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PRAVA OSUMNJIČENOG  
U PRETKRIVIČNOM POSTUPKU1

SAŽETAK: Težnja je svake države da se u najranijim fazama 
efikasno suprotstavi kriminalu, a sa druge strane su zahtevi za po-
štovanjem osnovnih ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca, pa i 
osumnjičenog lica. U pretkrivičnom postupku je najbitnije doći do 
određenih saznanja i dokaza, te je u toj fazi važno efikasno delova-
nje države. Stoga se i postavilo pitanje, da li borba protiv kriminala 
opravdava odstupanje od nekih osnovnih krivičnopravnih principa i 
procesnih garantija, čime se direktno utiče i na obim osnovnih ljud-
skih prava i sloboda. Jasno je da je zbog toga pretkrivični postupak 
vrlo često pokazatelj stvarnog stanja ljudskih prava u određenoj dr-
žavi. Cilj ovog rada je da se prikažu međunarodni pravni standardi i 
unutrašnja pozitivno-pravna pravila koja se odnose na osnovna pra-
va osumnjičenog lica, kao i da se analizom osnovnih prava osum-
njičenog stekne opšta slika o njegovom položaju u pretkrivičnom 
(predistražnom) postupku u Republici Srbiji.

Ključne reči: Pretkrivični postupak, Zakonik o krivičnom po-
stupku, osumnjičeni, ljudska prava, odbrana

* Rad primljen: 14. 5. 2013. godine.

*
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1. UVODNA RAZMATRANJA

U Republici Srbiji trenutno su na snazi dva Zakonika o krivičnom po-
stupku. To su Zakonik o krivičnom postupku iz 2001. godine (u daljem tekstu: 
ZKP)1 i Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine (u daljem tekstu: novi 
ZKP)2. Primena Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. je odložena do 1. ok-
tobra 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim 
zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, u kom slu-
čaju se Zakonik primenjuje od 15. januara 2012. godine (u pitanju su postupci 
za organizovani kriminal, korupciju i druga posebno teška krivična dela i krivič-
ni postupak za ratne zločine). Novi ZKP uvodi mnogobrojne novine u naš kri-
vični postupak (od kojih je najznačajnija tužilačka istraga), a novine se odnose i 
na pretkrivični postupak, koji se po novom ZKP-u naziva predistražni postupak. 

Lice prema kome se vodi pretkrivični (predistražni) postupak naziva se 
osumnjičeni. Prema ZKP-u osumnjičeni je lice prema kome je pre pokretanja 
krivičnog postupka nadležni državni organ preduzeo neku radnju zbog posto-
janja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo,3 a prema novom ZKP-u i lice 
protiv koga se vodi istraga.4 Upravo osumnjičeni i njegova prava u pretkrivič-
nom (predistražnom) postupku predstavljaju osnovni predmet istraživanja ovog 
rada. Analiza njegovih prava izvršena je sa normativnog i uporedno-pravnog 
aspekta. 

Sa jedne strane, težnja je svake države da se u najranijim fazama efikasno 
suprotstavi kriminalu, a sa druge strane su zahtevi za poštovanjem osnovnih 
ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca, pa i osumnjičenog lica. Problema-
tika balansa ovih suprotstavljenih interesa naročito je osetljiva i aktuelna u 
svetlu borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, ali i protiv 
drugih savremenih oblika kriminala. U ovoj fazi postupka, kada je najbitni-
je doći do određenih saznanja i dokaza, važno je efikasno delovanje države. 
Stoga se i postavilo pitanje, da li borba protiv kriminala opravdava odstupanje 
od nekih osnovnih krivičnopravnih principa i procesnih garantija, čime se di-
rektno utiče i na obim osnovnih ljudskih prava i sloboda. Jasno je da je zbog 
toga pretkrivični postupak vrlo često pokazatelj stvarnog stanja ljudskih prava 
u određenoj državi. 

1 Zakonik o krivičnom postupku (Službeni list SRJ br. 70/2001 i 68/2002 i Službeni glasnik 
RS br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005-dr. zakon, 49/2007, 20/2009-dr. zakon, 72/2009, 
76/2010). 

