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Ч Л А Н Ц И
Dr D u š a n N i k o l i ć,
redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu

UDC 502.175

PRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI
RAZVOJ: CIVILIZACIJA NA POGREŠNOM PUTU?1*
SAŽETAK: U radu je ukazano na kompleksnost zaštite životne
sredine i održivog razvoja u postojećim okolnostima. Čovečanstvo
se istovremeno suočilo sa mnoštvom različitih problema, kao što su
klimatske promene, sve oskudniji prirodni resursi, naglo povećanje
broja stanovnika na Planeti, ekonomska kriza, drastično socijalno
raslojavanje, urušavanje tradicionalnog sistema vrednosti, nagomilane protivrečnosti tzv. potrošačkog društva i sl.
Sa druge strane, očigledno je da ne postoji odgovarajući pravni
instrumentarijum na nacionalnom, regionalnom i globalnom planu,
koji bi omogućio da se ti problemi efikasno rešavaju.
Autor ukazuje na potrebu da međunarodna zajednica preuzme
viši stepen odgovornosti za sudbinu civilizacije i da bude inicijator
i koordinator konkretnih aktivnosti u toj oblasti, a da istovremeno
treba jačati i ulogu država u domenu zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Ključne reči: životna sredina, održivi razvoj, potrošačko društvo, međunarodna zajednica, pravna regulativa
Nacionalni referat na međunarodnom naučnom skupu Environmental Protection as a Task
for the International Community koji je održan u Bonu 12. i 13. januara 2012. godine, u organizaciji Fondacije „Konrad Adenauer” („Konrad Adenauer Stiftung”). Rad je zasnovan na istraživanjima vršenim u okviru projekta Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo, br. 179079,
koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
Rad primljen: 11. 12. 2012. godine.
*
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1. Uvod
Pravna regulativa može dati adekvatne rezultate samo ako je primerena
društvu za koje se donosi i prilikama koje u njemu vladaju. To važi i za multilateralnu pravnu regulativu o zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Važno
je da budemo svesni toga u kakvom svetu živimo, u kakvim okolnostima se
čovečanstvo nalazi i u kakvim se može naći, ukoliko budu realizovani različiti
scenariji. U protivnom, možemo imati logički savršenu, ali u stvarnosti neprimenljivu ili nedovoljno efikasnu regulativu.

2. Vreme za preispitivanje
Čovečanstvo je suočeno sa mnoštvom vrlo složenih problema. Govori se o
različitim krizama, počev od one finansijske i ekonomske, koja potresa svet od
2008. godine, do narastajućih socijalnih tenzija i opšte krize morala. Nema sumnje da svaka od njih zaslužuje posebnu pažnju i da treba da bude predmet posebnih naučnih i stručnih analiza. Međutim, ne treba zanemariti ni činjenicu da su ti
problemi često međusobno povezani i uzajamno uslovljeni i da ih kao takve ne
možemo izolovano posmatrati. To u punoj meri važi i za aktuelna pitanja koja
se odnose na pravnu zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Tek kada istražimo
njihovu interakciju sa drugim problemima, postajemo svesni složenosti ukupnih
prilika u kojima se čovečanstvo nalazi. U duhu medicinske terminologije, moglo
bi se reći da se radi o dubokoj krizi i ozbiljnoj bolesti čitave civilizacije. Izgleda
da je došlo vreme za ozbiljno preispitivanje i za radikalne promene. U ovom
kontekstu su otvorena samo pitanja koja se odnose na tu problematiku.

3. Potrošačko društvo i njegove protivrečnosti

3.1. Neprestani ekonomski rast
Stopa ekonomskog rasta je postala osnovno merilo društvenog razvoja.
Veći deo čovečanstva svakodnevno živi u strahu od usporavanja i stagnacije.
Smatra se da je stalni ekonomski rast preduslov za stabilnost i razvoj svakog
društva ponaosob, i čovečanstva u celini. Međutim, neke činjenice dovode u
pitanje tu tezu. Poznato je, naime, da u većini zemalja već decenijama raste
jaz između siromašnih i bogatih, i da istovremeno u svetu raste jaz između
razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Očigledno je da nešto nije u redu. Ako
društva pojedinačno i čovečanstvo u celini ostavaruju stalni ekonomski rast,
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trebalo bi da svima bude bolje. Međutim, trend je sasvim suprotan. Broj siromašnih ubrazno raste, a sa njim i socijalno raslojavanje. Siromašni su sve
siromašniji, a bogati još bogatiji. Na osnovu toga bi se moglo zaključiti da raspodela resursa i rezultata ekonomskog rasta nije pravična, kako u pojedinim
društvima, tako i na globalnom planu. U interesu svih je da se nešto promeni.
Ukoliko bi raspodela resursa i dobiti bila pravičnija, za stabilnost društva bi
bila dovoljna stopa rasta koja odgovara povećanju broja stanovnika i njihovih
egzistencijalnih potreba.

3.2. Ograničeni resursi i neopravdano podsticanje potrošnje
Da bi obezbedila stalni ekonomski rast, savremena društva neopravdano
podstiču potrošnju. Postoje brojni primeri za to. Npr. očigledno je da su materijalna dobra za višekratnu upotrebu sve lošijeg kvaliteta i da imaju sve kraću
upotrebnu vrednost. Potrošnja se podstiče i čestim promenama izgleda istovrsnih proizvoda, odnosno, promenom dizajna. Zahvaljujući agresivnom marketingu, sve više obraćamo pažnju na spoljašnjost a manje na kvalitet robe, ili
kupujemo nešto samo zato što je lepo, a ne zato što nam je zaista potrebno. Međutim, mnogima je kupovina potrebna sama po sebi. U uslovima međusobne
otuđenosti, ona postaje jedno od dominantnih zadovoljstava i sredstvo za ublažavanje ličnih frustracija. Uz sve to, veštački se stvaraju brojne potrebe koje
nisu od egzistencijalnog značaja. Savremena civilizacija je zaboravila iskonsko
pravilo da od prirode treba uzimati samo ono što je neophodno i onoliko koliko
je zaista neophodno. Potrošačko društvo, pri tom, troši ograničene resurse i sve
više zagađuje životnu sredinu, ne vodeći računa o budućim generacijama.

3.3. Ekonomski rast i slabljenje kupovne moći
Potrošačko društvo se suočilo sa činjenicom da postoje granice ekonomskog rasta. Taj problem se mogao očekivati, s obzirom da je bilo jasno u kom
pravcu se odigravaju promene. Industrijska proizvodnja je proteklih decenija sve više modernizovana. Zahvaljujući robotizaciji, upotrebi kompjutera i
uvođenju savremenih mašina, drastično je smanjena potreba za živom radnom
snagom. To znači da je srazmerno manje onih koji rade i zarađuju. Ujedno je
manje onih koji su platežno sposobni i koji mogu da kupe stvari proizvedene
u savremenim fabrikama. Očekivalo se da će srazmerno da poraste broj zaposlenih u sektoru usluga, ali se to nije dogodilo. Da li je u takvim okolnostima
moguće obezbediti stalni ekonomski rast i šta ako smo kao civilizacija stigli
do kraja puta koji je trasiralo potrošačko društvo?
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3.4. Neodrživost potrošačkog modela
Potrošačko društvo, očigledno, ima mnogo unutrašnjih protivrečnosti
koje sve više dolaze do izražaja. Finansijska, ekonomska i socijalna kriza u
kojoj se našlo čovečanstvo pokazuje da je taj model iscrpen i da je u sadašnjem obliku neodrživ. To znači da bi trebalo razvijati drugačiji oblik društvenog organizovanja. Pitanje je samo u kom pravcu i na kojim osnovama? Ta dilema dobija posebnu težinu kada se ima u vidu sistem vrednosti koji dominira
u savremenom svetu.

4. Sistem vrednosti
U savremenom svetu je, zbog potrošačkog mentaliteta, prenaglašen značaj
novca i materijalnih dobara. Ljudi se nadmeću u sticanju bogatstva, zaboravljajući na to da postoje i druge, nematerijalne vrednosti. U središtu svega je pojedinac. Međunarodnim sporazumima i najvišim pravnim aktima većine zemalja
zagarantovan je širok krug ljudskih prava, uključujući i pravo svojine. To je,
nesumnjivo, jedno od najznačajnijih dostignuća savremene civilizacije. Međutim, pojedinci u ostvarivanju svojih prava zanemaruju činjenicu da pojedinačni
(individualni) interesi ne mogu uvek biti iznad interesa društva. Opšti je utisak
da je sve manje uzajamne solidarnosti i humanosti. U savremenom svetu raste
egoizam. Ljudi uglavnom vode računa o sebi i o svojim interesima. U takvim
okolnostima raste i međugeneracijski jaz, jer veći deo društvenog bogatstva poseduju i kontrolišu pripadnici starijih generacija. Mlađi deo ljudske populacije
teško dolazi do posla i sredstava za normalan život. U većini slučajeva mladi
ljudi nisu u prilici da odlučuju o važnim društvenim pitanjima. Mlađa generacija je sve više društveno dezorijentisana i bez jasne perspektive. U uslovima
ekonomske krize i velike neizvesnosti, raste kriza morala. Većina ljudi živi od
danas do sutra, pod geslom carpe diem, uključujući i mlađu generaciju, koja bi,
po logici stvari, trebalo da bude okrenuta budućnosti.

5. Rastući regionalni i globalni problemi
U isto vreme, civilizacija se suočava sa brojnim regionalnim i globalnim
problemima. Broj stanovnika na planeti se dramatično uvećava. Svedoci smo
masovne migracije iz sela u gradove i nagle urbanizacije pojedinih regiona.
Klimatske promene, izazvane efektom staklene bašte, stvaraju ozbiljne proble-
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me u mnogim delovima sveta. Neobnovljivi izvori energije se ubrzano troše.
Dramatično se smanjuju površine obradivog zemljišta. U mnogim zemljama se
oseća nestašica hrane. Cene osnovnih životnih namirnica rastu. Čovečanstvo je
u takvim okolnostima pred još jednom ozbiljnom moralnom dilemom. Pitanje
je da li obradivo zemljište treba koristiti za proizvodnju hrane ili za proizvodnju bioenergije. I jedno i drugo može imati teške posledice u pojedinim delovima sveta, jednako kao nestašica pitke i tehničke vode. Uz sve to, javljaju se
nove i šire postojeće zarazne bolesti, koje odnose milione ljudskih života1.

6. Nemogućnost međunarodne zajednice
da efikasno rešava regionalne i globalne probleme
Poslednjih nekoliko decenija proteklo je u znaku neoliberalizma. Jedna
od osnovnih teza je bila da u duhu čuvene sintagme laissez faire treba pustiti
da stvari idu svojim tokom i da uticaj države treba svesti na neophodan minimum. U takvim okolnostima državna struktura je permanentno slabila. Organi
državne vlasti su u značajnoj meri izgubili ekonomsku moć, jer je veći deo državne imovine privatizovan. U tranzicionim zemljama su usled brze i nekontrolisane privatizacije nastupile složenije posledice. Značajan deo društvenog
kapitala je poslužio za neopravdano bogaćenje pojedinaca ili se prelio preko
državnih granica. U osiromašenim društvima su počele da rastu socijalne tenzije, a državni fondovi su ostali prazni. Pod uticajem neoliberalizma vršena je
deregulacija društvenih odnosa. U pojedinim zemljama je drastično smanjen
broj zakona i drugih opštih akata. Ideja je bila da se izvrši deetatizacija regulative i da se što više društvenih odnosa uredi putem tzv. samoregulacije, u
okviru civilnog društva.
Summa summarum, država je lišena većeg dela imovine i mnogih pravnih instrumenata, a time i sposobnosti da efikasno deluje u važnim oblastima
društvenog života. Do radikalnog zaokreta je došlo 2008. godine, na početku
velike finansijske i ekonomske krize. Mnoge države su tada, suprotno prinicipima neoliberalizma, počele da se mešaju u finansijske i ekonomske tokove. Međutim, za neke od njih je bilo prilično kasno, na šta ukazuju aktuelni događaji.
Da li su danas ključni procesi pod kontrolom i ko kontroliše situaciju?
Opširnije o tome v.: Global Environment Outlook (GEO5). na internet stranici United
Nations Environment Programme ((UNEP): http://www.unep.org/geo/About.asp. Na srpskom jeziku u knjizi: Osnove prava životne sredine (grupa autora u redakciji Dušana Nikolića), Centar
za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2009.
1
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Države nisu uspele da se u dovoljnoj meri oporave i konsoliduju. U međuvremenu, na nadnacionalnom nivou (regionalnom i globalnom) nije razvijana dovoljno efikasna struktura koja bi mogla da preuzme pojedine funkcije
državnih organa.
Trenutno imamo slabe, dezorganizovane države, nerazavijeno civilno
društvo i slabu međunarodnu zajednicu. Međunarodna zajednica nema efikasne instrumente, niti dovoljno finansijskih sredstva za rešavanje regionalnih
i globalnih problema. O tome upečatljivo svedoče efekti Kyoto Protocol-a i
nedavno vođeni razgovori o klimatskim promenama u Durbanu (COP17).

7. Ka stabilnim i dugoročno održivim zajednicama
Ako se ništa ne promeni, čovečanstvo će zapadati u sve dublju krizu,
koja može dovesti do velikih socijalnih nemira i društvene dezorganizacije, sa
nesagledivim posledicama.
Probleme je moguće ublažiti, a neke i dugoročnije otkloniti, ukoliko se
uspostavi drugačiji sistem vrednosti i drugačiji model društvenog organizovanja na nacionalnom, regionalnom i globalnom planu.
Za rešavanje složenih problema je potrebna sinergija svih činilaca. U
kriznim situacijama poput ove potrebno je stvoriti uslove za efikasnu saradnju pojedinaca, države, međunarodne zajednice i nevladinog sektora. Da bi se
izbeglo nepotrebno gubljenje vremena i rasipanje energije, saradnja treba da
bude koordinisana i sa jasno podeljenim ulogama.
Prema principima opšte teorije sistema i kibernetike, kada sistem zapadne u ozbiljnu krizu, probleme treba rešavati na najnižem organizacionom nivou. Na višem nivou treba rešavati probleme koji prevazilaze okvire pojedinih
delova sistema.
U uslovima recesije i masovne nezaposlenosti, pojedinci će biti prinuđeni da sami rešavaju egzistencijalne probleme. Čineći to na koordinisan način
i u skladu sa unapred utvrđenim pravilima, oni mogu doprineti rešavanju problema sa kojima se suočava šira zajednica. Da bi se to postiglo, treba razvijati
osećaj zajedništva među ljudima i svest o potrebi delovanja u javnom interesu.
Do izvesne mere treba reafirmisati ideju o svojini kao socijalnoj funkciji, na
koju se nedavno pozvao i Sud pravde evropskih zajednica (sada: Sud pravde
Evropske unije)2. Vlasnik treba da koristi stvar u svom i u javnom interesu, u
skladu sa principima održivog razvoja i zaštite životne sredine.
U Presudi Suda pravde evropskih zajednica C-347/03, Tocai (Regione autonoma Fruli
– Venezia Giulia v. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale) je konstatovano da „119. U skladu
2
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U narednom periodu bi trebalo jačati državnu strukturu i razvijati instrumente za zaštitu privatnih i javnih interesa. Država treba da pravnim sredstvima obezbedi ličnu i imovinsku sigurnost pojedinaca i užih društvenih grupa.
Organi državne vlasti treba da utvrde i sankcionišu pravila koja će omogućiti
održivi razvoj i zaštitu životne sredine, oslanjajući se, pri tom, na međunarodne standarde i na iskustva drugih zemalja. Država treba da stvara uslove za
izbalansirani razvoj urbanih i ruralnih zajednica. Od te ravnoteže će, po svemu
sudeći, zavisiti stabilnost pojedinih društava i čovečanstva u celini.
Osim toga, država treba da aktivno učestvuje u rešavanju regionalnih i
globalnih problema.
Međunarodna zajednica se suočava sa znatno složenijim izazovima. Ona
treba da identifikuje navedene probleme i da utvrdi standarde i prinicipe koji
će omogućiti održivi razvoj i potreban nivo zaštite životne sredine. Od nje
se očekuje da obezbedi koordinisano delovanje država u toj oblasti. U ovom
trenutku se to može postići samo putem sporazuma. U perspektivi treba razvijati regionalni i globalni sistem odgovornosti država za primenu univerzalnih
(pravnih) principa i standarda na kojima se zasnivaju održivi razvoj i zaštita
životne sredine.
Nevladin sektor treba da radi na razvoju novog sistema vrednosti i nove
životne filozofije, u duhu održivog razvoja i zaštite životne sredine. Nevladine
organizacije mogu značajno doprineti podizanju svesti pojedinaca o potrebi da
se postupa u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite životne sredine.

8. Zaključak
Na kraju možemo zaključiti da se uloga međunarodne zajednice ne može
ograničiti samo na oblikovanje multilateralne pravne regulative. Problemi sa
kojima se čovečanstvo suočava očigledno prevazilaze okvire pojedinih država
i iziskuju koordinisano delovanje na regionalnom i globalnom planu. Međunarodna zajednica treba da preuzme viši stepen odgovornosti za sudbinu civilisa sudskom praksom, pravo na posedovanje imovine predstavlja jedno od opštih načela komunitarnog prava. Ipak, to pravo nije apsolutno i mora se posmatrati u odnosu na njegovu socijalnu
funkciju (naglasio D. N.). Iz toga sledi da pravo na imovinu može biti ograničeno pod uslovom
da takva ograničenja odgovaraju ciljevima koje želi postići Zajednica i da u odnosu na cilj koji
se želi postići ne predstavljaju nesrazmerno i nepodnošljivo mešanje koje utiče na samu suštinu
garantovanog prava (vidi, u tom smislu, inter alia, Predmet C-306/93 SMW Winzersekt (1994)
ECP I-5555, stav 22, i spojene predmete C-37/02 i C38/02 DI Lenardo and Dilexport (2004)
ECP I-0000 stav 82 kao i tamo navedenu sudsku praksu).” Reports of Cases 2005 I-03785. Opšrinije, na srpskom jeziku u časopisu Evropski pravnik / European Lawyer Journal, br. 3/2006,
(priredio Boško Kaćanski).
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zacije i da bude inicijator i koordinator konkretnih aktivnosti u mnogim oblastima. Pri tom treba imati u vidu činjenicu da su njene mogućnosti pravno,
organizaciono i finansijski ograničene, a da je, sa druge strane, kriza u kojoj
se savremena civilizacija nalazi, kompleksna i duboka. Da bi problemi bili
rešeni, treba sprovesti suštinske promene. Pre svega, treba razviti novu životnu filozofiju i novi sistem vrednosti, koji će omogućiti da se postojeći model
potrošačkog društva, zameni novim, humanijim i dugoročno održivim. Međutim, međunarodna zajednica ne može sama odgovoriti na te izazove. Zato je
potrebno obezbediti punu podršku državnih organa, nevladinog sektora i što
većeg broja građana. To se, pak, može postići samo ako postoji odgovarajući
nivo svesti o složenosti problema i o neophodnosti zajedničkog delovanja. Za
sve to je potreban dijalog, a za njega je u ovom užurbanom svetu, nažalost,
sve manje vremena...

9. Epilog
Slabost međunarodne zajednice je ponovo došla do izražaja na dugo očekivanoj i dugo pripremanoj konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju (UN Conference on Sustainable Development – Rio+20), koja je održana u
Rio de Žaneiru od 20. do 22. juna 2012. godine, pod geslom The Future We
Want3. Učesnici skupa nisu uspeli da se dogovore o konkretnim merama koje
bi promptno mogle da doprinesu efikasnijoj zaštiti životne sredine i održivom
razvoju. Zaključci koji su tom prilikom usvojeni, u široj javnosti su ocenjeni
kao prilično uopšteni, a ukupni efekti konferencije kao razočaravajući.

