIMA SE NA ZNANЈE da je JANČIĆ ALEKSANDRA, advokatski priprav-
nik u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Milice, advo-
kata u Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

115. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ZEKIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u 
Novom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

116. UZIMA SE NA ZNANЈE da je VESIĆ MALINA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u No-
vom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

117. UZIMA SE NA ZNANЈE da je MILUTINOVIĆ DARKO, advokatski priprav-
nik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

118. UZIMA SE NA ZNANЈE da je STOJKOVIĆ MARINA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u 
Novom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, advo-
kata u Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

119. UZIMA SE NA ZNANЈE da je BLAGOJEVIĆ SLAĐANA, advokatski priprav-
nik u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, 
advokata u Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.
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120. UZIMA SE NA ZNANЈE da je PRAĆA MILENKO, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Medić Marine, advokata u No-
vom Sadu dana 16. 07. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu, dana 17. 07. 2015. godine.

121. UZIMA SE NA ZNANЈE da je DAVIDOVAC MILOŠ, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Hadži Borjanović Sonje, advo-
kata u Novom Sadu dana 13. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Davidovac Radivo-
ja, advokata u Novom Sadu, dana 14. 08. 2015. godine.

122. UZIMA SE NA ZNANЈE da je TRAVICA NIKOLA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod dr Aleksić Nemanje, advokata 
u Novom Sadu dana 25. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Bajić Gordane, advokata 
u Novom Sadu, dana 26. 08. 2015. godine.

123. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ARSIĆ MILANA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Đuran Milić Emine, advokata u 
Novom Sadu dana 27. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Kovačević Zorana, advo-
kata u Novom Sadu, dana 28. 08. 2015. godine.

124. UZIMA SE NA ZNANЈE da je DANIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Kopanja Vladimira, advokata u 
Novom Sadu dana 30. 09. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Zdjelar Miroslava, advoka-
ta u Novom Sadu, dana 01. 10. 2015. godine.

125. UZIMA SE NA ZNANЈE da je BUGARIN ŽELJKA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Kešelj Aleksandre, advokata 
u Novom Sadu dana 01. 09. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Slavković Nemanje, 
advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2015. godine.

126. UZIMA SE NA ZNANЈE da su dr Aleksić Nemanja i Savin Sonja, Karanović 
Milica, Maraš Ivana, Bojčić Slobodan, Čukurov Mirjana, Stojković Ajša, Mihajlovski Mla-
den, Aleksić Marina i Ilić Mirjana, advokati u Novom Sadu, osnovali „Zajedničku advokat-
sku kancelariju Aleksić sa saradnicima” sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev 
od 27. 08. 2015. godine.

127. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ŠPIGEL LARISA, advokat u Subotici, preselila 
sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Bulevar oslobođenja 82/III, počev od 01. 08. 
2015. godine.

128. UZIMA SE NA ZNANЈE da je STJEPANOVIĆ ILIJA, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 30A, počev od 29. 07. 
2015. godine.

129. UZIMA SE NA ZNANЈE da je GUDALO BORIS, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 8, stan 4, počev od 01. 07. 
2015. godine.

130. UZIMA SE NA ZNANЈE da je GUDALO SAŠA, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 8, stan 4, počev od 01. 07. 
2015. godine.

131. UZIMA SE NA ZNANЈE da je RADULOVIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 8, stan 4, počev od 01. 
07. 2015. godine.

132. UZIMA SE NA ZNANЈE da je MEDIĆ MARINA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gajeva 26, prizemlje, lokal 2, počev od 
03. 08. 2015. godine.
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133. UZIMA SE NA ZNANЈE da je RADANOVIĆ ANIKO, advokat u Novom Sa-
du, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Šumadijska 18/43, počev od 01. 07. 
2015. godine.

134. UZIMA SE NA ZNANЈE da je DOBRIĆ DANIELA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Narodnog fronta 29/111, počev od 01. 08. 
2015. godine.

135. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ĐAKONOVIĆ DANILKA, advokat u Novom 
Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gundulićeva 25, počev od 01. 08. 
2015. godine.

136. UZIMA SE NA ZNANЈE da je Ortačko advokatsko društvo „Milić” Novi Sad, 
preselilo svoje sedište na adresu Železnička 4, počev od 01. 07. 2015. godine.

137. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ĐUKIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom 
Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Doža Đerđa 2/6, počev od 19. 08. 
2015. godine.

138. UZIMA SE NA ZNANЈE da je RUDIĆ DARKO, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jovana Đorđevića 8, počev od 24. 08. 2015. 
godine.

139. UZIMA SE NA ZNANЈE da je VOJKIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 46, počev od 01. 07. 
2015. godine.

140. UZIMA SE NA ZNANЈE da je LAKETA ĐORĐE, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6, stan 52 počev od 01. 
09. 2015. godine.

141. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ZEČEVIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 15, počev od 01. 09. 
2015. godine.

142. UZIMA SE NA ZNANЈE da je ŽAKULA SANDRA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 15, počev od 01. 09. 
2015. godine.

ISPRAVKA

U SAOPŠTENJIMA u Glasniku advokatske komore Vojvodine, broj 6, strana 361, stav-
ka pod brojem 67, drugi pasus, objavljena je materijalna greška. Naime, u tim saopštenjima 
stoji:

 − Pejnović Branislav, advokat u Sremskoj Mitrovici određuje se za preuzimatelja 
advokatske kancelarije Roljić Jove, advokata u Sremskoj Mitrovici.

a treba da stoji: 

 − Pejnović Branislav, advokat u Sremskoj Mitrovici određuje se za preuzimatelja 
advokatske kancelarije Kemeter Zorana, advokata u Sremskoj Mitrovici.

Upravni odbor



Уређивачки одбор Гласника моли сараднике да текстове за објављивање до- 
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– у библиографским подацима за књиге уз уобичајене податке обавезно навести 

и издавача;
– уз чланке доставити резиме и кључне речи;
– пожељно је доставити и превод резимеа на енглески, немачки или француски 

језик.
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