2 Zakonik o krivičnom postupku (Službeni glasnik RS, br. 72/2011. i 101/2011). 
3 ZKP, čl. 221, st. 1. 
4 Novi ZKP, čl. 2. st. 1. t. 1. 
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Cilj ovog rada je da se prikažu međunarodni pravni standardi i unutrašnja 
pozitivno-pravna pravila koja se odnose na osnovna prava osumnjičenog lica, 
kao i da se analizom osnovnih prava osumnjičenog stekne opšta slika o nje-
govom položaju u pretkrivičnom (predistražnom) postupku u Republici Srbiji. 

2. PRAVA OSUMNJIČENOG

Osumnjičeni u pretkrivičnom (predistražnom) postupku ima brojna prava. 
Može se reći da sva prava koja se garantuju osumnjičenom su ustanovljena radi 
što potpunijeg ostvarenja njegovog najvažnijeg prava – prava na odbranu. Pra-
vo na odbranu, kao takvo, nije formulisano ni u jednom od međunarodnih ili 
unutrašnjih pravnih akata, ali njegovi elementi svakako su deo drugih temeljnih 
ljudskih prava i sloboda. Radi se o pravu kojim se osumnjičenom omogućava 
da se suprotstavi navodima tužioca, da negira optužne navode, da razvija svoje 
aktivnosti u skladu sa svojim interesom, da preuzima radnje kojima poboljšava 
svoj položaj.5 U najširem kontekstu, najveći broj prava koja se garantuju osum-
njičenom možemo podvesti pod pravo na slobodu i bezbednost u smislu čl. 5. 
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda6 (u daljem 
tekstu: EKLJP). Pored komponenti ovog prava, a u duhu pomenute Konven-
cije, vrlo su bitni pojedini aspekti prava na pravično suđenje (čl. 6. EKLJP), 
kao i da su prema osumnjičenom zabranjene primena torture (čl. 3. EKLJP) i 
diskriminacija (čl. 14. EKLJP). Ustav Republike Srbije7 u svom drugom delu, 
pod nazivom Ljudska i manjinska prava i slobode, detaljno uređuje i prava 
osumnjičenih lica. 

U međunarodne pravne standarde koji se odnose na osumnjičena lica, svr-
stavaju se određeni minimalni zahtevi koji svoju potvrdu nalaze i u Ustavu RS 
i oba ZKP-a, a koji obuhvataju: pravo osumnjičenog na obaveštenost, pravo na 
ličnu i slobodno izabranu stručnu odbranu, pravo na dokaznu aktivnost i inici-
jativu, pravo na prevodioca ili tumača, pravo na čovečno postupanje i postupa-
nje bez diskriminacije, pravo na rehabilitaciju i naknadu štete.

5 Škulić, M: Komentar Zakonika o krivičnom postupku, „Službeni glasnik”, Beograd, 
2011, 93. 

6 Potpisana 4. 11. 1950, a stupila na snagu 3. 9. 1953, u okviru Saveta Evrope, Službeni list 
SCG – Međunarodni ugovori, br. 9/2003. 

7 Službeni glasnik RS, br. 98/2006. 
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2.1. Pravo osumnjičenog na obaveštenost

Pod pravom osumnjičenog na obaveštenost podrazumeva se pravo da u 
najkraćem roku, a najkasnije na prvom saslušanju, podrobno na jeziku koji ra-
zume, bude obavešten o delu koje mu se stavlja na teret, o prirodi i razlozima 
optužbe i dokazima koji su protiv njega prikupljeni (ZKP: čl. 4. st. 1. t. 1; novi 
ZKP: čl. 68. st. 1. t. 1). Pod prirodom optužbe podrazumeva se krivično delo 
koje mu se stavlja na teret, pravna kvalifikacija tog dela, dok se pod razlozima 
podrazumeva predočavanje radnji koje je osumnjičeni navodno počinio. Ovo 
pravo proklamovano je i Ustavom RS (čl. 27), EKLJP (čl. 5. st. 2), Međuna-
rodnim paktom o građanskim i političkim pravima8 (čl. 9. st. 2; u daljem tekstu: 
MPGPP). Iz navedene formulacije ovog prava ne vidi se da li ovo obaveštenje 
u pretkrivičnom (predistražnom) postupku treba da je u usmenom ili pismenom 
obliku. Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) u slučaju 
Dikme protiv Turske je zauzeo stav da obaveštenje ne mora imati posebnu for-
mu, ali se licu moraju pružiti sve naznačene informacije, kako pravne tako i či-
njenične.9 Svakako je bolje, u smislu pravne sigurnosti, da obaveštenje bude u 
pismenom obliku. U pogledu pitanja roka u kome osumnjičeni treba da dobije 
sve relevantne informacije, Ustav RS uređujući ovo pitanje, za razliku od oba 
ZKP-a, koristi izraz „odmah”, dok Zakonici o krivičnom postupku, može se 
reći, produžavaju to vreme za obaveštenje – „u najkraćem roku”. Osumnjičeni 
mora dobiti obaveštenje najkasnije do saslušanja u policiji. 