3
Autor teksta je učestvovao u radu Konferencije u svojstvu člana Komisije za energiju
i zaštitu životne sredine Međunarodne trgovinske komore u Parizu (International chamber of
commerce – ICC).
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LEGAL PROTECTION OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: CIVILIZATION ON THE WRONG ROAD?4
Dušan Nikolić, Ph. D.
University of Novi Sad
Faculty of Law
Summary
Legal regulative can produce adequate results only if it is appropriate for the society
for which it was written, as well as for the occasions in which that particular society is. That
is true for the multilateral legal regulations on environment protection and sustainable development as well. It is important to be aware of the world we live in, in which circumstances
humanity has found itself, and in which it may find itself in the future, if different scenarios
are to be realized.
Consumer society obviously has faced the fact that there are limitations of economic
growth.
On the other side, human population on Earth is dramatically increasing. We witness
to mass migration from villages to towns and abrupt urbanization of some regions. Climate
changes, caused by greenhouse effect, are causing serious problems in many corners of the
world. Non-renewable energy sources are rapidly consumed. Area covered in arable land is
dramatically decreasing. In many countries, shortage of food can be felt. Price of basic life
necessities is increasing. Humanity is, in such conditions, faced with another moral dilemma. Question is if arable land is to be used for food production or production of bioenergy.
Both can have equally serious consequences, much like the shortage of potable and industrial water. Besides, new diseases are emerging, while existing ones are spreading, taking
millions of human lives.
Problems which humanity is facing obviously exceed the boundries of individual
countries and require coordinated actinon on regional and global level. International community should take up a higher level of responsibility for the future of civilization, and become
the initiator and coordinator of activities in many fields. At the same time, one should have
in mind that it’s capabilities are legaly, organizationally and finnancialy limitted, and that the
crisis in which modern civilization has found itself is, on the other hand, deep and complex.
In order to solve the problems, essential changes should be made. First, a new life philosophy and new value system should be developed, which would allow for the existing model
of consumer society to be changed with a new one, much more humane and long-term sustainable. However, international community can not answer to these challenges alone. That
is why it is important to secure full support of state organs, non-governmental sector, and as
many citizens. That can, in turn, be achieved only if an appropriate level of consciousness
about the complexity of problems and need for joint action exists. All that requires dialogue,
and for that, in this hactic world, we, unfortunately have less and less time.
Key words: environment protection; sustainable development; consumer society; international community; legal regulations

4
National report at the International scientific conference Environmental Protection as a
Task for the International Community, held in Bonn, on 12th and 13th of January 2012, and organized by the „Konrad Adenauer Foundation” („Konrad Adenauer” Stiftung).
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УГОВОР О ПУНОМОЋСТВУ5*
САЖЕТАК: Пуномоћје је овлашћење за заступање које
властодавац правним послом даје пуномоћнику.
Уговор о пуномоћству је уговор о заступању у правним
пословима – уговор између властодавца и пуномоћника којим
се пуномоћник обавезује да уз накнаду или бесплатно, у име
(и за рачун) властодавца предузима одређене правне послове,
с тим да тако извршене правне радње дејствују непосредно и
само према властодавцу. Овлашћење за заступање заснива се на
изјави воље уговорних страна, због чега на основу уговора о
пуномоћству настаје вољно заступање.
Пуномоћје може бити: опште и посебно, ограничено и неограничено, изричито и прећутно и једнострано и вишестрано.
Правни послови које пуномоћник закључи, у границама пуномоћства, у име и за рачун властодавца, обавезују властодавца,
производећи дејства само према њему. Сва права и обавезе које проистичу из правног посла који је закључио пуномоћник у
границама овлашћења припадају, односно терете, искључиво
властодавца. Властодавац трпи ризик што предузима правне
послове преко пуномоћника али има право да од пуномоћника
тражи накнаду евентуалне штете која би му била причињена.
Уговор о пуномоћству је консенсуалан, комутативан, може
бити једнострано обавезан или двострано обавезан, доброчин
или теретан и почива на поверењу уговорних страна.
Кључне речи: уговор о пуномоћству, властодавац, пуномоћник, заступање
*

Рад примљен: 3. 8. 2012. године.
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1. Појам
Уговор о пуномоћству је такав уговор између властодавца и пуномоћника којим се пуномоћник обавезује да уз накнаду или бесплатно, у
име (и за рачун) властодавца предузима одређене правне послове, тако да
они непосредно обавезују властодавца и другу уговорну страну. Уговор
је регулисан члановима 89–94. Закона о облигационим односима.1 Сходно чл. 89. Закона пуномоћје је овлашћење за заступање које властодавац
правним послом даје пуномоћнику.2
То је уговор о заступању у правним пословима, с тим да тако извршене правне радње дејствују непосредно и само према властодавцу.3
Властодавац је заступано правно или физичко лице – оно у чије име
и за чији рачун се предузима неки правни посао, али које не иступа према трећим лицима непосредно него преко пуномоћника. Пуномоћник је
правно или физичко лице које, у име и за рачун властодавца, непосредно
предузима одређене правне радње.4
Овлашћење за заступање заснива се на изјави воље уговорних страна
због чега на основу уговора о пуномоћству настаје вољно заступање.
Поред властодавца и пуномоћника, у правном послу се појављује и
треће лице са којим пуномоћник заснива правни посао у име и за рачун
властодавца.5
Пуномоћник се јавља као извршилац туђих послова и то тако да он њихово извршење предузима сам и уз непосредно обавезивање властодавца.
Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Службени лист СРЈ, бр.
31/93, (22/99, 23/99, 35/99, 44/99).
2
Чл. 609. СГЗ уређивао је да је уговор пуномоћства такав уговор, којим ко власт
добија, у име другога и за другога што чинити пуноважно. Чл. 394. ст. 1. ШвЗО нешто другачије регулише уговор о пуномоћству. Овим уговором пуномоћник се обавезује не само
да обави правни посао него и да „изврши услуге које је обећао”. Супротно томе, чл. 1703.
ИГЗ прописује да је налог уговор којим се једна страна обавезује да ће извршити једну
или више „правних радњи за рачун друге стране”. Тако и судска пракса: „Пуномоћје је
овлашћење за заступање које властодавац правним послом даје пуномоћнику (чл. 89. ст. 1.
ЗОО). По правилу, правни посао који стоји иза пуномоћја је уговор о налогу (чл. 749. ст. 1.
ЗОО) између властодавца и пуномоћника којим се обавезује налогопримац (пуномоћник)
према налогодавцу (властодавац) да за његов рачун предузме одређене послове.” Из пресуде Окружног суда Ваљево, Гж. 1069/04 од 06. 09. 2004. године, www.sudskapraksa.com.
3
„Права и обавезе из уговора закљученог посредством заступника стиче непосредно
заступано лице и тако постаје субјект грађанско-правног односа који је у његово име и за
његов рачун засновао заступник са трећим лицем.” Из пресуде Врховног суда Србије, Рев.
3828/2002 од 19. 11. 2002. године, ParagrafLex.
4
Бабић, Илија, Уговори грађанског права – посебни део облигационог права, Правни
факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП Службени гласник, Београд 2006, 187.
5
„Уговорни однос између два лица не протеже се на уговорни однос једног од њих и
трећег лица.” Из одлуке Врховног суда Србије, Рев. 5470/94 од 16. 11. 1994. године.
1
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Пуномоћник не може предузимати све правне послове. У неким
правним ситуацијама није допуштено предузимати правне послове преко
пуномоћника. Ограничења су прописана, на пример, Законом о наслеђивању, Породичним законом, Законом о ванпарничном поступку.
У погледу уговора о пуномоћству, неформалност је правило. Апстрактно и теоријски посматрано довољна је неформална сагласност,
воља за закључење уговора. Међутим, у пракси је ова неформалност замењена формалношћу у облику писмене исправе, јер се на тај начин, и
то опет само као доказ, постиже сигурност да су испуњени сви услови за
пуноважност пуномоћства.6
Ако је за правни посао законом прописана форма, иста форма важи и
за пуномоћје за предузимање тог посла (чл. 90. Закона о облигационим односима). Посебни законски прописи могу наређивати да извесне врсте уговора о пуномоћству морају бити закључене у одређеној писменој форми,
тако да од испуњења те форме зависи уопште настанак уговора. Тако, на
пример, пуномоћство парничног пуномоћника мора бити издато у писменој форми,7 пуномоћство за оверу уговора о промету непокретности мора
бити издато у писменој форми и оверено од стране надлежног органа.8

2. Врсте уговора
У оквиру уговора о пуномоћству јавља се више врста пуномоћства.
Тако се разликују:
−− опште и посебно,
−− ограничено и неограничено,
6
Видети Благојевић Борислав, Грађанско-правни облигациони уговори, Научна књига, Београд, 1952, 139–157.
7
„Странка издаје пуномоћје у писаном облику.” Чл. 90. Закона о парничном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011) тако и судска пракса: „Суд ће ако посумња у пуномоћје,
решењем против којег није дозвољена жалба наложити пуномоћнику да поднесе оверено
пуномоћје. Уколико пуномоћник не поступи по налогу суда, тужба се одбацује и укидају
спроведене радње.” Из решења Врховног суда Србије, Рев. 2491/07 од 17. 10. 2007. године,
Билтен Окружног суда у Беогаду, број 78/2008.
8
„Уговор о продаји непокретних ствари мора бити закључен у писменој форми, под
претњом ништавости”, чл. 455. Закона о облигационим односима, тако и „Пуномоћје за
предузимање правног посла за који је законом прописана одређена форма – писмени облик
и овера код суда мора бити дато у истој форми и она је услов за пуноважност овлашћења
за предузимање тог правног посла и накнадног одобрења за његово закључење”, из пресуде Врховног суда Србије, Рев. 765/2005 од 14. 04. 2005. године, ParagrafLex и Билтен
судске праксе Врховног суда Србије број 4/2005.
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−− изричито и прећутно и
−− једнострано и вишестрано пуномоћје.
Опште и посебно.– Обим овлашћења пуномоћника одређује се уговором о пуномоћству одн. природом правних радњи на чије је предузимање овлашћен. Пуномоћник може предузимати само оне правне послове за
чије је предузимање овлашћен (чл. 91. ст. 1. Закона о облигационим односима).9 С обзиром на ширину тог обима, пуномоћство може бити опште
(генерално) или посебно (специјално).
Опште пуномоћје постоји када је неко лице одређено за пуномоћника
у свим правним пословима другог лица, или бар у погледу целокупности
једне групе правних послова (на пример, пуномоћство у пословима око
неке куће или око неке радње). У таквом случају сматра се да је пуномоћник овлашћен да врши сва и само акта администрације, а то ће рећи све што
је потребно да интереси властодавца буду у потпуности сачувани. Докле ће
достизати власт администрације зависи од природе посла, и обично се узима да у те акте не долазе отуђење или оптерећење имовине властодавца.
Посебно пуномоћство је оно којим се пуномоћник овлашћује на извршење само једног или само извесног броја правних послова. У том случају он може предузимати само радње које служе извршењу тог односно
тих правних послова, тако да се обим овог специјалног пуномоћја има
рестриктивно тумачити.10
Да ли ће неком лицу бити издато опште или посебно пуномоћје зависи од споразума странака. Општим пуномоћством пуномоћник скоро
постаје господар правних послова властодавца. Лакомисленим издавањем
пуномоћства неограниченог обима интереси властодавца могу бити доведени у питање. Зато закони обично прописују да пуномоћства за извршење одређених послова морају бити специјална, одн. пуномоћник мора за
њих бити посебно овлашћен.
Неограничено и ограничено.– Општи принцип је да је сваки пуномоћник дужан да изврши поверени посао тачно и савесно, старајући се о
интересима свог властодавца и делајући тако да за њега извуче највише
користи. Међутим, с обзиром на слободу избора времена, начина, облика
9
Чл. 611. Српског грађанског законика (у даљем тексту СГЗ): „Пуномоћник онолико
само власти има, колико му је дано. Зато он границе њему прописане да не преступи. Ако
преступи, онда он за сва следства одговарати мора.” Чл. 396. Општег имовинског законика
за Кнежевину Црну Гору (у даљем тексту: ОИЗ): „Кад ко коме повјери угалву или вршење
каква имовинског посла, повјереник је пошто пристане, дужан тај посао извршити према
вољи и намјери повјеритељевоj.”
10
„Пуномоћник не може без посебног овлашћења за сваки поједини случај преузети
меничну обавезу, закључити уговор о јемству, о поравнању, о избраном суду, као ни одрећи
се неког права без накнаде.” Чл. 91. ст. 4. Закона о облигационим односима.
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и обима делатности посебно правца делатности пуномоћство може бити
ограничено и неограничено. Неограничено пуномоћје постоји када пуномоћнику нису дата никаква ограничења у правцу обављања делатности,
никаква упутства како да поступа у појединостима при обављању поверених правних послова. У таквом случају пуномоћник је дужан да поступа као сваки савестан грађанин. Ограничено пуномоћство постоји када је
властодавац при закључењу уговора о пуномоћству или касније, усмено
или писмено, одредио смернице и правац предузимања правних послова, односно ако је пуномоћнику прописао упутства како да поступа при
извршењу уговорних обавеза. Упутства се могу односити на различите
појединости: на лица са којима пуномоћник може да долази у додир при
закључењу правних послова, на време делања, на форму и облик делања,
на место делања и сл.
По карактеру, упутства властодавца дата пуномоћнику могу бити
императивна, факултативна и индикациона. Императивним упутствима се
безусловно наређује пуномоћнику како мора да поступа при извршењу
повереног посла. Факултативним упутствима му се налаже да у редовном
случају поступи онако како упутства гласе а индикационим упутствима
му се скреће пажња на оно што би било пожељно. Пуномоћник је везан
овим упутствима и поверени посао мора извршити онако како она гласе,
јер у противном може одговарати послодавцу.
У погледу трећих лица упутства немају дејства. Њихово постојање
има значаја за утврђивање да ли је пуномоћник тачно, савесно и правилно
обавио поверени посао. Правни посао који би пуномоћник закључио са
трећим лицем, а који није у сагласности са добијеним упутствима, веже у
потпуности властодавца. Властодавцу остаје само право да тражи накнаду евентуалне штете од пуномоћника.
Изричито и прећутно.– Овлашћење неког лица да се појављује као
пуномоћник је по правилу изричито. Властодавац посебном изјавом воље
одређује једно лице за свог пуномоћника а оно се изричитом или прећутном изјавом воље тога прима. Међутим, одређивање неког лица за свог
пуномоћника може се изврштити и прећутно. На пример довођењем неког лица у известан положај одакле следи нужно заступничко својство на
страни тог лица (на пример: прећутно пуномоћство послуге, помоћника у
радњи да продаје робу, наплаћује цену, кућне помоћнице за набавку нужних ствари за кућу). Овакво прећутно опуномоћавање јавља се обично
као део неког мешовитог уговора.
Једноструко и вишеструко.– За извршење неког правног посла као
пуномоћник се може појавити или једно лице или више лица у исти мах.11
„Један окривљени може имати истовремено у поступку највише пет бранилаца, а
сматра се да је одбрана обезбеђена кад у поступку учествује један од бранилаца”, чл. 69.
11
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Тако имамо једноструко или вишеструко пуномоћство. Давање овлашћења
већем броју лица може бити вршено на два начина: вршење послова може
бити поверено свим пуномоћницима заједно, тако да је за предузимање
сваког правног акта потребна сагласност свих заједно или да вршење посла може предузети самостално било који од одређених пуномоћника.
Постојање једног или другог начина од значаја је у погледу евентуалне одговорности пуномоћника.12

3. Дејство заступања пуномоћника
Пуномоћник може предузимати само оне правне послове за чије је
предузимање овлашћен (чл. 91. ст. 1. Закона о облигационим односима).
Отуда и правни послови које пуномоћник закључи, у границама пуномоћства, у име и за рачун властодавца, обавезују властодавца, производећи
дејства само према њему. Властодавац се сматра као странка код уговора
који би, у његово име и за његов рачун, закључио пуномоћник, односно
уопште као субјект правног посла. Сва права и обавезе које проистичу
из правног посла који је закључио пуномоћник у границама овлашћења
припадају односно терете искључиво властодавца. Он сноси и ризик који
би био везан са постојањем тог посла – Qui mandat ipse fecisse videtur.13
За пуномоћника овако закључени правни посао постаје res inter alios
acta. Он не производи према њему никаквог дејства. Пуномоћник не стиче из њега никаква права нити прима икакве обавезе.
Уговором о пуномоћству, пуномоћник стиче право да предузима правне послове у име и за рачун властодавца. То његово право је истовремено
и његова дужност, јер се у њеном обављању састоји извршење уговора о
пуномоћству. Последица извршења уговорних обавеза од стране пуномоћника је заснивање правних односа између властодавца и трећих лица.
Зато код уговора о пуномоћству могу да се разликују два дејства:
непосредно и посредно. Непосредно дејство се састоји у заснивању права
и дужности између уговорних страна властодавца и пуномоћника који сачињавају садржину овог уговора.
Посредно дејство уговора о пуномоћству јавља се као остварење последице извршења уговорних обавеза од стране пуномоћника.
Законика о кривичном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 70/2001, 68/2002, Службени лист
СРЈ, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 46/2006, 49/2007, 122/2008, 20/2009, 72/2009, 76/2010).
12
Видети Милошевић, Љубиша, Облигационо право, Научна књига, Београд 1977,
381–382; Благојевић Борислав, op. cit., 142–145.
13
Благојевић Борислав, op. cit., 156.
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Ако је пуномоћник делао у границама овлашћења али супротно
упутствима властодавца, властодавцу остаје право да од пуномоћника
тражи накнаду евентуалне штете која би му била причињена тиме што
пуномоћник није поступио по упутствима. За трећа лица чињеница непридржавања упутстава од стране пуномоћника нема никаквог значаја
уколико им она не би била позната.
Ако пуномоћник закључи правни посао у име и за рачун властодавца
после престанка или сужавања пуномоћја, али пре него што је треће лице
сазнало за тај престанак, такав правни посао, уколико је учињен сходно обиму пуномоћја, обавезује властодавца. Властодавац трпи ризик што
предузима правне послове преко пуномоћника али има право да од пуномоћника тражи накнаду евентуалне штете која би му била причињена.14
Ако пуномоћник закључи правни посао преко граница одређених пуномоћјем, разликују се два случаја: када је пуномоћник делао у име и за
рачун властодавца и када је делао у своје име.
Супротно од основног правила, ако пуномоћник закључи правни посао у име и за рачун властодавца, а који излази изван граница одређених
пуномоћством, такав правни посао не производи правно дејство за властодавца. При њиховом закључењу пуномоћник није деловао као alter ego
властодавца.
Међутим, и овакви послови могу производити дејство за властодавца
ако би их накнадно одобрио (ратификовао). Та ратификација може бити
изричита или прећутна и она се увек састоји у изричитој или прећутној
изјави воље властодавца.15 Она има ретроактивно дејство, сматра се да
правни посао производи правно дејство према властодавцу већ од момента закључења.16
14
Чл. 93. Закона о облигационим односима: „Опозивање пуномоћја као и његово
сужавање нема дејство према трећем лицу које је закључило уговор са пуномоћником или
обавило други правни посао, а није знало нити је морало знати да је пуномоћје опозвано,
односно сужено.”
15
„Ћутање неовлашћено заступаног не представља накнадно одобрење уговора закљученог од неовлашћеног лица. Делимично плаћање неовлашћено заступаног може имати природу накнадног одобрења ако је уследило после захтева друге стране да се о одобрењу изјасни и ако се такво плаћање може сматрати одобрењем према садржини захтева
за изјашњење, према пракси утврђеној између странака или према обичајима.” Из решења
Вишег трговинског суда, Пж. број 79/2009 од 09. 04. 2009. године, ParagrafLex.
16
„Када заступани прихвати понуду за закључење уговора, који је закључило лице
прекорачењем својих овлашћења, тиме одобрава закључени уговор, у смислу чл. 87. ст.
1. ЗОО, а одобрење има повратно дејство, у складу са ставом 3. истог члана.” Из пресуде
Врховног суда Србије Рев. 58/06, од 03. 10. 2006. године, Билтен судске праксе Врховног
суда Србије, број 3/2006.
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Страна са којом је уговор закључен може захтевати од неовлашћено заступаног да се у остављеном примереном року изјасни да ли уговор
одобрава, а ако у том року ћути или изјави да уговор не одобрава, сматра
се да уговор није ни закључен.
Ако не дође до ратификације посла, онда тај посао остаје за властодавца res inter alios acta.17 У том случају између пуномоћника који је
делао преко граница одређених пуномоћјем и трећег лица са којим је он
закључио правни посао постоји посебан уговорни однос.
Ако неко лице као пуномоћник заснује правни посао у име и за рачун
другог, без његовог овлашћења, постоји неовлашћено (лажно) заступање
(falsus procurator).18
Треће лице може од лица које је као пуномоћник без овлашћења закључило уговор захтевати накнаду штете, само уколико је савесно (у тренутку закључења уговора није знало нити морало знати да то лице није
имало овлашћења за закључење уговора – чл. 88. Закона о облигационим
односима).
Изузетно, ако властодавац не ратификује посао пуномоћника који је
он закључио у име и за рачун властодавца али преко граница одређених
пуномоћјем, а пуномоћник ипак тај посао спроведе у интересу и на корист властодавца, онда он може од властодавца тражити накнаду као незвани вршилац туђих послова (ако су испуњени законски услови).
Ако пуномоћник при закључењу правних послова дела у своје име,
али је послове у питању спровео у интересу и на корист властодавца, онда
се он и не појављује као пуномоћник већ као било које треће лице. У
таквом случају он може тражити накнаду од властодавца као незвани вршилац туђих послова.

4. Основне особине уговора о пуномоћству
Уговор о пуномоћству је облигациони уговор. Њиме се заснивају
права и дужности између уговарача тј. између властодавца и пуномоћника. Предвиђен је Законом о облигационим односима, који је одредио и ње„Ако неовлашћено заступани уговор не одобри сматра се као да уговор није ни закључен”, из решења Врховног суда Србије, Прев. 429/2000 од 06. 12. 2000. Судска пракса
привредних судова – билтен број 1/2001, стр. 76.
18
„Неовлашћено заступаног не веже уговор који је у његово име закључило лице
које није његов заступник, односно пуномоћник, када се то лице лажно представило као
заступник, или када је друга страна била у заблуди”, из Пресуде Врховног суда Србије, Рев.
2642/05 од 13. 04. 2006. године, Билтен судске праксе Врховног суда Србије, број 3/2006.
17
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гово име, због чега је именовани уговор. Одредбе закона су диспозитивног
карактера, па ако стране не регулишу уговором о пуномоћству све односе,
на њих ће се применити допунско диспозитивне одредбе закона.
Уговор о пуномоћству је консенсуалан, дакле, у принципу неформалан.19 Он се закључује неформалном сагласношћу изјава воља о предмету
обавезе и о евентуалној награди пуномоћнику. Те изјаве воља могу бити
речима, уобичајеним знацима или другим понашањем из кога се са сигурношћу може утврдити садржина воље а изузетно и ћутањем понуђеног.20 Ћутање лица које се понудило другом да извршава његове налоге
за обављање одређених послова, као и лице у чију пословну делатност
спада вршење таквих налога, дужно је да изврши добијени налог ако га
није одмах одбило.21 По закључењу уговора о пуномоћству властодавац
обично издаје пуномоћнику писмену исправу, тзв. пуномоћје, које служи
пуномоћнику као легитимација да може обавити правне послове са трећим лицима.22 Према томе, издавање пуномоћја од стране властодавца не
представља уговор о пуномоћству, већ може да послужи само као доказ
да је закључен уговор о пуномоћству.23 Ово у ситуацији када пуномоћник
прилаже или се позива на пуномоћје.
Од начела формалности уговора одређени су изузеци. Чл. 90. Закона
о облигационим односима прописао је, општом формулацијом, да форма
Ово правило произилази из чл. 1984. Француског грађанског законика (ФГЗ), параграфа 167. Немачког грађанског законика (НГЗ), члана 1708. Италијанског грађанског
законика (ИГЗ), чл. 395. Швајцарског законика о облигацијама (ШвЗО).
20
Чл. 28. Закона о облигационим односима. Тако и судска пракса: „Правна ваљаност
уговора потписаног од неовлашћеног лица не може се заснивати на његовој изјави да то
чини у својству овлашћеног пуномоћника, већ на изричитом или прећутном овлашћењу
које му је дато од заступане стране за закључење таквог правног посла.” Из решења Врховног суда Србије, Прев. 419/03 од 18. 12. 2003. године, www.sudskapraksa.com.
21
Чл. 42. ст. 4. Закона о облигационим односима. Тако и у чл. 395. ШвЗО: „Ако
не постоји изричито одбијање, пуномоћство се сматра прихваћеним кад се оно односи
на послове за чије обављање пуномоћник има својство или који улазе у оквир вршења
његовог позива или за чије је обављање јавно понудио своје услуге.”
22
Пуномоћје може бити издато и електронским путем. Чл. 7. Закона о информационим системима прописано је да документ у информационом систему сачињен у електронском или другом облику има исту правну снагу (Сл. гласник РС, број 12/1996), чл. 2. Закона
о електронском потпису (Сл. гласник РС, број 135/2004) прописано је да је „електронски
документ је документ у електронском облику који се користи у правним пословима и другим правним радњама, као и у управном, судском и другом поступку пред државним органом.” Чл. 3. истог закона посебно се истиче да „електронском документу се не може
оспорити пуноважност или доказна снага само због тога што је у електронском облику.”
Више о томе: Прља, Драган, Савовић, Миодраг, Е-mail као доказно средство у упоредном
праву, Страни правни живот, број 2/2009, 71–83.
23
Милошевић, Љубиша, op. cit., 375.
19
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прописана законом за неки уговор или који други правни посао важи и за
пуномоћје за закључење тог уговора, односно за предузимање тог посла.
Тако, на пример, чл. 4. ст. 1. Закона о промету непокретности24 прописао је да се уговор о промету непокретности закључује у писаној форми, а потписи уговарача оверавају од стране суда. Чл. 630. ст. 2. Закона
о облигационим односима прописује да уговор о грађењу мора бити закључен у писменој форми. Сходно томе, и пуномоћ за закључење ових
уговора мора бити дата у истој форми.
Такође, посебним законима се може одредити и посебна форма пуномоћја за поједине правне послове. Тако је чл. 90. Закона о парничном
поступку прописано да странка издаје пуномоћје у писаном облику.
Уговор о пуномоћству се најчешће закључује усмено а властодавац
издаје пуномоћје ради тога што се овом формом исправе, коју пуномоћник предаје трећем лицу, најпогодније доказује својство пуномоћника.
Овде посебно треба обратити пажњу да пуномоћје није доказ да је
закључен уговор о пуномоћству. Наиме, пуномоћје издаје властодавац и
он у пуномоћју одређује личност пуномоћника и границе његових овлашћења. Пуномоћје се појављује као једнострани правни акт. Међутим, све
док пуномоћник не прихвати пуномоћје и не сагласи се са истим, нема
уговора о пуномоћству.25 С тим у вези у пракси се ово питање не поставља
као спорно, из разлога што пуномоћје властодавац даје пуномоћнику, који
исто доставља трећем лицу са којим ступа у пословни однос или надлежном органу ако је пуномоћје за заступање у некој процесној ситуацији.
Самим тим чином достављања пуномоћја од стране пуномоћника и предузимањем правних радњи у име властодавца може се сматрати прећутним
односно конклудентним радњама прихватањем уговора о пуномоћству.
Уговор о пуномоћству може бити једнострано обавезан или двострано обавезан.
Уговор је једнострано обавезан јер ствара обавезе на страни пуномоћника. Међутим, и на страни властодавца могу настати обавезе према
пуномоћнику поводом извршења уговора. Када на страни властодавца постоји обавеза исплате награде, уговор о пуномоћству се јавља као двострано обавезан.
Уговор је комутативан. То значи да је у време закључења уговора
позната садржина и висина чинидби уговорних страна. На основу овог
уговора пуномоћник, по правилу, предузима више правних радњи у одреСл. гласник РС, број 42/98, 111/2009.
„Воља за закључење уговора може се изјавити речима, уобичајеним знацима или
другим понашањем из кога се са сигурношћу може закључити о њеном постојању.” Из
пресуде Врховног суда Србије, Рев. 684/98. www.sudskapraksa.com.
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ђеном времену. Према овом мерилу уговор о пуномоћству се уврштава у
уговоре са дуготрајним извршењем обавеза.26
Уговор о пуномоћству почива на поверењу уговорних страна. То је сасвим разумљиво када се има у виду слобода поступања пуномоћника и последице које, ако се крећу у границама пуномоћства, обавезују непосредно
властодавца, па без обзира да ли су оне потпуно у сагласности са његовим
жељама и очекивањима, или чак и са његовим конкретним интересима.

5. Пословна способност уговорних страна
Уговорне стране код уговора о пуномоћству могу бити и физичка и
правна лица па било као властодавци било као пуномоћници.
Способност властодавца за издавање пуномоћја равна се са његовом
способношћу да сам лично изврши правни посао на који се овлашћује
пуномоћник.27
Властодавац који је потпуно пословно способан може предузимати
све правне послове. Лице које само не може да изврши одређени правни
посао, не може да овласти друго лице да за њега тај посао изврши. Властодавац, дакле, може да пренесе на пуномоћника само вршење оних права
које би и сам могао да врши. Произилази да и властодавац ограничене пословне способности може да пренесе на пуномоћника вршење оних правних послова које би и сам могао да врши. У сваком случају властодавац
не може да пренесе на пуномоћника више права него што их он сам има.
Правила породичног права, зависно од узраста малолетника и врсте правног посла у питању, предвиђају право малолетника да предузима
поједине правне послове у домену имовинског права. Млађи малолетник
(који има мање од 14 година) може предузимати правне послове којима
искључиво прибавља права, правне послове којима не стиче ни права ни
обавезе и правне послове малог значаја. Старији малолетник, који је навршио четрнаест година живота, има делимичну пословну способност
и може предузимати, поред послова које има право да предузима млађи
малолетник, и све остале послове уз претходно одобрење или накнадну
сагласност родитеља, одн. старатеља. Малолетник који је навршио петнаест година живота може предузимати правне послове којима управља или
располаже својом зарадом или стварима које је стекао сопственим радом.28
Бабић, Илија, op. cit., 192.
Благојевић, Борислав, op. cit., 145.
28
„Малолетник је парнично способан у границама признате пословне способности”,
чл. 75. ст. 3. ЗПП.
26
27
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Пословна способност правног лица је способност правног лица да
изјавама воље својих органа (физичких лица), које имају дејство према
том лицу, заснива, мења и гаси права и обавезе – тј. правне послове.29
Код правног лица, као властодавца, увек истовремено постоје и правна и пословна способност. Обим пословне способности правног лица зависи од тога да ли оно има општу или специјалну правну способност.
Општа имовинска правна способност подразумева да правно лице може
имати сва имовинска права и обавезе, а специјална имовинска правна способност подразумева да правно лице може стећи само она права и обавезе
који су у складу са циљем, односно делатношћу правног лица.30
У нашем праву комерцијална правна лица поседују општу правну
способност, а некомерцијална специјалну правну способност, изузев државе, која такође поседује општу правну способност.31
Ништаван је правни посао правног лица који није закључен у оквиру његове правне способности. Савесна страна може захтевати накнаду
штете коју је претрпела услед закључења уговора који је ништав.32 Што
се тиче привредних субјеката, привредна друштва могу обављати све законом дозвољене делатности независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.33 Правни послови које је привредно
друштво предузело изван круга регистроване делатности пуноважни су
према трећим лицима. Делатности за које је законом прописано да се могу
обављати само на основу сагласности, дозволе или другог акта државног
органа могу се обављати по њиховом добијању.34
Што се тиче пословне способности пуномоћника, Закон о облигационим односима не одређује какву пословну способност мора имати
пуномоћник. Према једном становишту, који је усвојен и у једном броју
грађанских закона,35 није потребно да је пуномоћник потпуно пословно
Бабић, Илија, Привредно право, Универзитет Сингидунум, Београд, 2005, 23.
„Друштвене организације и удружења грађана могу да стичу и користе средства и
њима располажу за извршење послова којима се остварују циљеви и задаци који су утврђени статутом организације, односно удружења, чиме је одређен и обим њихове правне способности.” Из решења Вишег трговинског суда Пж. број 1060/02 од 06. 03. 2002. године,
„Воља за закључење уговора може се изјавити речима, уобичајеним знацима или другим
понашањем из кога се са сигурношћу може закључити о њеном постојању.” Из пресуде
Врховног суда Србије, Рев. 684/98. www.sudskapraksa.com.
31
Живковић, Мирослав, Основи теорије државе и права, Полицијска академија Београд, 1997, 312.
32
Чл. 54. ст. 3. Закона о облигационим односима.
33
Чл. 4. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011).
34
Бабић, Илија, Облигационо право – општи део, Факултет за европске правно-политичке студије и ЈП Службени гласник, Сремска Каменица – Београд, 2009, 91.
35
„Баш у оном случају, ако пуномоћник за себе оне послове свршити не би способан
био, опет са пуномоћјем властодавца и трећега веже”, § 621. СГЗ, „Посао је, за повјеритеља
29
30
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способан. Довољно је да разуме смисао и значај изјављене воље.36 Правни
посао који пословно неспособни пуномоћник предузме са трећим лицем
делује према властодавцу као да га је предузео пословно способни пуномоћник, пошто је пословна способност релевантна за односе између властодавца и пуномоћника, а не између заступаног и трећег лица.
Имајући у виду да закључени правни послови између пуномоћника
и трећег лица дејствују само према властодавцу, и штитећи интересе трећих лица од ризика који би иначе могао за њих да настане с обзиром на
способност одн. неспособност пуномоћника да сам закључује правне послове које као пуномоћник закључује у име и за рачун свог властодавца,
право обично прописује да ће послови које пуномоћник буде закључио са
трећим лицима, уколико се крећу у оквиру пуномоћства, бити пуноважни
па макар да пуномоћник не би био пословно способан да такве послове
закључује сам и самостално за себе.
На властодавцу је да пази коме ће издати пуномоћство и да се пази
од штетних и нецелисходних аката пуномоћника.
Међутим, посебним законима може бити одређено да пуномоћник
мора бити физичко лице и то пословно способно. На пример, Закон о парничном поступку уређује у чл. 85. да странке могу да предузимају радње
у поступку лично или преко пуномоћника, који мора да буде адвокат. Изузетно, пуномоћник правног лица може бити дипломирани правник са положеним правосудним испитом, који је стално запослен у том правном лицу.
Странку мора да заступа адвокат у поступку по ванредним правним
лековима, изузев ако је сама адвокат.
Такође, Законик о кривичном поступку прописује у чл. 68. ст. 3. да се
за браниоца може узети само адвокат, а њега може заменити адвокатски
приправник, ако се поступак води за кривично дело за које се по закону
може изрећи казна затвора у трајању до пет година. Пред Врховним касационим судом бранилац може бити само адвокат.
Закон о прекршајима37 у чл. 109. прописује да окривљени може узети
за браниоца адвоката, а њега може, у складу са законом, заменити адвокатски приправник.
и треће имаонике, и онда тврд кад повјереник због малољетства или другог узрока не би за
сама себе могао такав посао законито углавити”, чл. 413. ст. 2. ОИЗ, „И у оном случају кад
је властодавац поставио таквога пуномоћника, који је неспособан самога себе обавезати,
ипак су послови, закључени у границама пуномоћства, обавезни како за властодавца тако
и за треће лице”, параграф 1018. ОАГЗ. Овај став прихватају и § 165. НГЗ и чл. 1389. ИГЗ.
36
Вучковић, Марија, Заступништво, Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, Сл. лист СФРЈ, 1978, 978.
37
Службени гласник РС, бр. 101/2005, 116/2008, 111/2009.
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Закон о патентима38 у чл. 5. прописује да страно физичко или правно
лице које нема седиште или пребивалиште на територији Републике Србије, у поступку пред надлежним органом, мора заступати заступник уписан
у Регистар заступника који води надлежни орган или домаћи адвокат.39
Ако странка правном лицу изда пуномоћје за заступање у спору, онда
се то пуномоћје има сматрати налогом. Налогопримац може извршити налог лично али и преко другог, сходно чл, 753. ст. 1. и 2. Закона о облигационим односима. Обезбеђење парничног пуномоћја ће се извршити ако
налогопримац изда парнично пуномоћје свом запосленом да предузима
радње у поступку.

6. Битни елементи уговора о пуномоћству

6.1. Посао пуномоћника
Пуномоћник је, на основу уговора о пуномоћству, дужан да у име и
за рачун властодавца обави један или више правних послова. Пуномоћник
је у обавези да обави правни посао, а не материјални (као код уговора о
делу). Врста правног посла који пуномоћник треба да обави може бити
различита, а као принцип се поставља да то може бити сваки правни посао, јер у праву важи правило да ималац права може своја овлашћења
вршити како сам, лично, тако и преко пуномоћника.
Пуномоћник може, на пример, бити овлашћен да у име и за рачун
властодавца закључи уговор о купопродаји непокретности или покретне
ствари, да закључи уговор о поклону, уговор о грађењу, да заступа властодавца у парничном, ванпарничном, извршном, управном, кривичном
или неком другом поступку, да конституише хипотеку на непокретности
властодавца, закључи вансудско поравнање итд.
Посао пуномоћника мора испуњавати претпоставке одређене за
предмет обавезе. Према томе, посао пуномоћника мора бити могућ, допуштен и одређен, односно одредив (чл. 46. ст. 2. Закона о облигационим
38
Службени гласник РС, број 99/2011. Такође, и чл. 15. Закона о ознакама географског порекла предвиђа исто (Службени гласник РС, број 18/2010).
39
Листа заступника се може видети на http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/
pdf/lista_zastupnika_srp_090712.pdf (12. 07. 2012.) а заступници морају имати стручни
испит сходно Правилнику о начину полагања посебног стручног испита за лица која се
баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и географских
ознака порекла (Сл. лист СЦГ, број 48/95), а уписују се на листу на основу Уредбе о упису
у Регистар заступника који води Савезни завод за интелектуалну својину (Сл. лист СФРЈ,
број 39/95).
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односима). Ако је правни посао недопуштен, пуномоћник није дужан да
га изврши. Уколико би пуномоћник, ипак, такав посао извршио, он би био
ништав (чл. 47. Закона о облигационим односима).
Предмет делатности пуномоћника не може бити обављање оних
правних послова на које је овлашћен непосредно само властодавац, тј.
које може извршити само лично властодавац (на пример, давање последње изјаве воље).
Према обиму овлашћења пуномоћство може бити опште и посебно, о
чему је већ било речи у поглављу о врстама уговора о пуномоћству.

6.2. Награда пуномоћника
Уговор о пуномоћству може бити како теретан, тако и доброчин. Ако
је уговор о пуномоћству двострано обавезан, награда пуномоћника је битан елемент уговора.
Да ли ће пуномоћнику припасти каква награда за рад око обављања правних послова властодавца, зависи од споразума странака. Ако нема
изричитог споразума, узеће се у обзир околности конкретног случаја те
одлучити о томе. Право на награду пуномоћника не мора увек бити изричито уговорено. Оно може произилазити с обзиром на професионално
својство пуномоћника (на пример појављивање адвоката, прокуристе као
пуномоћника) било с обзиром на околности конкретног случаја што је
фактичко питање.40
Награда се може везати за постигнути циљ (када пуномоћник стиче
право на награду постизањем жељеног резултата) или за средство (да се
неки правни посао обави без обзира на циљ). Како уговор о пуномоћству
може престати и пре извршења жељеног правног акта, признаје се право
пуномоћнику, уколико нема до њега кривице за престанак пуномоћства,
да тражи сразмеран део награде на име обављеног рада.41 У сваком ова40
Тарифа о наградама и накнадама трошква за рад адвоката (Службени лист СРЈ, бр.
54/98, 75/99, 8/2001, 11/2002, Службени лист СЦГ, бр. 32/2003, 58/2004, 5/2006, Службени
гласник РС, бр. 129/2007, 53/10, 15/12), Правилник о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности (Службени гласник РС, бр. 2/2004, 32/2004, 8/2005, 10/2006,
53/2006, 104/2006), Тарифа о награди и надокнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС, бр. 55/2004), Правилник
о висини награде за рад и накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала
(Службени гласник РС, бр. 75/2005), Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Службени гласник РС, бр. 1/2011).
41
„Када у регистру Трговинског суда није било промена уписа овлашћеног лица за заступање тужене, а пуномоћје издато адвокату није опозвано од евентуално новог законског
заступника и овлашћеног лица за заступање тужене, тада су радње заступања тужене учи-
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квом случају, имаће да се узме у обзир однос вредности обављеног рада у
циљу извршења каквог правног посла у име и за рачун властодавца, вредности рада који би се у том циљу имао уопште да предузме, и вредност
самог очекиваног правног посла као резултата.42
Награда се пуномоћнику може уговорити ако је могућа, допуштена и
одређена, односно одредива.
Висина награде се, по правилу, одређује уговором о пуномоћству.
Уколико уговором није одређена висина награде или се из уговора не успе
одредити висина награде, иста ће се одредити с обзиром на постојеће законске прописе (тарифе) или с обзиром на одговарајуће награде уобичајене у месту обављања посла од стране пуномоћника. Уколико се ни тако
не може одредити висина награде, онда ће то учинити суд и одредити правичну накнаду (чл. 761. Закона о облигационим односима) по слободној
оцени околности конкретног случаја.
Награда пуномоћнику може бити у новцу али и у другим стварима.
Начин одређивања награде може бити различит. Стране могу уговорити
тачан износ новца који ће припасти пуномоћнику када буде извршио поверени посао или да ће се накнада плаћати у деловима по сваком обављеном
делу посла. Она може бити условљена и њена висина одређена успехом
повереног посла, тако да ће пуномоћнику припасти одређен проценат од
вредности успеха у послу.
У интересу заштите властодавца посебним нормама се одређују извесна ограничења у погледу начина одређивања награде.43
њене у поступку од стране овлашћеног лица, па за нужне трошкове тако предузетих процесних радњи туженој припада накнада.” Из Решења Четвртог општинског суда у Београду,
П1. број 586/03 од 05. 01. 2005. године, решења Окружног суда у Београду, Гж1. 3747/05 од
22. 02. 2006. године и решења Врховног суда Србије, Рев. 1554/06 од 22. 05. 2007. године,
Билтен Окружног суда у Београду број 77/2008.
42
Благојевић, Борислав, op. cit., 147.
43
„Поред награде чија је висина одређена овом тарифом, адвокат и странка могу
писмено уговорити и паушалну награду или награду у процентуалном износу. У грађанским, управним стварима и у вансудским поступцима у писменом споразуму о додатној
награди ће се определити предмет и вредност спора као и проценат уговорене награде и
услови примене споразума, с тим да висина ове награде може износити највише до 30% од
ове вредности. У кривичним и прекршајним стварима износ додатне награде ће се определити писменим споразумом, с тим да висина ове награде може износити највише до петоструког износа награде предвиђене овом тарифом. Адвокат може са странком уговорити
награду за свој рад и у нижем износу од прописаног, али не мање од 50%, а у сложенијим
правним и чињеничним предметима и у вишем износу, али не преко троструког износа. За
пружање правне помоћи иностраним правним и физичким лицима, адвокат може применити ову тарифу или тарифу земље из које је странка” (чл. 3. и 4. Тарифе о наградама и
накнадама трошкова за рад адвоката).
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6.3. Трајање уговора
Трајање уговора о пуномоћству стране могу уредити одређивањем
рока чијим наступањем он престаје, предвиђањем неке околности (до правоснажног завршетка парнице), обављањем правног посла (закључењем
уговора о продаји стана, закључењем брака) итд. Пуномоћ може бити дата
и под раскидним (резолутивним) условом. У том случају пуномоћ престаје наступањем раскидног услова.44
Кад у уговору о пуномоћству није одређено трајање уговора, сматра
се да је закључен на неодређено време. И ово пуномоћје може престати на
начин из претходног става.
Властодавац увек може опозвати пуномоћје а пуномоћник дати отказ
пуномоћја закљученог на неодређено време.45
Опозив пуномоћја је једнострана изјава воље властодавца на основу које уговор о пуномоћству престаје. На овај начин престаје уговор о
пуномоћству закључен на одређено или неодређено време. Опозивање и
сужавање датог пуномоћја властодавац може извршити у свако време, чак
и ако се уговором одрекао тог права (чл. 92. Закона о облигационим односима). Али, то не сме бити учињено у време да тиме буде причињена
стварна штета за пуномоћника, јер би тиме био обавезан да је надокнади
без обзира да ли је теретно или доброчино.
Само опозивање врши се путем једностране изјаве воље која мора
бити саопштена пуномоћнику. Саопштавање може бити од самог властодавца, од новог пуномоћника, од стране суда или другог органа итд. Опозивање пуномоћја се врши изјавом воље без посебне форме и кад је форма
била битан услов његове пуноважности. Воља се може изјавити речима,
уобичајеним знацима или другим понашањем из кога се са сигурношћу
може закључити каква је њена садржина.
Давање пуномоћја другом лицу за исти правни посао довољно је за
опозив пуномоћја.
Властодавац најчешће непосредно опозива дату пуномоћ али за опозив може овластити другог пуномоћника који ће ранијем пуномоћнику саопштити да је пуномоћ опозвана. При опозивању пуномоћја пуномоћник
је дужан да врати властодавцу пуномоћје и све исправе које је примио у
том својству.
Код опозивања пуномоћја треба разликовати дејства између странака
и дејства према трећим лицима.
44
45

Благојевић, Борислав, op. cit., 147.
Чл. 407. ОИЗ, § 622. СГЗ.