2.2. Pravo osumnjičenog na ličnu 
i slobodno izabranu stručnu odbranu

Svaki osumnjičeni ima pravo na odbranu, pod kojom se podrazumeva 
preduzimanje aktivnosti čiji je cilj pobijanje optužbe. Pravo na odbranu u pret-
krivičnom (predistražnom) postupku osumnjičeni može ostvariti:

1. sam i takva odbrana se naziva lična odbrana, ili 
2. preko stručnog lica – branioca i takva odbrana se naziva formalna 

odbrana. 
Nasuprot formalnoj odbrani, u samom krivičnom postupku postoji i ma-

terijalna odbrana, pod kojom se podrazumeva pored lične odbrane i odbrana 
koju za okrivljenog vrše sud, javni tužilac i druga njemu bliska lica, taksativno 

8 Usvojen i otvoren za potpisivanje, ratifikovanje i pristupanje rezolucijom UN 2200 A 
(XXI) od 16. 11. 1966; Službeni list SFRJ 7/71, Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori, br. 
4/2001. 

9 Dikme v. Turkey (Appl. No. 20869/92), ECtHR, 11. 7. 2000, § 54–57; Fox, Campbell 
and Hartley v. the UK (Appl. No. 12244/86, 12245/86, 12383/86), ECtHR, 30. 8. 1990, Seria A,  
No. 183, § 40. 
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pobrojana u čl. 68. st. 2. ZKP-a i čl. 75. novog ZKP-a10. Analizom odredbi  
ZKP-a i novog ZKP-a o materijalnoj odbrani uočava se da se pravo na angažo-
vanje branioca, koje za okrivljenog i optuženog mogu koristiti njemu bliska lica, 
ne pominje kod osumnjičenog. Nema nikakvog razloga da i njemu bliska lica 
nemaju to pravo, sem naravno ukoliko najpre osumnjičenom bude dato pravo 
da o svom lišenju slobode obavesti njemu bliska lica. Branilac može biti samo 
advokat (ZKP čl. 68. st. 3; novi ZKP čl. 73. st. 1). Po ZKP-u advokata može za-
meniti advokatski pripravnik, ukoliko se postupak vodi za delo za koje se može 
izreći kazna zatvora u trajanju do pet godina, ali pred Vrhovnim kasacionim 
sudom branilac može biti samo advokat (ZKP, čl. 68. st. 3). Po novom ZKP-u 
mogućnosti zamene advokata advokatskim pripravnikom ne postoji, čak se za 
krivična dela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od deset godina ili 
teža kazna, zahtevaju stroži uslovi koje jedan advokat mora da ispuni da bi 
mogao da bude branilac. U tim slučajevima, branilac može biti samo advokat 
sa najmanje pet godina advokatske prakse, odnosno advokat koji je najmanje 
pet godina vršio funkciju sudije, javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca 
(novi ZKP, čl. 73. st . 2). Ovakvo zakonsko rešenje je svakako ustanovljeno u 
korist osumnjičenog (odnosno okrivljenog lica), kako bi mu se obezbedio što 
iskusniji i stručniji branilac, s obzirom na složenost predmeta. U postupku pre-
ma maloletnicima branilac može biti samo advokat koji ima posebna znanja iz 
oblasti prava deteta i maloletničkog prestupništva i ne postoji mogućnost da ga 
zameni advokatski pripravnik (Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i 
krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica11, čl. 49). 