806

Дејство опозивања пуномоћја између уговарача настаје са моментом
обавештавања пуномоћника о том опозиву.
Дејство опозивања пуномоћја према трећим лицима настаје када она
буду обавештена о опозивању, односно када она за опозивање сазнају.
Тако правни послови које пуномоћник закључи са трећим лицима, у име и
за рачун послодавца, и после обавештавања о опозивању пуномоћја вежу
властодавца, ако трећа лица нису знала за опозивање пуномоћства нити
су морала знати. Властодавац би у том случају имао право да од бившег
пуномоћника тражи накнаду евентуалне штете коју би му причинио.46
Пуномоћник је, као и властодавац, овлашћен да једностраном изјавом воље раскине уговор о пуномоћству. Отказ пуномоћства пуномоћник
може извршити у свако време, само не у невреме. После отказа пуномоћја
пуномоћник је дужан извршити послове који не трпе одлагање, док властодавац не буде у могућности да преузме бригу о њима. Поред тога, пуномоћник је дужан властодавцу накнадити штету коју би овај претрпео
због отказа пуномоћја у невреме, изузев када су за отказ постојали основани разлози (чл. 766. Закона о облигационим односима).
Редован начин престанка уговора о пуномоћству је извршењем правног посла. Остварењем циља уговора он аутоматски престаје па није потребна никаква посебна изјава да се даје ни од стране властодавца ни од
стране пуномоћника.
Пуномоћство престаје и протеком времена, ако су уговорне стране
одредиле време његовог трајања. Време може бити одређено наступањем
одређеног календарског датума (на пример до 31. 12. 2012) или наступањем неког будућег очекиваног догађаја (до повратка властодавца са рада
у иностранству).47
Уговор о пуномоћству престаје и 1. престанком правног лица као пуномоћника, ако законом није друкчије одређено, 2. смрћу пуномоћника, 3.
престанком правног лица, односно смрћу лица које га је дало, осим ако се
започети посао не може прекинути без штете по правне следбенике или
ако пуномоћје важи и за случај смрти даваоца, било по његовој вољи, било
с обзиром на природу посла (чл. 94. Закона о облигационим односима).
Уговор о пуномоћству престаје и потпуним или делимичним лишењем пословне способности властодавца као и потпуним или делимичним
лишењем пословне способности пуномоћника.
Ако наступи потпуно лишење пословне способности властодавца,
аутоматски престаје и пуномоћство.
46
47

Видети Благојевић, Борислав, op. cit., 149.
Видети Милошевић, Љубиша, op. cit., 379.
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Ако наступи делимично лишење пословне способности властодавца,
а пуномоћство се односи на предузимање оних послова које сада властодавац не би могао сам предузимати, смањује се и обим пуномоћства тако
да би пуномоћник могао предузимати само оне правне послове које пуноважно може предузимати и сам властодавац.
Ако би наступила потпуна пословна неспособност пуномоћника, пуномоћје аутоматски престаје.
Ако би наступило делимично лишење пословне способности пуномоћника, пуномоћник би могао да предузима оне правне послове за које
разуме смисао и значај изјављене воље, осим у случајевима у којима се
захтева потпуна пословна способност пуномоћника.
Покретањем стечајног поступка уговор о пуномоћству престаје да
производи правно дејство.48

7. Обавезе пуномоћника

7.1. Извршење правног посла
Основни циљ уговора о пуномоћству је извшрење правног посла посредством другог лица – пуномоћника. Пуномоћник је у обавези да изврши правни посао према добијеном налогу у име и за рачун властодавца.
Он је дужан да правни посао изврши према примљеним упутствима са
пажњом доброг домаћина, а ако предузима правни посао у привреди – са
пажњом доброг привредника. При извршењу посла пуномоћник мора првенствено водити рачуна о заштити интереса властодавца и то без обзира
да ли је пуномоћство плаћено или не. Ако би пуномоћник сматрао да би
извршење посла по добијеним упутствима било штетно за властодавца,
дужан је скренути пажњу властодавцу и тражити нова упутства. Ако властодавац није дао посебна упутства, пуномоћник је дужан поступати као
добар домаћин (bonus pater familias), односно као добар привредник.
Како се уговор о пуномоћству закључује у интересу властодавца,
савесно извршење посла значи да пуномоћник треба да покаже онолико
пажње колико то чини у својим сопственим пословима, кад је закључен
48
Чл. 74. Закона о стечају (Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/11): „Даном отварања стечајног поступка престају заступничка и управљачка права директора, заступника
и пуномоћника, као и органа управљања и надзорних органа стечајног дужника и та права
прелазе на стечајног управника. Пуномоћја која је дао стечајни дужник, а која се односе на
имовину која улази у стечајну масу, престају отварањем стечајног поступка.
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као бестеретан уговор. Ако је пак, закључен као теретан, он одговара за
пажњу коју треба да има лице које се професионално бави заступањем.49
Упутства и инструкције властодавца могу бити наредбодавна (императивна), оријентациона или саветодавна. Наредбодавна упутства чврсто
обавезују пуномоћника приликом извршења посла. Оријентациона упутства не обавезују чврсто пуномоћника, него га усмеравају на какав начин
ће да обави правни посао. Ако су упутства и инструкције саветодавне
природе, она не обавезују пуномоћника. Пуномоћник не мора поступати
по тим упутствима и инструкцијама ако сматра да је у интересу властодавца да не поступи по њима.50
Пуномоћник може да одступи од добијеног налога само по пристанку властодавца.51 Ако би одступио од добијеног налога без пристанка властодавца, властодавац би могао накнадно да одобри правне послове које
предузме пуномоћник без овлашћења, али не мора.
Ако не одобри извршене правне послове без овлашћења, између властодавца и пуномоћника успоставио би се однос пословодства без налога
(чл. 752. ст. 2, у вези са чл. 223. Закона о облигационим односима).
Пуномоћство се заснива на односу поверења између властодавца
и пуномоћника, и то посебно поверења властодавца према пуномоћнику. Зато се уговор о пуномоћству заснива с обзиром на личност (intuitu
personae). Властодавац закључује уговор са лицем у које има поверења у
погледу стручности и људских квалитета. Због тога је пуномоћник дужан
правне послове извршити лично. Изузетак је да пуномоћник може извршење посла поверити другоме само ако му је властодавац то дозволио, као
и ако је на то принуђен околностима. У том случају пуномоћник одговара
за избор заменика и за упутства која му је дао (чл. 753. Закона о облигационим односима).

Чл. 751. ЗОО, види чл. 397. ОИЗ, § 615. СЗГ, § 1009. ОАГЗ.
Бабић, Илија, op. cit., 196.
51
Тако, ако пуномоћник одступи од налога властодавца, може се поставити и питање његове кривичне одговорности: „Када овлашћени представник Конзорцијума правних лица за учешће на јавној лицитацији за куповину трговинског предузећа по конкурсу Агенције за приватизацију има овлашћење да лицитира за Конзорцијум до цене од
33.000.000 динара, а он противно овлашћењу одустане већ код почетне цене од 7.000.000
динара, врши кривично дело злоупотреба поверења из чл. 216. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ РС.”
Из пресуде Општинског суда у Нишу, К. број 1897/05, пресуде Окружног суда у Нишу, Кж.
бр. 1790/08, Билтен судске праксе Окружног суда у Нишу, број 30/2009.
49
50
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7.2. Полагање рачуна и подношење извештаја
Како пуномоћник обавља правне послове које обавезују властодавца,
и то само властодавца, потребно је да овај буде стално и тачно упознат са
правима и обавезама које проистичу за њега из пословања пуномоћника.
Зато пуномоћник има обавезу да поднесе извештај о извршеном
правном послу, положи рачун и преда властодавцу све што је примио на
основу обављања поверених послова.
Пуномоћник је дужан да у уговореним или уобичајеним роковима
или на захтев властодавца даје истом обавештења о току и стању поверених послова. Властодавац ова обавештења може тражити у свако доба,
али употреба овог овлашћења не сме представљати шиканирање и неоправдано узнемиравање пуномоћника.52
Пуномоћник је у обавези да на захтев властодавца поднесе извештај
о стању послова и положи рачун и пре одређеног времена (чл. 755. Закона
о облигационим односима).53
Пуномоћник је дужан да без одуговлачења преда властодавцу све
што је примио на основу обављања поверених послова (на пример тужбу,
пресуду, уговор, меницу, чек, товарни лист, складишницу, акције, новчане
износе, драгоцености и друге ствари). Правни посао који је пуномоћник
предузео у име и за рачун властодавца непосредно обавезује властодавца
и другу уговорну страну. Предаја исправа, новца и других ствари зависи
од њихове природе. Време предаје стране могу одредити уговором. Ако
време предаје није одређено уговором, важе правила одређена обичајем.
Уколико ни обичајем није одређено када је пуномоћник дужан властодавцу предати исправе и друге ствари на основу обављеног правног посла за
властодавца, властодавац је овлашћен да њихову предају захтева у било
које време.54
Ако се пуномоћник служио за своје потребе новцем који је примио за
властодавца, дужан је платити камату по највишој дозвољеној уговорној
стопи, рачунајући од дана употребе, а на остали дуговани новац који није
предао на време затезну камату, рачунајући од дана кад га је био дужан
предати (чл. 756. Закона о облигационим односима).

Благојевић, Борислав, op. cit., 154.
Тако и чл. 403. ОИЗ: „Што год повјереник, на који драго начин, прими за повјеритеља, у послу који му је повјерен, он треба да све то, уједно с рачуном, и преда повјеритељу у одређено вријеме. Овај је, ипак, властан, кад га год воља, па и прије одређеног рока,
од повјереника рачун искати.”
54
Бабић, Илија, op. cit., 197.
52

53
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7.3. Накнада штете
Пуномоћник је дужан да изврши поверени правни посао у складу са
уговором и примљеним упутствима, са пажњом доброг домаћина, односно доброг привредника.
Пажња доброг домаћина је поступање физичког лица у извршавању
својих обавеза са (замишљеном, просечном) пажњом која се у правном
промету захтева у одговарајућој врсти облигационих односа. Пажња доброг привредника има у виду просечно (замишљено) понашање учесника
у привредном (трговинском) промету као мерило за савесно и поштено
извршавање преузетих обавеза.55
Према томе, кривица се састоји у погрешном поступању. За некога
ћемо рећи да је крив када није поступао онако како је требало, а то значи
када његово понашање одступа од понашања које се могло основано очекивати од пажљивог и разумног човека. Утврђивање кривице састоји се,
дакле, из две фазе: суд ће најпре утврдити како се у конкретном случају
понашало лице чијом радњом је проузрокована штета, а затим ће у другој фази то понашање упоредити са понашањем које се основано могло
очекивати од разумног и пажљивог човека у таквој ситуацији. За овакво
схватање о кривици се каже да оно представља објективизовано гледање
на кривицу (просуђивање кривице in abstracto).56
Уговор о пуномоћству је двострани уговор и на њега се примењују
правила о уговорној одговорности.57
Тако се може говорити и о предуговорној и постуговорној одговорности заступника. Посебно ако се ради о адвокатима, као лицима која се
професионално баве заступањем. Наиме, адвокат није дужан да понуђени
55
Наведено према Бабић, Илија, Облигационо право – општи део, op. cit., 60. Тако и
„при просуђивању да ли је лице које је штету проузроковало или не, тј. да ли се понашало
како је требало, суд води рачуна о редовном току ствари и о томе шта се од разумног и
пажљивог човека могло основано очекивати у датим околностима.” Константиновић, Михаило, Облигације и уговори, Скица за Законик о облигацијама и уговорима, Београд, 1969,
чл. 127, 49.
56
Орлић, Миодраг, Грађанско-правна одговорност адвоката у српском праву, Интермекс, Београд, 2006, 18. Тако и судска пракса: „Кривица услед непажње постоји кад учинилац није поступио како се основано очекује од разумног и пажљивог грађанина у датим
околностима, имајући у виду при томе редован ток ствари. Ако се не може утврдити овакав
степен непажње, онда не постоји кривица за штету. У сумњи би се морало претпоставити
да кривица не постоји.” Из пресуде Савезног врховног суда, Рев. 56/59 од 26. 05. 1959. Збирка судских одлука, књ. IV, свеска 2, одлука бр. 222.
57
Више о томе: Перовић, Слободан, Извршење уговорних обавеза и одговорност за
неизвршење, Будвански правнички дани 3–6. јун 2008, Будва, 7–24., Јанковец, Ивица, Уговорна одговорност, Пословна политика, Београд, 1993.
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мандат од властодавца прихвати, али одбијање понуде мора неодложно
да саопшти. Ако то не учини, одговара за штету коју је он скривљеним
неблаговременим одлагањем саопштавања ове изјаве проузроковао. Што
се тиче постуговорне одговорности под посебним околностима, адвокат
може и након окончања уговора да буде у обавези у најмању руку да преузети случај од властодавца тако закључи да овај у случају окончања не
претрпи препознатљиве и отклоњиве штете. Тако адвокат мора под одређеним околностима свог властодавца да поучи о текућим процесним роковима чије пропуштање може довести до штетних последица.58
Повреда облигације претходи уговорној одговорности. Због тога друга страна трпи штету. Кад једна уговорна страна не испуни обавезу (делимично или потпуно) или задоцни са њеним испуњењем (чл. 262. ст. 2.
Закона о облигационим односима) или на други начин повреди облигацију, дугује накнаду уговорне штете.59
Право на накнаду штете има једна страна и кад је повређена нека
обавеза на коју стране нису ни мислиле приликом закључења уговора, а та
је обавеза предвиђена диспозитивним правилима Закона о облигационим
односима.60
Не проузрокује штету свака повреда уговора. Да би постојала уговорна одговорност потребно је да је једна страна претрпела штету.
Но, одговорност пуномоћника према властодавцу се појављује у следећим случајевима:
−− ако не изврши поверени посао као добар домаћин, односно добар
привредник а нарочито ако га не изврши по добијеним упутствима
од стране властодавца;
−− ако прекорачи границе својих овлашћења и предузме правни посао
кога властодавац није одобрио;61
−− ако настане штета радом заменика (кога је одредио без сагласности властодавца или ако на то није био принуђен околностима);62
58
Из одлуке Савезног врховног суда Немачке, Neue Juristische Wochenschrift, 1984,
431=VersR 1984,43; VersR 1988,835 – cit према „Rinsche-Die Haftung des Rechtsanwalts und
des Notars”, наведено према Јањић Зоран: Одговорност и осигурање одговорности адвоката, Intermex, Београд, 2006, 35.
59
Бабић, Илија, Облигационо право – општи део, op. cit., 176.
60
Цигој, Стојан, Грађанска одговорност, Енциклопедија имовинског права и права
удруженог радa, том I, Службени лист СФРЈ, Београд, 1978, 402.
61
„За накнаду штете проузроковану прекорачењем овлашћења при потпису уговора, без обзира на упис у регистар, одговара потписник јер је знао и морао знати за домен
својих овлашћења.” Из пресуде Вишег трговинског суда, Пж. 6972/2008 од 29. 12. 2008.
године, ParagrafLex.
62
Тако и § 1010. АГЗ: „Ако пуномоћник без нужде преда посао трећем на извршење,
онда он сам одговара за успех. Но ако му је у пуномоћству изрично допуштено да себи
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−− ако дође до случајне пропасти или оштећења ствари који би се догодили код заменика;
−− ако пуномоћник, и поред тога што зна да је његово пуномоћје
престало, настави да закључује правне послове, у име и за рачун властодавца, са трећим савесним лицима која нису упозната
са престанком пуномоћства, па услед тога настане каква штета за
властодавца.
Познато је да су погрешке, омашке и пропусти у извесној мери нужна последица сваке активности и да се управо најактивнији људи, они
који су друштвено најкориснији, налазе у ситуацији да направе највише
грешака. А из безазлених грешака могу настати неслућено високе штете.63
Зато се поставља нужним, за лица која се професионално баве заступањем (адвокате), увести законски обавезу осигурања од професионалне
одговорности.
Савет европских адвокатских комора (Le Conseil des barreaux europeéne – CCBE) израдио је минимална правила у области осигурања одговорности адвоката, намењена да се примењују на све адвокате на подручју
Европске уније.64

постави заступника, или ако је то услед околности неизбежно, онда он одговара само ако
има до њега кривице у избору лица.”
63
На пример, у Немачкој има око 133.000 адвоката, а просечно сваких 4–5 година
сваки адвокат пријави најмање по један предмет свом осигуравачу од одговорности. Годишње се просечно пријави штета у износу од око 3 милијарде евра. Највећи до сада познати
захтев према адвокату је одштетни захтев Werhahn–Gruppe према Адвокатској канцеларији
Haarman–Hemmelrath. Ова канцеларија је била правни саветник у поступку продаје АKB
банке из састава те групе за цену од 1,1 милијарду евра шпанској Banco Santander. Одштетни захтев износи сада 480 милиона евра и односи се на штету која је за Werhahn–Gruppe
настала због обавезе плаћања пореза, која је, по њиховом становишту могла бити избегнута да их је поменута канцеларија адекватно саветовала. Наведено према: Терзић, Ненад,
Регулисање штета код обавезног осигурања одговорности адвоката, Одговорност и осигурање одговорности адвоката, Intermex, Београд 2006, 117.
64
Ова минимална правила предвиђају обавезу за европске адвокате да у 2005. години
одговорност из обављања своје професионалне активности осигурају на минималну суму
осигурања од 100.000 евра по штети и 200.000 евра за све штете настале у току једне године. По националним правима регулисано је тако да је на пример у Француској минимална
сума осигурања по једном случају 305.000 евра, у Немачкој 250.000 евра за све осигуране
случајеве у години осигурања, У Енглеској и Велсу износи 1.000.000 фунти по одштетном
захтеву, у Хрватској износи 800.000 куна (160.000 евра), наведено према Славнић, Јован,
Могућа решења у обавезном осигурању од професионалне одговорности адвоката у нашем
праву, Одговорност и осигурање одговорности адвоката, Intermex, Београд, 2006, 85–111.
Осигурање од одговорности адвоката, као обавезно осигурање, у хрватски правни систем
уведено је још 1994. године тадашњим Законом о одвјетништву (Народне новине, број
9/94). О обавезном осигурању од одговорности адвоката у Хрватској види више у Беланић,
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Како је за све земље чланице Европске уније обавезно осигурање одговорности адвоката, то је, између осталих разлога, било нужно законски
уредити ово питање и код нас.65
Закон о адвокатури66 у чл. 37. прописао је да је адвокат дужан да
закључи уговор о обавезном осигурању од професионалне одговорности
код организације регистроване за ову врсту осигурања.
Адвокатска комора може закључити уговор о колективном осигурању од професионалне одговорности за све адвокате уписане у њен именик
адвоката.
Адвокатска комора Србије утврђује минималну суму осигурања за
штету од професионалне одговорности.
Управни одбор Адвокатске коморе Србије за сваку годину утврђује
годишњу висину минималне суме за закључење уговора о обавезном осигурању од професионалне одговорности код организације регистроване за
ову врсту осигурања, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну
годину.67
Адвокатска комора Војводине дана 15. 05. 2012. године закључила је
уговор о колективном осигурању свих адвоката Адвокатске коморе Војводине за период од 17. 05. 2012. до 17. 05. 2013. године на осигурану
суму од 20.000 евра по једном осигураном случају и 60.000 евра укупно
годишње.68
Адвокатска комора ускратиће издавање или продужење важења адвокатске легитимације адвокату који није закључио уговор о осигурању.
Законом о стечају је прописано (чл. 25) да се у именик стечајних
управника као активни стечајни управници уписују лица која су, осим лиценце за обављање послова стечајног управника, доставила доказ о постојању обавезног осигурања од професионалне одговорности за текућу годину и која су се регистровала као предузетници или су чланови друштва
лица. Овим законом је такође предвиђено (чл. 30) да је активни стечајни
Лорис, Осигурање од одговорности одвјетника, Зборник правног факултета Свеучилишта
у Ријеци, број 1/2010.
65
Поред тога, Европска унија је донела Директиву о осигурању за покриће трошкова за правне услуге (Concil Directive 87/344/EEC 22 June 1987 on the coordination of law,
regulations and administrative provisions on legal expenses insurance). Директива се односи на
покриће правних и административних трошкова када се осигураник позива на одговорност
и када он остварује накнаду штете од трећег лица у грађанском или кривичном судском
поступку или у поравнању. Види: Радовић, Зоран, Директива ЕУ о условима осигурања за
покриће трошкова за правне услуге, Токови осигурања, број 4/2009, 50.
66
Службени гласник РС, бр. 31/2011, 24/2012.
67
Чл. 273. Статута Адвокатске коморе Србије (Сл. гласник РС, бр. 85/11).
68
Види полису осигурања на http://www.akv.org.rs/dl/scan0003a.pdf (12. 7. 2012).
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управник дужан да у своје име и за свој рачун закључи са осигуравајућим
друштвом уговор о обавезном осигурању од професионалне одговорности
са осигураном сумом у износу од најмање 30.000 евра у динарској противвредности на дан закључења уговора, за све ризике повезане са обављањем послова стечајног управника. Одбор поверилаца може у било ком
тренутку захтевати од стечајног управника да закључи уговор о додатном
осигурању од професионалне одговорности за конкретни стечајни поступак и на износ који је већи од 30.000 евра, а стечајни управник је дужан да
такво осигурање уговори, осим уколико не докаже да није у могућности
да на тржишту уговори такво осигурање.69
Властодавац је у обавези да пуномоћнику накнади штету коју је претрпео без своје кривице, у вршењу поверених правних послова (чл. 760.
Закона о облигационим односима).
Пуномоћник има право на накнаду штете без обзира да ли се ради о
једнострано обавезном или двострано обавезном уговору о пуномоћству.70
Штета коју је претрпео пуномоћник мора бити у узрочном односу са
извршењем правног посла из уговора о пуномоћству.
Властодавац није дужан да накнади штету која је проузрокована кривицом пуномоћника. Кривица постоји када је штета проузрокована намерно или било којим обликом непажње (чл. 158. Закона о облигационим
односима).
69
Законом о стечају, чланом 212. предвиђено је да одредбе чл. 25. ст. 3. и чл. 30.
почињу да се примењују 1. јула 2010. године. У Словенији је донет Закон о финансијском
пословању, поступцима због инсолвентности и принудном престанку (Урадни лист РС,
број 126/2007). Код овог закона је посебно наглашена обавеза пословодства код вођења
послова трговачког друштва, да се мора понашати у складу с начелом професионалне брижљивости и у складу са начелима струке. Пословодство мора бринути да је правна особа
краткорочно и дугорочно увек способна испунити своје финансијске обавезе. Код знакова
подузетничке кризе пословодство мора реаговати са мерама те ако није у могућности отклонити узроке краткорочне неликвидности односно дуготрајне презадужености и оспособити правну особу за нормално финансијско пословање, пословодство је дужно започети
поступак стечаја или присилне нагодбе. Ако чланови пословодства и чланови надзорног
одбора занемаре ову дужност одговарају својом имовином до 150.000 евра за штету, која је
нанесена повериоцима ако је започет стечај, у којем нису повериоци у целости наплатили
своја потраживања. Ако је повреда ових прописа учињена намерно или из велике немарности чланови пословодства одговарају за целокупну штету која је једнака разлици између
плаћања која су повериоци примили из стечајне масе и износа неплаћених обавеза. Види:
Ивањко, Шиме, Индивидуални стечај у Словенији, Правни живот, број 12/2008, 51–63.
70
Супротно решење је било прописано у § 619. СГЗ: „Ако би пуномоћник случајно
при свршавању посла њему поверенога какву штету претрпио, то он може накнаду за то
захтевати онда, ако се бадава посла примио; ако ли је за награду, онда се с наградом задовољити мора, а од накнаде за штету спомена нема.”
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8. Обавезе властодавца