Pravo na ličnu i slobodno izabranu odbranu je proklamovano Ustavom RS 
(čl. 29), ZKP-om (čl. 4. st. 1. t. 2), novim ZKP-om (čl. 68. st. 1. t. 3), EKLJP 
(čl. 6. st. 3c), MPGPP (čl. 14. st. 3b). U presudi Džon Marej protiv Ujedinjenog 
Kraljevstva12, Evropski sud je zauzeo stav da ovo pravo postoji od početka po-
licijske istrage. Izuzetno je bitno da pravo na branioca postoji već od policijske 
istrage, jer se osumnjičeni tada neretko nalazi pred dilemom koja se odnosi na 
način njegove odbrane, jer najčešće osumnjičeni nije vrsni poznavalac prava. 
Ukoliko se odluči na odbranu ćutanjem, mogu se izvući nepovoljni zaključci 
po njega (iako on na ćutanje ima pravo!). Ali sa druge strane, ukoliko prekine 
ćutanje, on se izlaže opasnosti da nanese štetu svojoj odbrani. 

10 Vršenje materijalne odbrane se sastoji u: pravu da okrivljenom mogu angažovati brani-
oca njegov zakonski zastupnik, bračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojilac, usvojenik, 
brat, sestra i hranilac, lice sa kojim okrivljeni živi u vanbračnoj ili kakvoj drugoj trajnoj zajed-
nici; pravu da pomenuta lica izjave žalbu u njegovu korist (čl. 364. ZKP) ili podnesu zahtev za 
ponavljanje krivičnog postupka posle njegove smrti (čl. 408. st. 1. ZKP). 

11 Službeni glasnik RS, br. 95/2005. 
12 John Murray v. the UK (Appl. No 18731/91), ECtHR, 8. 2. 1996, § 62–64, 66. 



344

Osumnjičeni mora imati branioca u trenutku kada policija donese reše-
nje o zadržavanju. Po ZKP-u, u slučaju da ga osumnjičeni ne izabere, policija 
će mu ga postaviti po službenoj dužnosti, po redosledu sa spiska koji dostavi 
advokatska komora. Po novom ZKP-u, ukoliko osumnjičeni ne obezbedi bra-
nioca u roku od četiri sata, javni tužilac će mu obezbediti branioca po službe-
noj dužnosti, po redosledu sa spiska advokata koji dostavi nadležna advokatska 
komora.13 Osumnjičeni ne može biti saslušan bez prisustva branioca. U tom 
slučaju, saslušanje osumnjičenog će se odložiti do dolaska branioca, a najduže 
osam časova, a ako ni do tad ne dođe branilac, policija ima dve mogućnosti: ili 
da osumnjičenog pusti na slobodu ili da ga bez odlaganja sprovede istražnom 
sudiji (ZKP čl. 229. st. 6). 

ZKP (čl. 4. st. 4. čl. 72), kao i novi ZKP (čl. 77) izričito ne regulišu pravo 
na besplatnu pravnu pomoć osumnjičenom licu, već samo okrivljenom. U kasni-
jim odredbama oba Zakonika, koje regulišu prava lica lišenih slobode, garantu-
je se pravo na besplatnu pravnu pomoć, smatra se da pošto svaki osumnjičeni 
može biti lišen slobode, analogno treba da ima i ovo pravo. Do tog zaključka se 
dolazi i analizom čl. 72. st. 2. ZKP-a odnosno čl. 77. st. 2. novog ZKP-a, po ko-
jima o zahtevu za besplatnu pravnu pomoć pravo da odlučuje ima i istražni su-
dija odnosno sudija za prethodni postupak, koji i inače donosi odluke u pretkri-
vičnom postupku vezane za zaštitu prava osumnjičenog lica. Pravo na besplatnu 
pravnu pomoć, u našem pravu omogućiće se licu koje prema svom imovinskom 
stanju ne može da plati nagradu i troškove branioca, iako ne postoje razlozi za 
obaveznu odbranu, ako se vodi krivični postupak za krivično delo za koje se 
može izreći kazna zatvora preko tri godine ili to nalažu razlozi pravičnosti. U 
tom slučaju, troškovi odbrane padaju na teret sredstava suda (ZKP čl. 72; novi 
ZKP čl. 77). Prema Radnom tekstu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći RS14 (u 
daljem tekstu: Radni tekst ZBPP), pravi se razlika između primarne (pravo kori-
snika na opštu pravnu informaciju i pravni savet) i sekundarne (pravo korisnika 
na pravni savet, sastavljanje isprava i podnesaka, pokretanje i učestvovanje u 
postupku medijacije, odbranu i zastupanje pred sudom, organima uprave i dru-
gim telima, kao i u postupku mirnog rešavanja sporova) pravne pomoći. Čl. 9. 
Radnog teksta ZBPP pravo na primarnu pravnu pomoć priznaje svima pod  
jednakim uslovima na osnovu usmenog zahteva, ali pravo na sekundarnu prav-
nu pomoć se priznaje rešenjem nadležnog organa ministarstva za odlučivanje o 
pravu na besplatnu pravnu pomoć, uslovljava sledećim kriterijumima: 