8.1. Плаћање предујма и накнада трошкова
Уговор о пуномоћству може бити двострано обавезан и једнострано
обавезан. Код двострано обавезног уговора властодавац има три основне
обавезе: 1. да пуномоћнику накнади трошкове и плати предујам, 2. да пуномоћнику исплати награду и 3. да пуномоћнику накнади штету.
Како пуномоћник предузима правне послове у интересу властодавца, то је властодавац дужан да обезбеди потребна материјална средства за
обављање правног посла. Време и обим накнаде трошкове пуномоћнику
зависи од споразума страна и природе обављених правних послова. Ако
нема споразума, пуномоћник има право да тражи да му властодавац накнади трошкове одмах пошто су учињени. У пракси је уобичајено да властодавац на име подмирења трошкова да пуномоћнику унапред извесну
суму новца (аванс, предујам) с тим што је по обављеном правном послу
пуномоћник дужан да властодавцу поднесе обрачун трошкова у вези са
обављеним правним послом.
Обавеза је властодавца, да пуномоћнику, на његов захтев, преда извесну своту новца за предвиђене издатке (чл. 758. Закона о облигационим
односима).71
Пуномоћник има право да му се накнаде трошкови и у случају да
његовим радом није остварен успех за властодавца.72
Властодавац је дужан накнадити трошкове који су били потребни,
нужни и корисни за властодавца. Властодавац је дужан преузети обавезе
које је пуномоћник узео на себе вршећи правне послове у његово име и
за његов рачун или га на други начин ослободити тих послова (чл. 759.
Закона о облигационим односима).
Пуномоћник нема право на трошкове од властодавца који произилазе
из његове редовне делатности (режијски трошкови), као што су телефонски
трошкови, трошкови комуналних услуга, јавног оглашавања, путни трошкови и сл. Сматра се да су ти трошкови урачунати у награду (провизију).73
Ово решење усвојено је и у чл. 402. ст. 1. ШвЗО и чл. 1719. ИГЗ. Тако и у чл. 618.
СГЗ: „Властодавац дужан је нуждан и потребан трошак за свршавање посла учињеног пуномоћнику наплатити; и у случају захтевања и напред што трошка дати; и ако би његовом
кривицом што штете пуномоћнику било, мора надокнадити.”
72
Чл. 406. ст. 2. ОИЗ: „Повјереник има потпуно право на накнаду и онда кад, без
своје кривице, није баш посла ни довршио, или му није за руком пошао и користан био
онако како се мислило, и како је могао бити.”
73
Осим права стечајних управника: Чл. 12. Правилника о основама и мерилима за
одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника: „Стечајни управник
има право на накнаду стварних трошкова који су директно везани за конкретан поступак
71
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8.2. Исплата накнаде
Уговор о пуномоћству може бити како теретан тако и доброчин. Ако
је теретан, односно двострано обавезан, властодавац је у обавези да пуномоћнику исплати накнаду.
Висина накнаде се одређује уговором о пуномоћству, односно
тарифом.
Ако уговором, односно тарифом није одређена висина накнаде, властодавац дугује накнаду у уобичајеној висини, а ако о томе нема обичаја, онда правичну накнаду (чл. 761. Закона о облигационим односима).74
Одређивање правичне накнаде врши суд, на основу налаза и мишљења
вештака, у складу са околностима конкретног случаја.
Време плаћања накнаде може бити одређено вољом уговорних страна на различите начине: одједном, у једнаким или неједнаким ратама, зависно од сложености преузетог правног посла итд.75
Уколико није друкчије уговорено, властодавац је дужан исплатити
пуномоћнику накнаду по обављеном послу.
Ако је пуномоћник без своје кривице само делимично обавио поверени правни посао, има право на сразмеран део накнаде.
У случају кад би унапред уговорена накнада била у очигледној несразмери са учињеним услугама, властодавац може захтевати њено смањење (чл. 762. Закона о облигационим односима).
Властодавац је дужан платити накнаду у месту које је одређено уговором. Ако место плаћања није одређено уговором, властодавац је као
дужник новчане обавезе у обавези да плаћање изврши у месту у коме пубанкротства, и то: путних трошкова, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларијског материјала и трошкова на име ангажовања стручних лица од стране стечајног управника за потребе конкретног стечајног поступка.” Када је за стечајног управника именована специјализована институција, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак, стварни
трошкови из става 1. овог члана обухватају и стварне трошкове на име ангажовања лица која
у име и за рачун те институције, као стечајног управника, обављају одговарајуће послове.
74
Тако и Кодекс правила професионалног понашања за адвокате у Европској унији
у т. 3.4.1. хонорар који адвокат наплаћује мора у потпуности бити саопштен странци, мора
бити праведан и разуман. У т. 3.4.2. каже: У случају да не постоји другачији договор између адвоката и странке, хонорар који адвокат наплаћује подлеже утврђивању у складу с
правилима која се примењују на чланове адвокатске коморе или адвокатског удружења којем адвокат припада. Ако је адвокат члан више од једне адвокатске коморе или адвокатског
друштва, примениће се она правила која су најуже повезана с уговором између адвоката
и странке. Комплетан текст Кодекса у преводу Јелене Терзић Богдановић налази се у специјалном издању: Одговорност и осигурање одговорности адвоката, Intermex, Београд,
2006, 123–136.
75
Бабић, Илија, op. cit., 200.
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номоћник има седиште, односно пребивалиште, а у недостатку пребивалишта, боравиште (чл. 320. ст. 1. Закона о облигационим односима).
Ради обезбеђења наплате накнаде и трошкова пуномоћник има законско заложно право на покретним стварима властодавца које је добио
на основу уговора о пуномоћству, као и на новчаним износима које је наплатио за рачун налогодавца (чл. 763. у вези са чл. 980. и 981. Закона о
облигационим односима).
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CONTRACT OF AUTHORIZATION – PROXY
Velisav Marković, Ph. D.
University of Belgrade – Singidunum
Faculty of Business Valjevo
Summary
Proxy is contract of authorization that has been given to legal attorney from one who
grants authority. Contract of authorization is legal business between legal attorney and one
who grants authority, which provide an obligation of attorney to take all necessary legal
acts in behalf of one who grants authority, free of charge or with concluded fees. All legal
acts of the attorney must be exceptionaly in interest of one who grants authority. Proxy has
been usualy given by writen statement signed by attorney and one who grants authority.
Proxy may be: general and special, limited and unlimited, explicit and tacit, singlesided and
complex. As legal acts of attorney have been done in behalf of one who grants authority
and in his interest, he takes all risks and responsibilities that may outcome from attorney’s
acts. One who grants authority may only ask for material satisfaction from attorney in such
case, in order to compensate all caused damage.
Contract of authorization is product of consensus among contracting parties, explicit
on subject in moment when it was concluded, may be singlesided or doublesided obligatory, free of charge or with fees and it is always based on trust among contracting parties.
Key words: contract of authorization, one who grants authority, attorney, proxy
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ZAKONSKA REGULATIVA I PRAKSA
U OBLASTI USVOJENJA DECE
NA TERITORIJI KOSOVA I METOHIJE*
SAŽETAK: Dana 17. februara 2008. godine, Skupština Kosova je
usvojila Deklaraciju o nezavisnosti, koju je Vlada Srbije poništila istog
dana kao protivpravni akt privremenih organa. Četiri godine nakon proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo 87 država, od toga 22 članice EU. Iako zvaničnici Srbije, pozivajući se na Ustav RS i Rezoluciju
1244 Saveta bezbednosti, uskraćuju priznanje svim pravnim aktima koji
su doneti i važe na teritoriji Kosova i Metohije, činjenica je da se oni
primenjuju. U radu će se analizirati propisi kojima se uređuje usvojenje, praksa nadležnih organa u ovoj oblasti i, u vezi s tim, predložene
preporuke OEBS-а.
Ključne reči: usvojenje dece, usvojenje na Kosovu i Metohiji, Zakon o porodici Kosova, deca bez roditeljskog staranja

1. Pravni okviri
Zakonska regulativa i praksa u oblasti usvojenja na teritoriji Kosova i Metohije, predmet su detaljnog izveštaja OEBS-a iz 2010. godine.1 Na Kosovu se
primenjuju dve različite procedure u pogledu usvojenja dece i to tako što:
*

Rad primljen: 25. 6. 2012.
Odsek za ljudska prava i zajednice – Odeljenje za nadgledanje pravosudnog sistema,
Procedura usvajanja dece na Kosovu, 2010. dostupno na www.osce.org/sr/kosovo/71207; Izve1
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1. usvojenje napuštene dece rešavaju administrativna tela koja rade pod
pokroviteljstvom Ministarstva za rad i socijalna pitanja;
2. usvojenje dece čiji su roditelji poznati rešavaju sudovi.
Zakon o porodici2 obezbeđuje sudovima kontrolu svih aspekata usvojenja. Naime, precizira se nadležnost sudova od momenta podnošenja zahteva,
pa do donošenja konačne odluke o usvojenju.
Pre proglašenja ovog zakona, materija usvojenja je bila regulisana odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima iz 1984. godine, a delom Zakonom o socijalnim i porodičnim uslugama. Po tadašnjem zakonu, Centar za
socijalni rad je donosio odluke o zasnivanju usvojenja,3 a po Zakonu o socijalnim i porodičnim uslugama, odseci Ministarstva za socijalni rad su imali
ograničenu sudsku nadležnost u vezi sa usvajanjem napuštene dece koja su
dugoročno bila zbrinuta od strane odseka.4 U junu 2006. godine, nakon proglašenja Zakona o porodici, Ministarstvo donosi administrativnu instrukciju o
osnivanju veća za zbrinjavanje dece bez roditeljskog staranja na starateljstvo i
usvajanje5, ali u okvirima izmenjenog Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama. To znači da je izdavanje ove instrukcije bilo bez pravnog osnova. Administrativnom instrukcijom formirano je veće za zbrinjavanje dece. Veće se
bavi decom čiji roditelji nisu živi, poznati, koji su nestali ili iz nekog drugog
razloga, privremeno ili stalno, ne obavljaju svoje roditeljske dužnosti. Centar za socijalni rad se obavezuje da traži mišljenje ovog veća o predloženom
usvojenju konkretnog deteta. Nakon toga veće daje svoje mišljenje i traži odgovarajućeg potencijalnog usvojitelja. Konačna odluka može biti doneta od
strane Centra za socijalni rad ili nadležnog suda.
Zakon o porodici predviđa da zahtev za usvojenje može podneti usvojitelj, ukoliko se radi o detetu „bez roditeljske brige”6 ili „odgovarajuće vlasti”.7
Sud ima nadležnost koja je isključiva u procedurama čiji je cilj da se ustanovi
saglasnost deteta, roditelja po rođenju ili njihove zamene.8 Sud u svim fazama
postupka ima obavezu da informiše stranke o pravnoj, obrazovnoj i moralnoj
svrsi i o posledicama usvajanja, kao i o pravnoj prirodi i budućim pravima i
obavezama.9
štaj je zasnovan na OEBS-ovom nadgledanju slučajeva usvajanja u svih pet regiona Kosova, kao
i na intervjuima koji su obavljeni sa sudijama i zvaničnicima centara za socijalni rad.
2
Zakon o porodici Skupštine Kosova br. 32/2004, proglašen je uredbom UNMIKA-a br.
7/2006, 16. februara 2006. godine.
3
Čl. 147. Zakona o braku i porodičnim odnosima SAP Kosova.
4
Čl. 11. Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama.
5
Administrativna instrukcija br. 5/2006.
6
Čl. 180. Zakona o porodici.
7
Čl. 180. (4) Zakona o porodici.
8
Čl. 168–172. Zakona o porodici.
9
Čl. 183. Zakona o porodici.
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Sud ima diskreciono pravo da traži mišljenje od organa starateljstva prilikom donošenja odluke o usvojenju. Sud može da prikupi dodatne podatke i
dokaze od organa starateljstva, socijalne službe i drugih eksperata u oblasti
usvojenja.10 Za vreme prikupljanja podataka, organ starateljstva ima obavezu da obezbedi neophodne pripreme za usvojitelje i biološke roditelje deteta.11 Saglasnost organa starateljstva može da zameni roditeljsku, kada roditelj
„konstantno i ozbiljno krši svoje obaveze prema detetu ili svojim postupcima
izražava indiferentnost prema njemu”, a dete će biti u nepovoljnom položaju
ukoliko se usvojenje ne obavi zbog nedostatka roditeljske saglasnosti.
Sud može da odobri usvojenje, da odbije da ga odobri, da ga poništi ili
okonča. Konačnu odluku sud ne sme da donese dok ne prođu tri meseca od
završetka suđenja. Za to vreme potencijalni usvojioci vode brigu o detetu. Sud
može ovaj rok da produži za dodatna tri meseca.12
Između usvojitelja i usvojenika, zasnivanjem usvojenja se uspostavljaju
prava i obaveze koje postoje između prirodnih roditelja i deteta.13 Može da se
usvoji maloletno dete, a usvojitelj mora da navrši 21 godinu.14 Kada usvaja
bračni par, jedan od supružnika mora imati 25, a drugi 21 godinu.15 Strani državljanin može da usvoji jedino ako dete ne može da bude usvojeno od strane
stanovnika Kosova i u situaciji kada dete ima posebne potrebe i zahteva poseban tretman koji ne može da se obezbedi na Kosovu.16

2. Usvojenje dece u praksi
Kada se radi o deci čiji roditelji nisu poznati, Centar za socijalni rad dobija zahtev za usvajanje, priprema slučaj i daje svoje stručno mišljenje. Nakon toga, u nekim slučajevima se predmet upućuje veću za zbrinjavanje dece,
nakon čega se vraća Centru za socijalni rad koji donosi konačnu odluku. U
drugim slučajevima, Centar za socijalni rad odmah donosi konačno rešenje.
Ni u jednom stadijumu postupka ne učestvuje sud, niti vrši bilo kakav nadzor
nad njegovim tokom. Samo u jednom slučaju u Peći, Centar za socijalni rad je
predmet prosledio sudu na konačnu odluku.
Čl. 182. (3) Zakona o porodici.
Čl. 184. (2) Zakona o porodici.
12
Čl. 166. Zakona o porodici.
13
Čl. 167. Zakona o porodici.
14
Čl. 176. (1) Zakona o porodici.
15
Čl. 176. (2) Zakona o porodici.
16
Čl. 179. (2) Zakona o porodici.
10
11
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Kada se radi o deci poznatih roditelja, postupak sprovode sudovi. Međutim, Zakon o porodici ne precizira da li su ovi postupci u nadležnosti opštinskih ili okružnih sudova, što stvara dodatne teškoće. Tako su pojedini opštinski sudovi odbacivali zahteve zbog pretpostavljene nenadležnosti. Vrhovni sud
je doneo odluku da je opštinski sud nadležan u slučajevima usvojenja.17 Mnogi
opštinski sudovi nisu upoznati sa ovom odlukom, pa i nakon njenog donošenja
odbacuju zahteve u vezi sa usvajanjem zbog nenadležnosti.
Druga presuda Vrhovnog suda18, kojom je odbijena osnovanost žalbe na
rešenje Okružnog suda da se ne dozvoli predloženo usvajanje, unela je dodatnu konfuziju, jer se pre izlaganja žalbe nije postavilo prethodno pitanje nadležnosti suda.
Zakon o porodici nije precizirao ni koji se Zakon o postupku primenjuje,
pa tako neki sudovi primenjuju Zakon o parničnom, a drugi Zakon o vanparničnom postupku. Presuda Vrhovnog suda od 14. oktobra 2008. predlaže da
se slučajevi usvajanja tretiraju kao vanparnične procedure, ali s obzirom na
to da veliki broj sudova nije upoznat sa ovom presudom, ovo rešenje nije rasprostranjeno. Tako su zabeleženi slučajevi da se postupak usvojenja sprovodio po vanparničnoj proceduri, ali je sud u pogledu dokaza i troškova odlučio
da primeni Zakon o parničnom postupku.19 Interesantan je još jedan slučaj iz
sudske prakse. Naime, supružnici su podneli Opštinskom sudu zahtev za usvojenje suprugovog nećaka, čiji su roditelji dali saglasnost za usvojenje. U toku
postupka se ispostavilo da je rešenje o usvojenju doneo Centar za socijalni
rad tri godine ranije. Sud je smatrao da je ovo pitanje stoga res judicata i iz
tog razloga je odbacio zahtev.20 Ova odluka pokazuje tolerantnost koju sudovi
imaju prema donošenju odluka od strane centara za socijalni rad u slučajevima
zasnivanja usvojenja.

3. Međudržavna usvojenja
Zakon o porodici predviđa da dete mogu usvojiti strani državljani, ukoliko ono ne može biti zbrinuto na teritoriji Kosova. Međutim, zakon ne precizira kriterijume na osnovu kojih bi se utvrdilo da li dete ne može da se zbrine na
teritoriji Kosova. Pre nego što se odobri usvojenje, neophodna je preliminarna
saglasnost administrativnih tela koja se bave politikom socijalnog rada. OEBS
Vrhovni sud Kosova, presuda A. C. br. 59/2008 od 14. oktobra 2008. godine.
Vrhovni sud Kosova, presuda A. C., br. 25/2008 od 21. oktobra 2008. godine.
19
Odsek za ljudska prava i zajednice – Odeljenje za nadgledanje pravosudnog sistema,
Procedura usvajanja dece na Kosovu, 2010, 6.
20
Ibid., 12.
17
18
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je nadgledao slučaj u kome je sud odobrio usvojenje, iako nije dobio saglasnost Centra za socijalni rad, niti je ispitao da li postoje mogućnosti da se dete
zbrine na teritoriji Kosova.21
Centri za socijalni rad i veće za zbrinjavanje dece su uključeni u postupak zasnivanja međudržavnih usvojenja. Veće za usvajanje dece preduzima
brojne korake pre davanja saglasnosti za usvojenje. Veće mora da obezbedi
da rešenja o usvojenju budu u skladu sa odredbama Haške konvencije o zaštiti
dece i saradnji u oblasti međudržavnih usvojenja, kao i da razvije saradnju sa
nadležnim organima država iz kojih dolaze potencijalni usvojitelji. Zabeleženi
su slučajevi kada je veće za zbrinjavanje dece donosilo konačne odluke u postupcima međudržavnih usvojenja, kao i centri za socijalni rad. Tako je u regionu Peći, Centar za socijalni rad, po prijemu mišljenja veća, odobrio usvojenje
i doneo konačnu odluku.22
Haška konvencija23 propisuje da se međudržavno usvojenje može zasnovati samo od strane kompetentnih vlasti u državi detetovog rođenja. Zakon
o porodici propisuje isključivu nadležnost sudova u postupcima zasnivanja
usvojenja, pa se može zaključiti da centri za socijalni rad i veće za zbrinjavanje dece prekoračuju svoja ovlašćenja, ne deluju u skladu sa važećim zakonim
i procedurama i krše odredbe Konvencije o pravima deteta i Haške konvencije
o međudržavnom usvojenju.

4. PRIMEDBE I PREPORUKE OEBS-a
Iako Zakon o porodici predviđa isključivu nadležnost sudova, u većini
slučajeva na teritoriji Kosova i Metohije, odluke o usvajanju dece donose Centri za socijalni rad i veće za zbrinjavanje dece kao administrativna tela. Veće
za zbrinjavanje dece izvodi nadležnost iz Administrativne instrukcije koja je
doneta od strane izvršne vlasti i predstavlja sekundarno zakonodavstvo. Ono
je u ovom slučaju u sukobu sa primarnim, ali se i pored toga primenjuje. Takođe, administrativna instrukcija je izdata u skladu sa Zakonom o socijalnim
i porodičnim uslugama koji je prestao da važi pre njenog donošenja. Instrukcijom se pravi razlika između dece čiji su roditelji poznati i one čiji nisu po21
12. januara 2010. godine stric deteta koji ima nemačko državljanstvo i živi u Nemačkoj,
podneo je zahtev za usvojenje deteta. Sud je naznačio da će tražiti mišljenje Centra za socijalni
rad, što do kraja postupka nije učinio. Nakon što su 25. februara 2010. godine izjave dali podnosilac zahteva, dete, njegova majka i staratelj, sud je zaključio da podnosilac zahteva ispunjava
sve uslove za usvojenje deteta.
22
Ibid., 13.
23
Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, Hag, 1993.

825

znati, čime se vrši diskriminacija i krše elementarna ljudska prava na jednaku
zaštitu u istim slučajevima.
U izveštaju OEBS-a se navodi da takva praksa u oblasti sprovođenja postupaka i donošenja odluka o usvojenju dece, predstavlja kršenje međunarodnih
zakona o ljudskim pravima i pravnih okvira Kosova. Centri za socijalni rad
i veće za zbrinjavanje dece vrše uzurpaciju funkcije donošenjem odluke koju
po zakonskom tekstu izričito donose sudovi. Radi se o kršenju sudske vlasti
od strane izvršne vlasti. Nezavisnost pravosuđa se dovodi u pitanje, jer se ova
praksa nastavlja sa prećutnim odobrenjem sudova. Sa druge strane, kada sudovi
sprovode postupke usvajanja, Centar za socijalni rad se često ne uključuje u
sudsku proceduru. Između sudova i ovih administrativnih tela nema potrebne
komunikacije i saradnje. Poseban problem predstavlja nedostatak detaljne statistike iz koje bi se moglo videti koliko je usvojenja rešeno od strane sudova.24
Preporuke OEBSA-a upućene Vladi Kosova, odnose se na potrebu da se
razmotre relevantne odredbe Zakona o porodici, kako bi se obezbedila veća
preciznost u pogledu nadležnosti i procedure. Ministarstvu rada i socijalnih
pitanja preporučeno je ukidanje administrativne instrukcije o osnivanju veća
za zbrinjavanje dece bez roditeljskog nadzora u hraniteljstvo i usvajanje i obavezno obaveštavanje centara za socijalni rad o potrebi da se svi slučajevi usvajanja prosleđuju sudovima. Vrhovni sud treba da preduzme neophodne mere,
kako bi njegove presude postale široko rasprostranjene i prosleđene predsednicima opštinskih i okružnih sudova. Opštinski sudovi moraju da prihvate svoju
nadležnost u skladu sa presudom Vrhovnog suda od 14. 10. 2008. godine i
da obaveste nadležne organe o svakom slučaju kršenja njihove nadležnosti od
strane centara za socijalni rad. Centrima za socijalni rad data je preporuka, da
prestanu sa praksom donošenja odluka u postupcima usvojenja i da pružaju
sudovima neophodnu stručnu pomoć kad god oni to zahtevaju. Preporuka je
data i Kosovskom pravosudnom institutu, koji treba da organizuje potrebne
obuke u pogledu propisane nadležnosti za donošenje odluka, kao i na temu
razlike između primarnog i sekundarnog zakonodavstva.