1. materijalno stanje tražioca i članova njegovog domaćinstva; 
2. ličnog svojstva ili statusa u postupku pred državnim organima; 

13 Novi ZKP, čl. 294. st. 5. 
14 www. mpravde. gov. rs/cr/news/vesti/besplatna-pravna-pomoć.html. 
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3. poštovanje interesa pravičnosti; 
4. obaveze koje proističu iz potvrđenih međunarodnih ugovora Republike 

Srbije. 
Materijalno stanje podnosioca zahteva se ceni s obzirom na činjenicu da li bi 
izdržavanje tražioca ili lica koje je on po zakonu dužan da izdržava bilo ugro-
ženo plaćanjem pravne zaštite, i tom prilikom kao osnov za dodelu besplatne 
pravne pomoći se uzimaju pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, 
redovna i povremena primanja, kao i drugi prihodi u trenutku podnošenja za-
hteva. Pravo na besplatnu pravnu pomoć, bez obzira na materijalno stanje, a s 
obzirom na lično svojstvo ili status u postupku pred državnim organom može 
ostvariti:

1. dete bez roditeljskog staranja, odnosno dete kome nije obezbeđeno 
adekvatno zastupanje;

2. lice u odnosu na koje se sprovodi prinudna hospitalizacija; 
3. lice koje je žrtva torture ili trgovine ljudima; 
4. lice koje je žrtva porodičnog nasilja; 
5. tražilac azila (Radni tekst ZBPP, čl. 16). 
Interes pravičnosti kao kriterijum se ceni u svakom konkretnom slučaju, a 

naročito s obzirom na značaj predmeta postupka, činjeničnu složenost slučaja ili 
kompleksnost propisa koji se u postupku primenjuju, ekonomsku snagu ili mono-
polski položaj suprotne stranke na tržištu itd.15 Pružaoci besplatne pravne pomoći 
su advokati, a Ministarstvo pravosuđa vodi jedinstveni registar pružalaca bes-
platne pravne pomoći. U Nemačkoj i Hrvatskoj, iako se načelno garantuje pravo 
na prisutnost branioca tokom policijskog ispitivanja, samo pravo na besplatnu 
pravnu pomoć ne funkcioniše, te samim tim i ovo bitno pravo osumnjičenog biva 
nerealizovano. U ovim zemljama, kao posledica se javlja činjenica da samo kri-
minalci tzv. „belog okovratnika” imaju i stvarnu mogućnost da njihov branilac 
prisustvuje ispitivanju16. 

Osumnjičeni u slučaju lišenja slobode ima pravo i na neometano opštenje 
sa braniocem – tzv. poverljivi razgovor (ZKP, čl. 5. st. 3. t. 2; novi ZKP čl. 69. 
st. 1. t. 2). Pod ovim pravom se podrazumeva razgovor sa braniocem koji se 
nadzire samo vizuelno, ne i audio. Na ovaj način se omogućava potpuno ostva-
renje stručne pomoći koje jedan branilac može da pruži svom klijentu. U slu-
čaju Ariko protiv Italije17, Evropski sud je zauzeo stav, da u slučaju neomogu-
ćavanja advokatu da razgovara sa svojim klijentom i pruži mu poverljiva uput-

15 Vidi opširnije: čl. 17. Radnog teksta ZBPP. 
16 Herrmann, J.: Policijsko ispitivanje okrivljenika – igra moći. Njemačka – Sjedinjene 

Američke Države – Hrvatska, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 11, br. 
1/ 2004, 269. 

17 Artico v. Italy (Appl. No 6694/74 ), EctHR, 13. 5. 1980. Seria A No 137, § 33. 
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stva bez nadzora, njegova pomoć bi bila beskorisna, s obzirom na činjenicu da 
je svrha EKLJP da jemči prava koja su praktična i delotvorna. Osumnjičeni 
koji je lišen slobode ima pravo na poverljiv razgovor sa braniocem i pre nego 
što je osumnjičeni saslušan (ZKP čl. 75. st. 2; novi ZKP čl. 69. st. 1. t. 2) i kon-
trola ovog razgovora dozvoljena je takođe samo vizuelno ne i slušanjem. 

2.3. Pravo osumnjičenog na dokaznu aktivnost i inicijativu

Osumnjičeni ima pravo da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji 
ga terete i da sam ili preko branioca iznosi činjenice i dokaze u svoju korist 
(Ustav RS čl. 33; ZKP čl. 4. st. 1. t. 6; novi ZKP čl. 68. st. 1. t. 10). Ovo bitno 
pravo osumnjičenog je poznato kao pravo na jednakost oružja ili sredstava i 
odnosi se na jednakost stranaka pred sudom. Ali se analogno može primeniti 
i na pretkrivični (predistražni) postupak i osumnjičenog koji mora imati mo-
gućnost da sazna i komentariše sve podnete dokaze18, ali i da se koristi „pra-
vom inicijative”, odnosno da pod istim uslovima kao i tužilac predlaže dokaze 
i prilaže isprave, a u krivičnom postupku ako do njega dođe i ispituje svedoke. 
U širem smislu, ovo pravo možemo čak shvatiti i kao sastavni element načela 
ravnopravnosti stranaka. Evropski sud je zaključio da jednakost sredstava na-
laže da se svakoj strani mora dati razumna mogućnost da predstavi svoj slučaj, 
uključujući i dokaze, pod uslovima koji je ne stavljaju u bitno nepovoljniji po-
ložaj naspram druge strane.19 Izuzetno je bitno omogućiti osumnjičenom ovo 
pravo u pretkrivičnom postupku (i u krivičnom postupku), gde on kao pojedi-
nac ima za protivnika samu državu oličenu u javnom tužiocu. 

2.4. Pravo osumnjičenog na prevodioca ili tumača

Osumnjičeni ima pravo na prevodioca ili tumača ako ne razume i ne go-
vori jezik koji se koristi u postupku (ZKP čl. 4. st. 1. t. 7; novi ZKP, čl. 11, čl. 
87; Ustav RS čl. 32. st. 2; EKLJP čl. 6. st. 3e; MPGPP čl. 14. st. 3f). Pravo na 
prevodioca ili tumača imaju sva lica koja ne samo da ne govore jezik pretkri-
vičnog postupka, nego i oni kojima je uobičajeni način komunikacije otežan 
usled telesnih ili fizičkih oštećenja (npr: gluvoća ili gluvonemost). Ukoliko se 
postupak ne vodi na jeziku osumnjičenog i ako nakon pouke o jeziku ne izjavi 
da zna jezik postupka i da se odriče prava na prevođenje, obezbediće mu se na 
teret budžetskih sredstava prevod onog što on i drugi iznose, kao i prevođenje 

18 Lobo Machado v. Portugal (Appl. No 15756/89), ECtHR, 20. 2. 1996, § 31. 
19 Dimbo Beheer B. v. Netherlands (Appl. No 14448/88), ECtHR, 27. 10. 1993, § 33. 
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isprava i drugog materijala (novi ZKP, čl. 11). Ovo pravo pripada kako stranci-
ma, tako i državljanima države u kojoj se postupak vodi. Pravo na prevodioca 
ili tumača ne podleže nikakvim proverama imovinskog stanja osumnjičenog 
lica, za razliku od besplatne pravne pomoći.20 U slučaju Kamasinki protiv Au-
strije, Evropski sud je zauzeo stav da se pravo na besplatnu pomoć prevodioca 
ili tumača primenjuje ne samo na usmeno date iskaze već i na dokumentacioni 
materijal, a eventualno i na kasniju proveru adekvatnosti prevoda.21