5. Zaključna razmatranja
Može se zaključiti da se na teritoriji Kosova i Metohije u oblasti sprovođenja postupka i donošenja odluka o usvojenju, krše pozitivni zakonski propisi i međunarodna dokumenta o ljudskim pravima. Praksa donošenja odluka
o usvojenju od strane administrativnih tela, centara za socijalni rad i veća za
Statistika Centara za socijalni rad pokazuje da je u 2008. godini Ministarstvo odobrilo
usvajanje 39 dece, u 2009. godini – 35 i do maja 2010. godine – 15.
24
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zbrinjavanje dece, u situaciji kada se Zakonom utvrđuje isključiva sudska nadležnost u ovoj oblasti, dovodi u pitanje nezavisnost sudske vlasti. Određivanje relevantnog postupka s obzirom na kriterijum da li dete ima roditelje ili su
oni nepoznati, predstavlja diskriminaciju i dovođenje dece u nejednak položaj.
Naime, deci se ne pruža isti stepen proceduralne zaštite. Nepostojanje preciznih pravila o tome da li se primenjuju pravila parnične ili vanparnične procedure, dovodi do toga da neki sudovi primenjuju Zakon o parničnom postupku,
a drugi Zakon o vanparničnom postupku. I na kraju, detaljni statistički podaci
o praćenju broja zasnovanih usvojenja ne postoje. Da li će i u kom pravcu da
se promeni ova praksa nakon preporuka OEBS-a, pokazaće budućnost.
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IN THE ADOPTION OF CHILDREN IN KOSOVO AND METOHIJA
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Summary
On 17. February 2008. the Kosovo Assembly adopted the Declaration of Independence, which the Serbian government revoked the same day as the unlawful act of the interim authority. Four years after declaring independence, Kosovo is recognized by 87 countries, of which 22 EU member states. While Serbian officials, referring to the Serbian Constitution and Resolution 1244, denying credit to all the legal documents that are issued and
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П Р И К А З И
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Проф. др М о м ч и л о Г р у б а ч

Иван Јанковић: На белом хлебу
− смртна казна у Србији, 1804–2002,
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – CLIO, БЕОГРАД 2012, стр. 624

I.– После много „сушних” година, кривичноправна наука у Србији,
коначно је добила једно истинско научно дело. Књига И. Јанковића, посвећена историјату смртне казне од Првог српског устанка (1804) до њеног укидања (2002), заслужује ту оцену према свим критеријумима који се
узимају у обзир приликом вредновања радова те врсте (примењени истраживачки метод, потпуност истраживања, објективност и систематичност,
аргументација заузетих ставова и др.). Одавно у Србији није било кривичноправног истраживања за које бисмо могли рећи да представља истински допринос националној правној науци. Већ неколико деценија кривичноправна наука у Србији бави се праћењем и јаловим коментарисањем
на брзину донетих прописа из области кривичног материјалног, процесног
и правосудно-организационог права, који се сваки час некритички доносе
и још чешће мењају и допуњавају, по правилу и пре него што почну да
се примењују. Тај несхватљив манир законодавца довео је, поред осталог, и до декаденције кривичноправне науке у Србији. Неколико деценија
уназад она није изнедрила ништа ново и ништа „научно”. Наравно, за то
стање није крив само „неодговорни законодавац”, већ и „неодговорни научници”, који су схватили да им је много лакше и уносније коментарисати
нове законске норме, него се бавити тешким, недовољно цењеним и мало
плаћеним научним истраживањима (за потврду тога, види дневне редове
саветовања Удружења за кривично право и криминологију, која се у јесен
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сваке године одржавају на Златибору). Ова књига И. Јанковића прекида
тај тренд у нашој кривичноправној науци. Српски научници у области
права треба да следе подухват аутора ове књиге. У овоме је, према мом
мишљењу, основна и најважнија вредност књиге коју овде приказујемо.
II.– Књига је подељена на 15 поглавља која имају интересантне, понека чак и поетичне наслове: 1. За изгубленије главе: 1804–1813. (стр.
15–49), који се односи на одељак у коме се описује смртна казна и начини
њеног извршење у време Првог устанка и прави поређење са европским
законодавством тог времена; 2. Како се кривци код нас на точку суше:
1815–1839. (стр. 50–80), приказује смртну казну за време прве владавине кнеза Милоша; 3. Духу времена клањати се: 1839–1858. (стр. 81–117),
обрађује владавину Уставобранитеља и прве покушаје стварања кривичног законодавства по угледу на уређене европске државе; 4. Што се боре
мисли моје: 1859–1869. (стр. 118–153), односи се на другу владавину кнеза Милоша, владавину кнеза Михаила, доношење Намесничког устава од
1869. и првог српског Казнителног законика од 1860; 5. Установа која
тамани друштво: 1869–1888. (стр. 154–194), обрађује време жестоких
политичких борби проузрокованих бунама и политичком хајдучијом, као
и појаву парламентарне акције против смртне казне (1881); 6. Поклони
ми млађани живот, премилостиви господару: 1889–1903. (стр. 195–232),
у коме се говори о смртној казни по Уставу од 1901. и о ставовима криминолошке науке и јавног мнења о смртној казни; 7. Хоће Карабурму да
прогласе за Пантеон великих Срба: 1903–1914. (стр. 233–279), у коме се
говори о криминалитету и примени смртне казне после Мајског преврата
1903. и доласка на престо Петра Карађорђевића до почетка Првог светског рата и о примени смртне казне у то време и њеном извршењу у београдском предграђу на обали Дунава; 8. Проштено је свима, свима, само
није издајици: 1918–1921. (стр. 280–318), у коме је описaна хетерогеност
права и правосуђа у новој југословенској држави, стање криминалитета,
статистика смртних казни, проблеми у вези са начином извршења и примена амнестије и помиловања; 9. Траже се на смрт осуђени: 1921–1929.
(стр. 319–357), обухвата време од доношења Видовданског устава до завођења монархистичке диктатуре и доношења првог југословенског Кривичног законика; 10. За време усмрћивања владао је потпуни ред: 1930–1941.
(стр. 358–398), описује време монархистичких диктатура у Србији и Европи које су безобзирно ограничавале грађанска и политичка права, немилосрдно прогањале политичке противнике и широко примењивале смртну
казну; 11. Доста више са тим стрељањима: 1944–1946. (стр. 399–428), посвећен је одмаздама које су у Србији уследиле после Другог светског рата;
12. Ми смо у принципу против смртне казне... али смо реалисти: 1946–
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1951. (стр. 429–462 ), у коме је приказано релативно ублажавање постреволуционарне репресије, али и решеност нове власти да смртну казну и
даље рутински примењује на имовинска и политичка кривична дела; 13.
Човек је наше највеће богатство: 1951–1977. (стр. 463–492), описује проблематику смртне казне у времену од доношења првог послератног јединственог југословенског Кривичног законика из 1951. до његове замене са
једним савезним, шест републичких и два покрајинска кривична закона;
14. Смртна казна је уставна категорија: 1977–1990. (стр. 493–522), обухвата период децентрализације југословенске федерације у коме су и републике стекле право да својим законима прописују кривична дела и кривичне санкције, поред осталих и смртну казну; 15. И опет: Духу времена
клањати се: 1991–2002. (стр. 523–562), посвећен је аболиционистичком
покрету и глобалном укидању смртне казне у Европи која је постала „зона
без смртне казне” са изузетком „сиве зоне” коју чине Белорусија и Русија.
После ових излагања дати су закључци (стр. 562–564).
На крају књиге налазе се сажетак на српском (стр. 565–569) и енглеском језику (стр. 570–574), обимна библиографија (стр. 575–599), регистар имена (стр. 600–614) и регистар појмова (стр. 615–622).
III.– Читајући књигу И. Јанковића читалац ће сазнати многе интересантне и мало познате податке о смртној казни и аболиционистичком
покрету. Та се казна данас више не примењује у око три четвртине држава
света (141). Поједине од тих држава још је имају у својим системима кривичних санкција, али је одавно не изричу или не извршавају. Она се данас
још примењује у правосудној пракси Јапана, неких америчких држава, у
Кини и земљама шеријатског права.
Аутор, наравно, није могао да утврди колико је смртних казни у
протекла два века у Србији било изречено и извршено, али је из разних
извора прикупио, мање или више комплетне податке о 6.500 лица која су
у Србији, и касније у Југославији, у том временском периоду била правноснажно осуђена на смртну казну. Већину из тог узорка (преко 4.000) чине
лица осуђена на смрт после успешно изведене социјалистичке револуције
у времену од 1944. до 1947. У то време смртна казна је коришћена као
средство одмазде за многобројне и страшне злочине које су за време рата
извршили ратни непријатељи и њихови сарадници и за обрачун са противницима новог економског и политичког система.
Примена смртне казне у Србији није била уједначена. Бројне буне,
устанци, преврати, ратови и социјалистичка револуција условили су да је у
неким периодима њено коришћења било прекомерно и безобзирно. У мирнијим временима примењивана је много опрезније, слично као и у правно
уређеним европским државама са дужом аболиционистичком традицијом.
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Услед политичких и културних промена које су се у ослобођеној Србији често мењале, смртној казни су у њеној двовековној историји често
мењани услови под којим је изрицана и извршавана и начини на које је
погубљење осуђених спровођено. У време књаза Милоша још је владало правило примитивног времена да убица буде убијен на исти начин на
који је убио своју жртву (батином, будаком, коцем, секиром у главу). Недуго после ослобођења од турске владавине били су напуштени методи
суровог телесног мучења које је претходило престанку живота осуђеника
(набијање на колац), затим је 1858. забрањено јавно излагање лешева погубљених осуђеника на коло (точак) „на којем до самог распаденија да
остане”, а 1859. године укинута је „шиба” чија је једна врста (мртва шиба
или смртна шиба) представљала облик смртне казне јер је људско биће
једноставно није могло да издржи или се од шибања није одустајало све
до смрти осуђеника („да се кривац дотле шибом казни докле најпосле не
умре, у мученију дух свој не испусти…”). Тек почетком 20. века (1905)
укида се јавно извршење смртне казне, тако да погубљења осуђеника више
нису имала карактер позоришне представе као до тада, са аутентичним актерима из реалног живота и снажним емоцијама многобројне публике која
им је присуствовала као некој врсти забаве (на београдској Карабурми у
тим приликама бивало је понекад и преко 3.000 радозналаца).
Смртна казна је у Србији традиционално извршавана стрељањем.
Стрељачки вод је био састављен од четири или више жандара. Јединственим Кривичним закоником од 1929. године било је предвиђено да се она
извршава вешањем (члан 36. КЗ), а стрељање је задржано само у војном
кривичном правосуђу и само за војна лица (члан 22. ВКЗ). Промена је
примљена са негодовањем и отворила проблем џелата (крвника) којих до
тада у Србији није било. Ликови неколицине првих који су се обрели у
Србији (Алојз Сајфрид, Флоријан Маузнер, Карло Драгутин Харт) описани су на стр. 372. до 378. Стрељање је поново уведено после Другог
светског рата.
Смртна казна је увек прописивана и изрицана за најтежа кривична
дела предвиђена у кривичном закону, али су се број и структура тих кривичних дела временом знатно мењали. Велики напредак је постигнут кад
је смртна казна изостављена за имовинска кривична дела (неколико година пре доношења Устава из 1901), али само привремено, јер је после Другог светског рата (1948) поново уведена за крађу и неке друге имовинске
деликте, нарочито ако је имовина била државна или задружна. Супротно
томе, за политичка кривична дела смртна казна је перманентно предвиђана, изрицана и извршавана. Посебну пажњу заслужују излагања о смртној
казни и тоталитаризму (стр. 383. до 394).
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Са историјом смртне казне приказана је у овој књизи истовремено
и историја помиловања јер се смртна казна без помиловања не да у потпуности и правилно објаснити. Обе установе су симболи државног суверенитета који је у њима укорењен у пуној мери. Онај ко може да одузме
туђи живот и да га помиловањем човеку подари, апсолутни је господар.
Глобално повлачења и укидања смртне казне поклапа се са временом од
кога се догма државног суверенитета почела схватати еластичније.
IV.– Смртна казна у Србији укинута је 26. фебруара 2002. године.
Последњи осуђеник стрељан је 1992. године, а последња пресуда на смртну казну изречена је 2001. године. Да ли ти датуми означавају крај историје смртне казне у Србији, односно да ли успех аболиционистичке идеје
на глобалном плану означава крај смртне казне уопште. Изгледа да је правилан став аутора кад указује на потребу опрезности у заузимању ставова
о тим питањима. Он каже да је аболиција у Србији не само млада него
и крхка биљка, коју треба пажљиво гајити, јер би иначе први јачи ветар
могао да је ишчупа из корена (стр. 564).
Према нашем мишљењу могућност повратка смртне казне постојаће све док буде државе јер о томе још увек одлучује само она. Данас је
та казна могла бити укинута с обзиром на политичке прилике у већини
савремених држава и правац којим се глобална људска заједница упутила (регионални и глобални интеграциони процеси, лабављење принципа
националног и државног суверенитета, прихватање општеобавезујућег
карактера међународног права, напредак демократије, изградња правне
државе, ширење хуманистичких односа и солидарности међу људима, све
већи степен друштвеног благостања итд.). Скретање с тога пута могло би
да доведе до рехабилитације одбачених вредности, међу њима и до поновног увођења смртне казне. Уосталом, историја је већ показала како је
смртна казна у многим државама већ укидана, па поново враћана, и то
не само једном. Ако дође у озбиљан сукоб са неким важним „државним
разлогом” аболиционизам би могао бити лако одбачен и увођење смртне
казне поново оправдано. Не може се апсолутно веровати у искреност државе која је укинула смртну казну. Као што је може укинути, она је лако
и брзо може и вратити. Из тога излази да је укидање смртне казне само
привидно и мање више привремено, и да она, у суштини, још задуго неће
бити укинута трајно и дефинитивно. У овој књизи је наведено више примера којима би се могла поткрепити ова теза. Уосталом, чињеница је да у
свету и данас постоји још педесетак држава које нису укинуле смртну казну, међу њима и оне најмоћније и најмногољудније (Кина, Русија, САД).
Из тога излази да је крај историје смртне казне још прилично далеко.
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Осим државне власти у искушење долази и општа јавност, па и она
аболиционистичка. Она је спремна да оправда повратак смртне казне нарочито после монструозних кривичних дела и масовних злочина. Тако, на
примери, после терористичког акта у Ослу и свирепог масакра омладине
на острву Утоја пре неколико година (76 мртвих и 93 рањених) и у традиционално аболиционистичкој Норвешкој било је предлога да се бестијалном учиниоцу тих кривичних дела, А. Брејвику, за кога је утврђено да је
био потпуно урачунљив, изрекне смртна казна. Исто тако, вероватно је да
би скоро сваки родитељ који има дате наркомана гласао да се без милости погубе произвођачи и трговци опојних дрога. Ватрени аболиционисти
често постају ватрени заговорници смртне казне. Аутор наводи како је
Енрика Фери, у почетку аболициониста, на крају оправдавао Мусолинијев
КЗ и смртну казну као неопходну.
V.– Читајући књигу И. Јанковића о појединим догађајима и приликама из прошлости, код читаоца се јављају многе асоцијације на стање у
савременом друштву. Тако, на пример:
а) на стр. 86. ове књиге читамо: „Општи економски напредак, који
се почео осећати још од тридесетих година, учинио је да се број имућних људи у Србији осетно повећа. Процес заузимања слободне земље
крчевином је у пуном јеку. Сву ту новостечену и новостворену имовину
сада треба и сачувати, а једину гаранцију у томе погледу може да пружи
владавина права, које нема без закона и суда. Тиранија књаза Милоша
се огледала, пре свега, у апсолутној арбитрарности власти, чијом је вољом свако право – имовинско, статусно или друго – могло да буде укинуто преконоћ. Као што је обезбедио сталност чиновника и њихова права,
уставобранитељски режим је радио и на обезбеђивању приватног поседа.
Један од главних начина за ово, мислило се, било је драконско кажњавање
сваког насртаја на имовину. У таквом светлу треба разумети Казнителни
закон за поаре и крађе од 1847. године који је прописао смртну казну за
све облике провалне крађе (без обзира на вредност украдене имовине) и
разбојништва.” Смртна казна за имовинске деликте примењивана је у Србији све до 1902. године.
То има неке сличности са данашњим залагањима новонасталих богаташа, који су последњих деценија на брзину и врло лако стекли прекомерни капитал у процесу приватизације друштвене и државне имовине,
па на разне начине настоје да им се стечена имовина гарантује и обезбеди
мерама и санкцијама правне државе. Неки од њих не би зазирали ни од
смртне казне.
б) Хајдучија и јатаковање (стр. 88. и др.) дуго су били велики и тежак проблем српског друштва. Кажњавани су смрћу од првих дана српске
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државности, али без значајнијих резултата. Због тога су често предузимане ванредне мере којима су повећавана полицијска овлашћења и надлежности. Између осталог, предложено је формирање специјалне и добро
плаћене полицијске јединице, давање овлашћења полицији да телесно кажњава осумњичене и сведоке, расељавање хајдучких и јатачких породица,
давање ствари и новца убијеног хајдука као награде ономе ко га убије итд.
Полиција је посебно тражила да ухваћене хајдуке не предаје суду него да
их окружни начелник може погубити на лицу места, само на основу „протоколарног испита”, „па не само ако се докаже да је ајдуковао, но и само
ако је с умишљајем на ајдуковање одметнуо се…” Аутор констатује да је
Совјет одобрио све предложене мере, осим ове последње „што му служи
на част и показује да се идеја законитости заиста почела да се укорењује
под уставобранитељима”. Уместо вансудских егзекуција прописано је да
се ухваћени хајдуци морају изводити пред редовне судове, пред којима им
је суђено по хитном поступку, без права на жалбу и уз погубљење одмах
после осуде. Ово подсећа на неке идеје које се данас предлажу и усвајају
у борби против организованог криминала и тероризма.
О политичкој хајдучији, коју су својевремено користиле политичке
странке за остваривање неких својих страначких интереса, тако да је она
имала и вид политичког тероризма, тј. терористичког средства у међусобном обрачунавању, аутор посебно говори на стр. 159. и сл. Маштовити
читалац би ту појаву могао да доведе у везу са злоупотребом данашњих
организација агресивних фудбалских навијача у политичке сврхе.
в) Опчињеност казном и уверење да се ред и законитост у друштву
може остварити само репресијом, посебно изражено у доба Уставобранитеља, задржала су се у српској политичкој елити до данас.
г) Наше савремено кривично процесно право прихватило је недавно
англо-америчку установу споразума о кривици који се постиже између јавног тужиоца и окривљеног под условом да окривљени призна кривично
дело да би заузврат добио блажу казну или неку другу погодност. Циљ је
да се избегавањем доказног поступка кривично гоњење учини ефикаснијим. Сличном идејом је била инспирисана одредба члана 317. ЗКП из 1865.
године која је гласила: „Ако би држави, из каквих важних узрока, врло за
тим стало, да каквог кривца добави, који се друкчије никако не би могао
добавити, него кад би се сам од своје воље власти предао, а он би као једини услов полагао, да се коначно од сваке казне поштеди, то ће се такав случај доставити Министарству Правде, који ће га поднети Краљу на решење,
оће ли се и уколико овако захтевање одобрити” (стр. 332). Та се одредба
користила као правни основ за антиципирано давање помиловања посебно
опасним хајдуцима који се на други начин никако нису могли ухватити.
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VI.– Већ смо рекли да књига И. Јанковића представља рад високе
научне вредности. Она је настала као резултат вишедеценијског мултидисциплинарног (правног, историјског, социолошког, политиколошког, психолошког и компаративног) истраживања. То је истраживање било добро
планирано и организовано и систематски и савесно спроведено. Материјал за своју студију аутор је црпео из многобројних и разноврсних извора,
поред осталих и из архивске грађе и због тога је његов текст оригиналан и
аутентичан. Ова књига је попунила једну велику празнину која је до сада
постојала у српској правној науци о кривичним санкцијама, јер смртна
казна овако потпуно и систематски код нас још није била истраживана.
Посебна вредност овог истраживања је у томе што је проблематика везана за прописивање, изрицање и извршење смртне казне дата у контексту
историјских и политичких прилика српског друштва у одређеном времену,
уз стално поређење са стањем у суседним земљама и напредним европским државама. Једино се на тај начин могла стећи потпуна и права слика
о смртној казни која је била предмет истраживања. Настанак, примена,
начин извршења и, на крају, услови који су омогућили њено укидање резултат су одређених социјалних, политичких, економских и културних
прилика кроз које је српско друштво у својој двовековној историји пролазило. Као што смо рекли, овом књигом заокружена је национална наука о
кривичним санкцијама, али ће резултати овог истраживања представљати
допринос и кривичноправној науци ван граница националне државе.
Посебан квалитет Јанковићевог текста је у томе што се са лакоћом
и уживањем чита. То није текст писан сувопарним и бирократским правничким језиком, који последњих година постаје све неподношљивији, већ
питко штиво које буди интересовање читаоца и које се са лакоћом чита.
Књига се заиста не испушта из руку док се до краја не прочита. Беспрекоран језик, изванредан стил, богатство и лепота израза, којима се одликује
ова књига, неуобичајене су одлике савремене правне књижевности. Анализа тешких и сложених правних питања на многим местима пропраћена је примерима и причама из животне и судске праксе што књизи даје
карактер неке врсте драмског текста, слично француским питавалима у
којима су књижевним језиком описивани случајеви знаменитих судских
кривичних поступака.
VII.– У књизи је, поред осталог, описано и како су Србија и Црна
Гора после распада СФРЈ формирале нову државу (СРЈ) која је 27. априла 1992. добила свој Устав у коме је стајала одредба да се смртна казна
не може предвидети за дела која се прописују савезним законима (стр.
524. и сл.). То није искључивало могућност да та казна буде прописана
републичким кривичним законима, јер су ту могућност предвиђали репу-
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блички устави у којима је стајало да се смртна казна изузетно може прописати и изрећи само за најтеже облике тешких кривичних дела. Аутор
указује на необичну ситуацију која је настала и сложене правне проблеме
који су се због оваквих уставних норми јавили у пракси. Како је прописивање кривичних дела против човечности и међународног права било у
надлежности савезних законодавних органа, испало је да за та дела чије
су жртве по правилу масовне (нпр. у случају геноцида) учинилац није
могао бити кажњен смртном казном, а да се она могла изрећи за појединачно убиство предвиђено републичким законом. Такво стање је остало
наредних десетак година, до измене републичких кривичних закона. Аутор је истраживао како је до овога необичног решења дошло, тј. како је
смртна казна изостављена у савезном Уставу, а задржана у републичким
уставима. Он каже да му је један од писаца Устава из 1992. године, проф.
Ратко Марковић казао да су укидање смртне казне предложили и на том
предлогу инсистирали чланови делегације из Црне Горе, а нарочито Зоран
Жижић, уз образложење да Црна Гора жели да модернизује и „европеизира” своје законодавство и да у њему обезбеди што ширу заштиту људских
права. (Нови Устав Црне Горе је донет шест месеци после савезног, али је
у њему смртна казна ипак задржана.)
Међутим, Милан Панић, први председник Владе СРЈ, причао је својевремено писцу овог приказа да је до изостављање смртне казне у савезном Уставу дошло из другог разлога. На првом састанку са С. Милошевићем, који га је позвао да дође у Србију и да буде председник Савезне
владе, Панић је био неодлучан, па му је Милошевић оставио десетак дана
за размишљање и консултације са америчком администрацијом пошто је
био амерички држављанин и привредник. На крају тога састанка Милошевић му је дао нацрт Устава нове државе који је Панић прочитао у повратку за Америку. Каже да му је пала у очи одредба о смртној казни и
да је помислио: „Нећу да будем председник државе у којој убијају људе”,
па је ту одредбу прецртао. На следећем састанку саопштио је С. Милошевићу да прихвата кандидатуру и изложио свој став о смртној казни. Тако
је према Панићевој причи изостављена смртна казна у савезном Уставу и
забрањено њено прописивање савезним законима.
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С У Д С К А

П Р А К С А

ODLUKE SUDSKE PRAKSE

BITNA POVREDA ODREDABA
KRIVIČNOG POSTUPKA IZ čl. 368. st. 1. t. 10. ZKP
OSNOVANA JE ŽALBA PUNOMOĆNIKA PRIVATNOG TUŽIOCA, PA
IMA MESTA UKIDANJU PRESUDE PRVOSTEPENOG SUDA KOJOM JE
OKRIVLJENI OGLAŠEN KRIVIM ZBOG KRIVIČNOG DELA LAKA TELESNA POVREDA IZ čl. 122. st. 1. KZ.

Iz obrazloženja:
U toku postupka i donošenja prvostepene presude učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1 t. 10. ZKP s obzirom da se
presuda zasniva na dokazu na kome se po odredbama ZKP ne može zasnivati i
to na službenoj belešci policijske uprave Čačak, broj... Tako prvostepeni sud u
obrazloženju navodi da se iz citirane službene beleške utvrđuje da su kritičnog
dana policijski službenici izašli na lice mesta po prijavi oštećenog i obavili
razgovor sa okrivljenim licima.
Time što je prvostepeni sud pobijanu presudu zasnovao na službenoj belešci u kojoj se navodi sadržina informativnih razgovora sa okrivljenima, a
obaveštenja službenih lica policije prikupljena po čl. 226. st. 2. ZKP se moraju
izdvojiti iz spisa jer ne ispunjavaju uslove iz čl. 226. st. 9. ZKP da bi se mogla
koristiti kao dokaz, pa je prvostepeni sud učinio navedenu povredu postupka
iz čl. 368. st. 1. t. 10. ZKP.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 221/10 od 16. novembra 2011. i rešenje
Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 613/12 od 10. februara 2012.)
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KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE IZ čl. 355. st. 2. KZ
I PRESUDA KOJOM SE OKRIVLJENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE
DA BI POSTOJALO KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE IZ
čl. 355. st. 2. KZ, U VIDU UPOTREBE FALSIFIKOVANE ISPRAVE, MORA SE
SVIM DOKAZIMA UTVRDITI UMIŠLJAJ OKRIVLJENOG ZA IZVRŠENJE
NAVEDENOG KRIVIČNOG DELA.

Iz obrazloženja:
Presudom prvostepenog suda okrivljena je oslobođena od optužbe primenom čl. 355. t. 2. ZKP da je izvršila krivično delo falsifikovanje isprave iz
čl. 355. st. 2. KZ.
Kod ovakvog stanja stvari, i činjenice da je prilikom kupovine vozila
okrivljena povela sa sobom lice u koje je imala poverenje, koje bi proverilo da
li je sa vozilom i dokumentacijom sve u redu, te kod činjenice da je ona proverila identitet prodavca uvidom u njegovu ličnu kartu, sa istim ostala u kontaktu i nakon kupovine vozila, te u situaciji kada je vozilo nakon kupovine dva
puta registrovano, to je ocena i Apelacionog suda da nema dokaza da je kod
okrivljene postojao umišljaj da nabavlja lažnu javnu ispravu i nameri da je
upotrebi kao pravu, shodno čemu ju je prvostepeni sud oslobodio od optužbe,
na osnovu čega se žalba Osnovnog javnog tužioca pokazuje neosnovanom.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 280/10 od 17. aprila 2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 5194/11 od 6. februara 2012.)

KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI
– čl. 238. st. 1. t. 2. KZ
AKO JE OKRIVLJENI KAO VLASNIK PREDUZEĆA KUPIO I PRIMIO
ROBU OD OŠTEĆENOG, IZDAO MENICU KAO SREDSTVO PLAĆANJA,
ZNAJUĆI DA NA RAČUNU SVOG PREDUZEĆA NEMA NOVČANIH SREDSTAVA, IZVRŠIO JE KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U
PRIVREDI – čl. 238. st. 1. t. 2. KZ.

Iz obrazloženja:
Neosnovan je žalbeni navod okrivljenog, da nije doveo u zabludu predstavnika oštećenog preduzeća, niti je imao nameru da na taj način pribavi protivpravnu imovinsku korist za svoje preduzeće. Ovo sa razloga što je okrivljeni, između ostalog, u svojoj odbrani naveo da je u trenutku izdavanja menice
predstavniku oštećenog, iako nije imao novčana sredstva na poslovnom računu, znao je da ima potraživanja prema trećim licima, sa kojima je dugo godina
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sarađivao i da je očekivao da će mu isti platiti dugovanja, te da je smatrao „da
će mu račun preduzeća biti u blokadi kraće vreme”.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 211/11 od 14. novembra 2011. i presuda
Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 286/12 od 3. februara 2012.)

KRIVIČNO DELO KRIJUMČARENJA – čl. 230. st. 1. KZ
BITAN ELEMENAT KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJA IZ ČL. 230.
st. 1. KZ JE „BAVLJENJE” A ŠTO PREDSTAVLJA TRAJNU ODREDNICU, A
KOJE SE MORA UTVRDITI U SVAKOM KONKRETNOM SLUČAJU, BEZ
OBZIRA ŠTO JE U PRETHODNOM PERIODU ISTI OKRIVLJENI OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE PRIMENOM čl. 355. t. 2. ZKP JER NIJE DOKAZANO
„BAVLJENJE”.

Iz obrazloženja:
Presudom prvostepenog suda okrivljeni je oslobođen od optužbe primenom čl. 355. t. 2. ZKP da je izvršio krivično delo krijumčarenje iz čl. 230.
st. 1. KZ.
U obrazloženju je navedeno „da je sud prihvatio tvrdnju okrivljenog da
ranije nije prevozio robu preko granice”.
U žalbi javni tužilac je naveo da je okrivljeni u prethodnom periodu presudom toga suda K... oslobođen od optužbe po istom osnovu, jer nije dokazano da se bavio prevozom.
Polazeći od činjenice da predloženi dokazi od strane Osnovnog javnog
tužioca nisu poseban osnov za ulaganje žalbe, već samo sredstvo kojim se
utvrđuje pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, kao osnovana žalba, što je u konkretnom slučaju i uradio Osnovni javni tužilac, to drugostepeni
sud ističe inicijativu u pogledu pravilnosti i utvrđivanja činjeničnog stanja u
okviru žalbenim razloga, pa se u sklopu toga daju uputi prvostepenom sudu da
izvede i ove dokaze (uvid u krivične spise) vezano za vođenje ranijih krivičnih postupaka prema istom okrivljenom, tе da u tom slučaju prvostepeni sud
eventualno može izvesti zaključak o protivpravnosti radnji okrivljenog a koje
radnje su, imajući u vidu radnje za koje je okrivljeni oslobođen od optužbe
primenom principa modus operandi, zbog ranije neosuđivanosti za istovrsno
krivično delo, te u tom pravcu i ceniti da li su te radnje izvršene na način bliže
opisan u izreci citirane presude prvostepenog suda, eventualno istovetne ili
slične saradnjama izvršenja u ovoj krivično pravnoj stvari, te sa tog aspekta i
ceniti odrednicu „bavljenje”.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 9046/10 of 11. maja 2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 3479/11 od 2. septembra 2011.)
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KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI
IZ čl. 194. st. 3. U VEZI SA st. 1. KZ
BIĆE KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI IZ čl. 194. st. 3. U
VEZI st. 1. KZ JESTE NANOŠENJE TEŠKE TELESNE POVREDE KOD OŠTEĆENOG KAO ČLANA PORODICE PA U SITUACIJI KADA JE OKRIVLJENI
NOGAMA UDARAO PO TELU OŠTEĆENOG, „NEBITNO JE ŠTA JE NA NOGAMA IMAO OD OBUĆE”.

Iz obrazloženja:
Presudom prvostepenog suda okrivljeni je oglašen krivim zbog krivičnog
dela nasilje u porodici iz čl. 194. st. 3. u vezi st. 1. KZ.
U žalbi branioca okrivljenog je navedeno da prvostepeni sud nije činjenično stanje pravilno utvrdio jer se ne zna šta je od obuće na nogama imao
okrivljeni kada je oštećenog više puta udarao nogama, a kome je naneta jedna
teška telesna povreda i više lakih telesnih povreda.
Stoji činjenica da se prvostepeni sud nije upuštao u utvrđivanje da li je i
šta kritičnom prilikom okrivljeni imao od obuće na nogama, međutim s obzirom da je iz iskaza oštećenog i svedoka proizilazi da je okrivljeni pored ostalog udarao oštećenog i nogama u predelu tela, da iz iskaza veštaka hirurga
proizilazi da je višestruki prelom rebara sa leve strane kod oštećenog mogao
nastati udarcima nogu okrivljenog u taj deo tela i da je isti kvalifikovan kao
teška telesna povreda, to je bez značaja da li je i šta od obuće tom prilikom na
nogama imao okrivljeni, pa propust prvostepenog suda da to utvrdi po oceni
Apelacionog suda za posledicu nema nepotpuno utvrđeno činjenično stanje,
kako se to žalbom branioca okrivljenog pokušava predstaviti.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 583/10 od 14. oktobra 2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 291/12 od 28. feburara 2012.)

KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA
IZ čl. 359. st. 1. KZ
AKO JE OKRIVLJENI KAO VLASNIK PREDUZEĆA U POSLOVNOM
ODNOSU SA OŠTEĆENIM, OD ISTOG PRIMIO MENICU SA OVLAŠĆENJEM, ALI KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA, PA POTOM ISTU USTUPIО
SVOM JEMCU, KOJI JE MENICU REALIZOVAO, TADA JE NASTALA ŠTETA ZA OŠTEĆENOG, PA JE OKRIVLJENI IZVRŠIO KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA IZ čl. 359. st. 1. KZ.

Iz obrazloženja:
Iz spisa proizilazi da je oštećeni predao okrivljenom kao vlasniku preduzeća menicu sa ovlašćenjem, ali kao sredstvo obezbeđenja, a što je u njihovom
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ugovoru o poslovnom odnosu navedeno, a potom je okrivljeni istu menicu
predao drugom preduzeću koje je bilo poverilac prema okrivljenom i njegovom preduzeću, a koja je i realizovana.
Prvostepeni sud je pravilno prihvatio nalaz i mišljenje veštaka ekonomske struke da okrivljeni kao vlasnik i direktor preduzeća nije postupio u skladu
sa meničnim ovlašćenjima ili prema uslovima iz ugovora sa oštećenim preduzećem, jer je navedena menica oštećenog preduzeća izdata kao sredstvo
obezbeđenja pri čemu preduzeće okrivljenog nije postupilo po ovim ovlašćenjima, a način na koji je predao menicu trećem preduzeću kao prvi poverilac
po menici čije indosiranje nije izvršeno već je okrivljeni predaju ove menice
trećem preduzeću izvršio pod uslovima koji nisu u skladu sa Zakonom jer nije
postojao novi poverilac po menici odnosno nije izvršeno indosiranje menice,
te dakle nije postojao zakonski osnov da se izvrši naplata sporne menice koja
je samo služila kao sredstvo obezbeđenja.
U konkretnom slučaju okrivljeni ima obavezu da primljenu menicu iskoristi samo na osnovu ugovora o poslovnom odnosu na osnovu čega je menica
njemu predata kao sredstvo obezbeđenja, a ne kao sredstvo plaćanja.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 620/10 od 16. januara 2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 1695/12 od 25. aprila 2012.)

PRESUDA KOJOM SE OPTUŽBA ODBIJA – čl. 354. t. 2. ZKP
KADA SE VODI KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV OKRIVLJENOG
ZBOG KRIVIČNOG DELA LAKE TELESNE POVREDE IZ čl. 122. st. 1.
KZ I KRIVIČNOG DELA UVREDE IZ čl. 170. st. 1. KZ, A SUD IZVRŠI UVID U PRAVNOSNAŽNE SPISE PREKRŠAJNOG SUDA KOJOM
JE OKRIVLJENI OGLAŠEN KRIVIM ZBOG PREKRŠAJA IZ čl. 6. st. 3.
ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU, TADA JE DUŽAN U OBRAZLOŽENJU DA NAVEDE RAZLOGE DA LI SE U KONKRETNOM SLUČAJU
RADI O TZV. „PRESUĐENOJ STVARI”.
Iz obrazloženja:
U pobijanoj presudi su izostali razlozi o odlučnoj činjenici da li se u delovima izreke pobijane presude koji se odnose na okrivljenog, a kada su u
pitanju oba krivična dela, radi o presuđenoj stvari, a što se ukazuje i žalbenim
navodima branioca okrivljenog.
Isti princip kao što je regulisano u čl. 34. st. 1. Ustava Republike Srbije, ali na drugačiji i uži način definiše čl. 6. st. 1. ZKP, Protokol broj 7. uz
Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, i to u čl. 4.
navođenjem da se nikome neće ponovo suditi niti će biti ponovo kažnjen u
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krivičnom postupku pod jurisdikcijom iste države za delo zbog koga je već
bio pravnosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa Zakonom i krivičnim postupkom te države.
(Presuda Osnovnog suda Užice K 119/10 od 22. jula 2011. i rešenje Apelacionog
suda u Kragujevcu Kž 4171/11 od 10. januara 2012.)

PRIVIDNI STICAJ KRIVIČNIH DELA
ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA
IZ čl. 359. st. 4. U VEZI SA st. 1. KZ
I KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE
IZ čl. 357. st. 1. KZ
AKO PRVOSTEPENI SUD OKRIVLJENOG OGLASI KRIVIM ZBOG KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA IZ čl. 359. st. 4.
U VEZI SA st. 1. KZ I KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE
ISPRAVE IZ čl. 357. st. 1. KZ, TADA JE DUŽAN U OBRAZLOŽENJU DA
NAVEDE RAZLOGE ZA POSTOJANJE DVA KRIVIČNA DELA A NE JEDNO
KRIVIČNO DELO.

Iz obrazloženja:
Apelacioni sud nalazi da je izreka presude u odnosu na okrivljenog koji
je oglašen krivim zbog pomenuta dva krivična dela, nerazumljiva i protivrečna
sama sebi, pa prvostepeni sud ne daje razloge zašto inkriminaciju falsifikovanje službene isprave i inkriminaciju zloupotrebe službenog položaja smatra kao dva odvojena i zasebna krivična dela kada može eventualno u ovim
slučajevima jedna ili više radnji imati osnovno obeležje više krivičnih dela a
da ipak ne postoji realni sticaj već samo jedno krivično delo koje isključuje
postojanje drugog krivičnog dela čija su obeležja takođe osnovana u konkretnom slučaju, te su ovi slučajevi poznati kao prividan sticaj, pa u toj situaciji
krivično delo falsifikovanje službene isprave iz čl. 357. st. 1. KZ gubi svoju
samostalnost kao krivičnog dela ako je došlo do izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 4. u vezi st. 1. KZ, što drugim rečima
znači da bi krivično delo iz čl. 357. st. 1. KZ bilo kažnjivo u situaciji da nije
okrivljenom stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog
položaja iz čl. 359. st. 4. u vezi st. 1. KZ.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 234/07 od 25. novembra 2009. i rešenje
Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 3823/11 od 19. aprila 2012.)
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KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA
OVLAŠĆENJA U PRIVREDI IZ čl. 238. st. 1. KZ
KADA OKRIVLJENI KAO DIREKTOR PREDUZEĆA, U KASI PREDUZEĆA DRŽI NOVAC UPLAĆEN OD KUPCA... NA IME KUPOVINE STANA,
ALI KAO DEPOZIT, DOK SE NE REŠI PITANJE VLASNIŠTVA NA STANU,
TADA SE NE RADI O DRŽANJU NEDOZVOLJENIH FONDOVA KAO BITNOG ELEMENTA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U
PRIVREDI IZ čl. 238. st. 1. KZ.

Iz obrazloženja:
Po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno utvrdio činjenično stanje a to je da je okrivljeni u blagajni preduzeća držao spornu novčanu sumu koja predstavlja depozit uplaćen od strane kupca, ali u konkretnom
slučaju nije dokazano da je namera okrivljenog išla za tim da stvori nedozvoljeni novčani fond i da ga drži u blagajni preduzeća, u nameri pribavljanja
protivpravne imovinske koristi za preduzeće, s obzirom da se čekala konačna
prodaja stana, koja nije bila okončana jer je trebalo rešiti pitanje vlasništva na
tom stanu, da je okrivljeni u spornom periodu držao pomenuti novčani iznos u
blagajni preduzeća sve do konačnog zaključenja ugovora o kupoprodaji stana
sa kupcem i do konačne isplate kupoprodajne cene od strane kupca.
Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da sa ovim novcem okrivljeni nije
raspolagao, niti je imao nameru da to učini u cilju pribavljanja protivpravne
imovinske koristi za preduzeće, a što se vidi i iz činjenice što je okrivljeni
u postupku izvršenja po tužbi radnika preduzeća, odmah nakon zaključenja
konačnog ugovora o kupoprodaji prijavio navedeni novac kao imovinu preduzeća i uplatio na sudski depozit radi naplate potraživanja radnika preduzeća.
(Presuda Osnovnog suda Užice K 764/11 od 23. novembra 2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 5223/11 od 23. decembra 2011.)

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA IZ čl. 206. st. 1. KZ
NAČIN UPOTREBE SILE OKRIVLJENOG PREMA OŠTEĆENOM, KAO
BITAN ELEMENAT KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA IZ čl. 206. st. 1. KZ,
MORA U IZRECI PRESUDE BITI OPISAN.

Iz obrazloženja:
Bitna povreda odredaba krivičnog postupka se sastoji u tome što je izreka presude nerazumljiva, protivrečna sebi i razlozima, a dati razlozi su neja-
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sni. Osnovano se u žalbi branioca okrivljenog navodi da se u delu izreke da je
okrivljeni „silom i pretnjom da će neposredno napasti na život i telo oštećenog”, ali da se iz izreke ne vidi u čemu se sastoji upotreba sile, a u obrazloženju se navodi da je „okrivljeni približavajući predmet nalik na nož telu oštećenog rekao mu da okrene glavu i da ne gleda u njega, primenio silu i pretnju”.
Međutim, upotreba sile i pretnje da će se neposredno napasti na život i
telo predstavljaju alternativno određene radnje kojima se može ostvariti predmetno krivično delo, a iz opisa radnje koju je okrivljeni preduzeo ne proizilazi
da je kritičnom prilikom prema oštećenom primenio silu.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 447/11 od 13. jula 2011. i rešenje
Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 5006/11 od 22. decembra 2011.)

ODBIJANJE OPTUŽNOG PREDLOGA
– čl. 441. st. 1. U VEZI SA čl. 274. st. 1. t. 2. ZKP
U SLUČAJU ODUSTANKA JAVNOG TUŽIOCA OD OPTUŽNOG PREDLOGA, A PRE OTVARANJA GLAVNOG PRETRESA, IMA SE OPTUŽNI
PREDLOG ODBITI SHODNO čl. 441. st. 1. U VEZI SA čl. 274. st. 1. t. 2. ZKP.

Iz obrazloženja:
Rešenjem drugostepenog suda, povodom žalbe branioca okrivljenog i po
službenoj dužnosti preinačuje se rešenje prvostepenog suda tako što Apelacioni sud primenom odredbe čl. 441. st. 1. ZKP odbija optužni predlog OJT KT...
protiv okrivljenih, zbog krivičnog dela lake telesne povrede iz čl. 122. st. 2.
KZ, usled odustanka Javnog tužioca od krivičnog gonjenja.
Po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je pogrešno primenio odredbu čl. 290. ZKP kada je obustavio krivični postupak protiv okrivljenih... zbog
krivičnog dela..., usled odustanka Javnog tužioca od krivičnog gonjenja s obzirom da se pomenuta odredba odnosi na redovan postupak, dok se u konkretnom slučaju primenjuju odredbe koje se odnose na skraćeni postupak.
Kako se u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari, a usled odustanka Javnog tužioca od krivičnog gonjenja protiv okrivljenih, a pre otvaranja
glavnog pretresa, po oceni Apelacionog suda, nužno je preinačenje prvostepenog rešenja i odbiti optužni predlog Javnog tužioca primenom čl. 441. st. 1. u
vezi sa čl. 274. st. 1. t. 2. ZKP usled postojanja okolnosti koje trajno isključuju
krivično gonjenje.
(Rešenje Osnovnog suda Užice K 1432/10 od 21. decembra 2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 225/12 od 20. februara 2012.)
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KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO
PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA
IZ čl. 227. st. 3. U VEZI SA čl. 289. st. 3. U VEZI SA st. 1. KZ
KADA JE OKRIVLJENI IZVRŠIO KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO
PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAORAĆAJA IZ čl. 227. st. 3. U VEZI čl.
289. st. 3. U VEZI st. 1. KZ, JER JE POSTUPIO SUPROTNO ODREDBI čl. 99.
st. 3. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, TADA SE
NE MOŽE PRIHVATITI ODBRANA OKRIVLJENOG DA NIJE VIDEO PEŠAKA ZBOG PREPREKA U VIDNOM POLJU.

Iz obrazloženja:
S obzirom da odredba čl. 99. st. 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na
putevima propisuje obavezu vozača da, ukoliko na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova, niti
znacima policijskih službenika, dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u
svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi, može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka koji je već stupio ili
stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će nastupiti na pešački prelaz,
a pešački prelaz je mesto gde svaki vozač ima razloga da predvidi pojavu pešaka, to su suprotni navodi žalbe kojima se ukazuje da okrivljeni nije prekršio
navedenu blanketnu normu.
Čak i da se prihvate navodi žalbe da okrivljeni pešaka nije video niti mogao da vidi zbog prepreke u vidnom polju (iako to izvedenim dokazima nije
utvrđeno), s obzirom da je kretanje pešaka na pešačkom prelazu očekivana tj.
predvidiva situacija za vozača, pa u ovom slučaju utvrđeno da okrivljeni brzinu kretanja vozila nije prilagodio takvoj situaciji, to je pravilno prvostepeni
sud zaključio da je ovakvim postupanjem okrivljeni prekšio navedenu blanketnu normu.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 1016/11 od 16. novembra 2011. i presuda
Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 675/12 od 21. februara 2012.)

KRIVIČNO DELO KLEVETE IZ čl. 171. st. 1. KZ
I PRESUDA KOJOM SE OKRIVLJENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE
KADA JE OKRIVLJENI U POLICIJSKOJ UPRAVI PODNEO KRIVIČNU
PRIJAVU PROTIV PRIVATNIH TUŽILJA ZBOG KRIVIČNOG DELA KRAĐE
IZ čl. 165. KZ, TADA NEMA ZAKONSKIH USLOVA ZA KRIVIČNU ODGOVORNOST A ZBOG KRIVIČNOG DELA KLEVETE IZ čl. 171. st. 1. KZ.
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Iz obrazloženja:
Presudom prvostepenog suda okrivljena je primenom čl. 355. t. 1. ZKP
oslobođena od optužbe da je izvršila krivično delo klevete iz čl. 171. st. 1. KZ.
Prvostepeni sud je utvrdio da su navodi privatne tužbe tačni i da je okrivljeni prijavio svoje sumnje protiv privatne tužilje kako bi se pronašao i utvrdio izvršilac krivičnog dela krađe koja je izvršena na štetu okrivljenog, pravilno je prvostepeni sud zaključio da takva radnja okrivljenog ne sadrži elemente
krivičnog dela iz čl. 171. KZ jer su izjave navedene u privatnoj tužbi upućene
državnom organu sa namerom da se inicira pokretanje postupka i proveri da li
su izražene sumnje tačne ili ne.
Pri takvom stanju stvari, prvostepeni sud je pravilno našao da u opisu
radnji koje se stavljaju na teret okrivljenom nema elemenata krivičnog dela iz
čl. 171. st. 1. KZ i da opisane radnje ne predstavljaju krivično delo zbog čega
je pravilno primenjena odredba čl. 355. t. 1. ZKP donošenjem oslobađajuće
presude.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 191/11 od 23. decembra 2011. i presuda
Apelacionog suda U Kragujevcu Kž 1215/12 od 12. marta 2012.)

STVARNA NENADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA – čl. 16. ZPP
AKO JE PRAVNOM PRETHODNIKU TUŽIOCA IZREČENA MERA
KONFISKACIJE IMOVINE U TOKU 1949. GODINE, ISTO LICE JE REHABILITOVANO, ZA POVRAĆAJ IMOVINE TUŽIOCU I STICANJE PRAVA SVOJINE JE NADLEŽAN UPRAVNI ORGAN, A NE OSNOVNI SUD.

Iz obrazloženja:
Rešenjem prvostepenog suda, Osnovni sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u konkretnom predmetu i tužba tužioca je odbačena.
Prvostepeni sud nalazi da u ovom slučaju je nadležan upravni organ usled
čega odlučuje kao u izreci primenom odredbe čl. 16. ZPP. Prilikom donošenja ovakve odluke prvostepeni sud je imao u vidu odredbe Zakona o vraćanju
oduzete imovine i obeštećenju u kojem je između ostalog regulisano da se
odredbe toga Zakona primenjuju i na imovinu koja je konfiskovana posle 9.
marta 1945. godine pod uslovom da je bivši vlasnik rehabilitovan do dana stupanja na snagu ovog Zakona. Takođe je u istom regulisano da po zahtevu za vraćanje imovine postupak vodi Agencija a na osnovu opšteg upravnog postupka.
Imajući u vidu da je sporna imovina konfiskovana posle 9. marta 1945.
godine, da je bivši vlasnik rehabilitovan, prvostepeni sud nalazi da su ispunjeni uslovi da pravni sledbenik, sada tužilac ima pravo shodno čl. 41. i 42.
citiranog Zakona da podnese zahtev za vraćanje opisane imovine nadležnoj
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Agenciji pa se ne radi o sporu koji spada u sudsku nadležnost, već u nadležnost upravnog organa.
(Rešenje Osnovnog suda u Čačku – Sudska jedinica Guča P 3082/11 od 30. novembra 2011. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 188/12 od 21. marta 2012.)

STVARNA NENADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA – čl. 16. I 17. ZPP
PRIVREDNI SUD JE NADLEŽAN U SPOROVIMA KOJI PROIZILAZE
IZ PRIMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BEZ OBZIRA NA
SVOJSTVO STRANKE, DAKLE NIJE ISKLJUČENA NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA UKOLIKO SU STRANKE FIZIČKA LICA.

Iz obrazloženja:
Imajući u vidu da se u tužbi ističe da je tuženik zloupotrebio privredno
društvo i da u smislu čl. 15. Zakona o privrednim društvima odgovara svojom
imovinom za obavezu društva radi se o sporu koji proizilazi iz odredaba Zakona o privrednom društvu zbog čega prvostepeni sud nalazi da je u konkretnom
slučaju nadležan Privredni sud.
Nije osnovan navod žalbe da je prvostepeni sud pogrešno primenio
odredbu čl. 46. Zakona o privrednim društvima i isticanje da se ova odredba
primenjuje samo kada je tuženo privredno društvo, te da Privredni sud nije
nadležan da sudi ukoliko su tužilac i tuženik fizička lica.
Pomenutom odredbom je propisano da je Privredni sud nadležan za rešavanje sporova koji proizilaze iz Zakona o privrednim društvima, pri čemu
svojstvo stranke nije uslov za zasnivanje nadležnosti Privrednog suda. Pored
toga, odredbom čl. 25. st. 1. t. 3. Zakona o uređenju sudova propisana je nadležnost Privrednog suda u sporovima koji proizilaze iz primene Zakona o
privrednim društvima kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji.
Iz sadržine istih odredaba proizilazi da je Privredni sud nadležan u sporovima koji proizilaze iz primene Zakona o privrednim društvima, bez obzira
na svojstvo stranke, dakle nije isključena nadležnost Privrednog suda ukoliko
su stranke fizička lica.
(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 668/11 od 22. decembra 2011. i rešenje Višeg
suda u Čačku Gž 125/12 od 14. marta 2012.)
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NAKNADA ŠTETE – IZGUBLJENA ZARADA
– čl. 194–196. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
TUŽENA OSIGURAVAJUĆA ORGANIZACIJA JE OBAVEZANA DA
PLATI TUŽIOCU KOJI JE PRETRPEO POVREDU U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI NAKNADU ŠTETE NA IME IZGUBLJENE ZARADE, A PO OSNOVU
PREKOVREMENOG RADA ILI RADA „NA CRNO”.

Iz obrazloženja:
Pravilnost odluke o visini naknade materijalne štete u žalbi se osporava
navodom da se radi o izgubljenoj zaradi po osnovu dopunskog rada – usluge
prevoza a da tužilac nije uplaćivao poreze i doprinose za navedenu zaradu, niti
je zarada bila registrovana, tako da ovakav stav prvostepenog suda je suprotan
sa postojećim pravnim stavovima, a osim toga osporava se i pravilnost metodologije koju je veštak primenio prilikom obračuna izgubljene zarade.
Drugostepeni sud nalazi da se utvrđivanjem visine izgubljene zarade na
način kako je to učinjeno u prvostepenom postupku ne pogoduje postupcima
koji su suprotni prinudnim propisima s obzirom da tužilac potražuje naknadu
izgubljene zarade koju je osnovano i realno mogao da očekuje u periodu od
dana nastanka štete do dana popravke vozila a da se dosuđivanjem iznosa ne
pogoduje težnjama koje su suprotne prinudnim propisima, jer na ovaj način
tužilac nije zaštićen od preduzimanja odgovarajućih radnji od strane nadležnih
organa u cilju naplate poreza, tako da se ovakvom presudom ne zadire u pomenuta ovlašćenja nadležnih organa.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku – Sudska jedinica G. Milanovac P 22690/10 od
18. oktobra 2011. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 180/12 od 14. marta 2012.)

PREKID VANPARNIČNOG POSTUPKA
– čl. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU
AKO SE OSTAVINSKI POSTUPAK RADI RASPRAVE ZAOSTAVŠTINE
PREKINE I UČESNIK UPUTI NA PARNICU RADI UTVRĐENJA SASTAVA
ZAOSTAVŠTINE POKOJNE, SHODNO čl. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM
POSTUPKU, ONDA JE TAKVA IZREKA REŠENJA JASNA I PRECIZNA.

Iz obrazloženja:
Rešenjem prvostepenog suda, prekinut je ostavinski postupak... pa je
učesnik... upućen na parnicu radi utvrdjenja sastava zaostavštine.
Nije osnovan navod iz žalbe učesnika da izreka rešenja nije jasna, tj. da
nije navedeno zbog čega se upućuje na parnicu i šta treba da dokaže u parnici.
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U izreci ožalbenog rešenja je navedeno da se pomenuti učesnik upućuje na
parnicu radi utvrđivanja zaostavštine pokojne... iz čega sledi da je jasno zbog
čega je učesnik upućen na parnicu, šta treba da dokaže u parnici, a to je svakako dokazivanje da određene stvari i prava predstavljaju zaostavštinu pokojne,
ukoliko ostali učesnici tu činjenicu osporavaju.
(Rešenje Osnovnog suda u Čačku – Sudska jedinica Guča O broj 2464/11 od
2. novembra 2011. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 120/12 od 7. marta 2012.)

STVARNA NADLEŽNOST SUDA – čl. 17. st. 1. ZPP
U SITUACIJI KADA JE TUŽILAC PLATIO NA IME SVOG LEČENJA
ODREĐENI NOVČANI IZNOS, PA TUŽBENIM ZAHTEVOM ZAHTEVA REGRES OD REPUBLIČKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, TADA, ZA
OCENU STVARNE NADLEŽNOSTI OSNOVNOG SUDA, NUŽNO JE PRIMENITI ODREDBU čl. 175. st. 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU.

Iz obrazloženja:
Rešenjem drugostepenog suda, ukinuto je rešenje prvostepenog suda kojim se Osnovni sud oglašava stvarno nenadležnim, a postupak se ima nastaviti
pred Upravnim sudom u Beogradu.
Iz sadržine spisa proizilazi da je tužilac operisan u Zdravstvenom centru
u G. Milanovcu, da je bilo nužno ponovno izvršiti operaciju pa je upućen na
VMA – Institut za hirurgiju a za tu operaciju prvostepena i drugostepena komisija nije dala saglasnost, ali je tužilac uvažio mišljenje lekara specijaliste
i podvrgao se operaciji u Beogradu koju je morao lično da plati u spornom
iznosu, pa je tužbom tražio da se tuženik obaveže da mu isplati navedeni iznos
na ime naknade štete – regresa sa zakonskom kamatom.
Prvostepeni sud se pozvao na odredbu čl. 17. st. 1. ZPP nalazeći da je
u konkretnom slučaju nadležan Upravni sud imajući u vidu odredbu čl. 37.
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je
predviđeno da se briše odredba čl. 175. Zakona o zdravstvenom osiguranju
odnosno da se protiv konačnog akta Republičkog zavoda kojim je odlučeno o
pravu iz zdravstvenog osiguranja može pokrenuti upravni spor.
Odredbom čl. 175. st. 1. istog Zakona je predviđeno da se protiv konačnog akta Republičkog zavoda kojim je odlučeno o pravu iz zdravstvenog
osiguranja može pokrenuti upravni spor, a da se izuzetno protiv konačnog akta
Republičkog zavoda za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ne može pokrenuti upravni spor ali se može tražiti zaštita tog prava u parničnom postupku
pred nadležnim sudom.
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Imajući u vidu citirane odredbe proizilazi da je za ocenu da li se u konkretnom slučaju zaštita prava može tražiti u parničnom postupku, bitno je da
li je tužilac u konkretnom slučaju pokrenuo postupak protiv konačnog akta
Republičkog zavoda za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu iz čl. 34–46.
ovog Zakona.
(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 21497/10 od 26. oktobra 2011. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 38/12 od 7. marta 2012.)

NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE
– čl. 200. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
AKO JE OKRIVLJENI PREMA OŠTEĆENOM – POLICAJCU IZVRŠIO
KRIVIČNO DELO OMETANJE OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA U OBAVLJANJU POSLOVA BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJA JAVNOG REDA I
MIRA IZ čl. 23. st. 1. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU, TADA JE DUŽAN
DA PLATI OŠTEĆENOM NOVČANE IZNOSE NA IME NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE A ZA DUŠEVNE BOLOVE ZBOG POVREDE ČASTI I
UGLEDA.

Iz obrazloženja:
Iz spisa proizilazi da je tuženik kritičnog dana u ugostiteljskom objektu
ometao ovlašćeno službeno lice – policajca tako što mu je psovao majku, saopštavajući mu da ga ne može privesti, odbijajući da mu preda ličnu kartu i opirao se privođenju pa je isti oglašen krivim zbog krivičnog dela iz čl. 23. st. 1.
Zakona o javnom redu i miru.
Polazeći od navedenih činjenica, posebno činjenice da tužilac nije doprineo u nastanku štetnog događaja jer se ponašao u skladu sa pravilima službe, bio je uzdržan na sve provokacije tuženika, prvostepeni sud nalazi da je
na osnovu odredaba čl. 200. ZOO pravična naknada za pretrpljeni duševni
bol zbog povrede časti i ugleda sporni iznos koji se ožalbenom presudom i
dosuđuje.
(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 4753/11 od 18. novembra 2011. i presuda
Višeg suda u Čačku Gž 130/12 od 7. marta 2012.)
Priredio
Dragan U. Kalaba,
zamenik višeg javnog tužioca u Čačku
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МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2012. године, због пензионисања.
−− Чик Андрија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске
канцеларије.
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−− Војновић Миодраг, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
−− Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након
брисања.
35. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИШКАНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Панчеву са даном 31. 12. 2012. године, на лични захтев.
−− Протић Бранка, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске
канцеларије.
36. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВИОГЛАВИН СВЕТОЛИК, адвокат у Зрењанину са даном 11. 12. 2012. године, због заснивања
радног односа.
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адвокатске канцеларије.
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адвокатске канцеларије.
−− Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након
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38. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧУКУРОВ
СОФИЈА, адвокат у Новом Кнежевцу са даном 28. 12. 2012. године, на лични захтев.
−− Закић Север, адвокат у Новом Кнежевцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
−− Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након
брисања.
39. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧЕГАР ТАМАРА, адвокат у Бачкој Тополи са даном 27. 12. 2012. године, због заснивања радног
односа.
−− Шакић Анђелка, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
40. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Зелинчевић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 26.
12. 2012. године.
41. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛУТИНОВ НЕДЕЉКОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Ковачевић Алексндра, адвоката у Новом
Саду, са даном 20. 12. 2012. године.
42. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИРЧЕТИЋ МИЛАН (принципал КОЗОМОРА МИЛАН, Нови Сад) са даном
27. 12. 2009. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
43. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САРАЈЛИЋ САНЕЛА (принципал НИКОЛИЋ ДУШАН, Сента) са даном 25.
03. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
44. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОШКОВИЋ ВЕСНА (принципал ЛАЛИН РАДОВАН, Нови Сад) са даном
25. 03. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.

854

45. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈИЧИЋ ДРАГАН (принципал МАРКОВИЋ ДУШАНКА, Нови Сад) са
даном 25. 03. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
46. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЏУВЕР МИЛИНКО (принципал ГОЛУБОВИЋ МИЛАНКО, Сомбор) са даном 30. 04. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
47. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОСИМОВ МАЈА (принципал МАКЉЕНОВИЋ ГОРАН, Зрењанин) са даном
30. 04. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
48. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА (принципал ЈАСИКА МР НИКОЛА, Инђија)
са даном 30. 04. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
49. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧОРДАРОВ МАРКО (принципал КРКЉУШ МИЛОРАД, Нови Сад) са даном
23. 05. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
50. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПУШКАШ ЈАСМИНА (принципал СТОЈАНОВИЋ НАТАША, Инђија) са даном 23. 05. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
51. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИКИЋ БИЉАНА (принципал НИКИЋ ЗОРАНА, Панчево) са даном 30. 08.
2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
52. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА (принципал НЕБРИГИЋ ЧЕДОМИР, Панчево) са даном 04. 10. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
53. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЛЕТИЋ ГОРАН (принципал БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНА, Нови Сад)
са даном 04. 10. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
54. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕЏЕТИ ДАЈАНА (принципал НОВКОВИЋ СИНИША, Нови Сад) са даном
04. 11. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
55. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈУРИШИЋ ПАВЛЕ (принципал КАТАНИЋ ГОРДАНА, Нови Сад) са даном
04. 11. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
56. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕФАНОВИЋ БРАНИСЛАВА (принципал ПЕРЕСКИ СЛАВКО, Нови Сад)
са даном 04. 11. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
57. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАНОЈЛОВИЋ МИЛОШ (принципал РУЖИЋ ГРАДИМИР, Вршац) са даном
02. 12. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
58. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРКОВИЋ БОЖО (принципал МАРКОВИЋ ДРАГАН, Врбас) са даном 02.
12. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
59. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ СНЕЖАНА (принципал РОШУ ДОРЕЛ, Панчево) са даном 02. 12.
2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
60. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТЕВДЕНИЋ ДРАГАН (принципал НИКОЛИЋ ДУШАН, Сента) са даном 02.
12. 2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.

855

61. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРОБЊАК АЊА (принципал ИВЕТИЋ МИЛАН, Нови Сад) са даном 02. 12.
2012. године због истека адвокатско-приправничке вежбе.
62. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХАСАНОВИЋ КОРАЋ БИЉАНИ, адвокату у
Вршцу привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за посланика
у Народној Скупштини РС, почев од 11. 12. 2012. године, док траје ова функција.
−− КОВАЧЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог
заменика.
63. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНИ, адвокату у
Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 12. 2012. до 30. 11. 2013. године.
−− НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог
заменика.
64. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САРИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 06. 11. 2012. до 05. 11. 2013. године.
−− Сарић Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
65. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НАШАГАЋИН МИРЈАНИ, адвокату у Бачкој
Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства од 14. 12. 2012. до 14. 03. 2013. године.
−− Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог
заменика.
66. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРУНИЋ ШЕВРТ АНИ, адвокату у Инђији,
привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 12. 2012. до 09. 12. 2013. године.
−− Крунић Миленко, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.
67. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом
Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања од 10. 12.
2012. године.
−− Сабо Звонко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РОГАНОВИЋ ГОРАНУ, адвокату у Врбасу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања од 01. 11. 2012. године.
−− Салонски Владимир, адвокат у Врбасу, одређује се за привременог заменика.
69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду,
привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 24. 12. 2012. до 23. 12. 2013. године.
−− Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШТАЈНЕР ЈЕЛЕНИ, адвокатском приправнику у
Новом Саду, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 27. 12. 2012. до 26. 12. 2013. године.
71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАЊАНИН МИРКУ, адвокату у Сомбору,
привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања од 02. 12. 2012.
године.
−− Кардум Марија, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.
72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАУШЕВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду,
наставила са радом дана 21. 12. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
−− Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог
заменика.
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73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће МАРТИНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Панчеву,
наставити са радом дана 09. 01. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора за градоначелника града Панчева.
−− Кундаковић Бранислав, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.
74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЖУРЖОВАН МАРЋЕЛ, адвокат у Алибунару,
наставио са радом дана 17. 12. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
−− Кондан Еуђен, адвокат у Алибунару, разрешава се дужности привременог
заменика.
75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мићић Александра, адвокат у Сремској Митровици, променила презиме, које сада гласи Гогић.
76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТЕРЗИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у
Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Савић.
77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СРДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Јовановић.
78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАЊЕВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду дана 03. 12. 2012. године, те да исту наставља код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2012. године.
79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КУЗМАНОВИЋ ЖИВКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Маровић
Жељка, адвоката у Новом Саду дана 20. 12. 2012. године, те да исту наставља код
Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 21. 12. 2012. године.
80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Кикинди, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Сивчев Бранислава, адвоката у Кикинди дана 30. 11. 2012. године, те да исту наставља код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 01. 12. 2012. године.
81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТОЈШИН МИЛОШ, адвокатски приправник
у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђевић Игора, адвоката у Новом Саду дана 23. 12. 2012. године, те да исту наставља код Микеш Драгана,
адвоката у Новом Саду, дана 24. 12. 2012. године.
82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Заједничка адвокатска канцеларија Ђорђевић
Александра и Ђорђевић Зорана, адвоката у Сенти, променила назив који сада гласи
Заједничка адвокатска канцеларије „Ђорђевић”.
83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Заједничка адвокатска канцеларија Хоџић
Ахмета и Божић Мајде, адвоката у Новом Саду, преселила седиште у Бачку Тополу,
Сутјеска 26, почев од 31. 12. 2012. године.
84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВИЦКОВИЋ мр ТАЊА, адвокат у Новом
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 35, стан 2,
почев од 01. 01. 2013. године.
85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НЕДЕЉКОВИЋ др ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/
III, стан 5, почев од 26. 11. 2012. године.
86. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАЛИЋ МРАЗЕК МИЛИЦА, адвокат у Новом
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев
од 13. 12. 2012. године.
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87. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПРВАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду,
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев од 13.
12. 2012. године.
88. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЕЉАНСКИ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев
од 13. 12. 2012. године.
89. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН, адвокат у Новом
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 7, почев
од 13. 12. 2012. године.
90. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЈКИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду,
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 13, почев од 21. 11. 2012.
године.
91. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАКСИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду,
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 20, почев од 12. 12.
2012. године.
92. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРСТИЋ ДЕЈАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Доситеја Обрадовића 15, почев од 01. 12.
2012. године.
93. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЖИВКОВ МИЛУЦУ, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 46/1 Б, почев од 29. 11.
2012. године.
94. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ИНЂИЋ ЛИДИЈА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 4/2, почев од
10. 12. 2012. године.
95. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ИНЂИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 4/2, почев од 15.
12. 2012. године.
96. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОБРЕНОВ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду,
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2а, први спрат,
стан 6, почев од 29. 12. 2012. године.
97. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТАТИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду,
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 3, почев од 24. 12.
2012. године.
98. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОВОВИЋ ВУКАШИН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 3, почев од 24.
12. 2012. године.
99. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУРИЋ М. БИЉАНА, адвокат у Новом Саду,
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Анице Савић Ребац 9, почев од 01.
12. 2012. године.
Управни одбор
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