Povreda prava na prevodioca ili tumača može biti razlog za ulaganje van-
rednog pravnog leka u našem pravnom sistemu: zahteva za zaštitu zakonitosti. 
Ukoliko je pravnosnažnom odlukom ili odlukom u postupku koji je prethodio 
njenom donošenju, povređeno ili uskraćeno ljudsko pravo i sloboda okrivlje-
nog ili drugog učesnika u postupku koje je zajamčeno Ustavom ili EKLJP i 
dodatnim protokolima, a to je utvrđeno odlukom Ustavnog suda ili Evropskog 
suda (novi ZKP, čl. 485. st. 1. t. 3). Takođe, ukoliko je glavni pretres održan 
bez lica čije je prisustvo na glavnom pretresu obavezno ili ako je optuženom, 
braniocu, oštećenom ili privatnom tužiocu protivno njegovom zahtevu, uskra-
ćeno da na glavnom pretresu upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati 
tok glavnog pretresa, postojaće bitna povreda odredaba krivičnog postupka, što 
je osnov za žalbu neposredno višem sudu (novi ZKP, čl. 438. st. 1. t. 5). Ana-
lizom navedenih odredbi zaključuje se da se u oba slučaja radi o garantijama 
prava u toku krivičnog postupka, ali ne spominje se pretkrivični (predistražni) 
postupak. Osnov za zaštitu ovog prava u pretkrivičnom (predistražnom) po-
stupku se može naći u zahtevu za zaštitu zakonitosti, koji se može uložiti iz 
drugog razloga, ako je pravnosnažnom odlukom ili odlukom u postupku koji je 
prethodio njenom donošenju povređen zakon (novi ZKP, čl. 438. st. 1. t. 1). U 
tom slučaju pod zakonskom formulacijom odlukom u postupku koji je pretho-
dio njenom donošenju, mogla bi se ekstenzivnim tumačenjem pružiti moguć-
nost za zaštitu proklamovanog prava i u pretkrivičnom postupku. 

2.5. Pravo osumnjičenog da se prema njemu  
postupa čovečno i bez diskriminacije

Zabranjeno je i kažnjivo svako nasilje nad licem lišenim slobode, kao i 
nad licem kojem je sloboda ograničena. Prema takvom licu mora se postupati 
čovečno, sa uvažavanjem dostojanstva njegove ličnosti (ZKP, čl. 5. st. 4; novi 
ZKP čl. 9). Ustav RS izričito zabranjuje mučenje i predviđa da je fizički inte-

20 Slijepčević, LJ.: Pravo na pravično suđenje, Glasnik advokatske komore Vojvodine, br. 
5/2010. 

21 Kamasinki v. Austria, ECtHR, 19. 12. 1989, Seria A No 168, §74. 
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gritet nepovrediv i da niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili poni-
žavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim 
ogledima bez svog pristanka (čl. 25). U čl. 28. Ustava date su garancije zabrane 
mučenja prema licu lišenom slobode, sa naglaskom da je zabranjeno iznuđiva-
nje iskaza i nasilje. Humani tretman prema osumnjičenom zahteva i MPGPP (čl. 
7. i 10. st. 1). EKLJP u čl. 3. zabranjuje mučenje, odnosno torturu, neljudsko 
ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Evropski sud je u svojoj praksi bio 
stanovišta da do kršenja čl. 3. može doći ne samo nanošenjem fizičkog, nego i 
duševnog bola. Da bi se hapšenje i određivanje pritvora smatralo protivnim čl. 
3, poniženje ili degradacija koju ovi postupci izazivaju moraju dostići poseban 
nivo, i u svakom slučaju se moraju razlikovati od uobičajenog nivoa poniženja 
koji je svojstven hapšenju ili određivanju pritvora. Upotreba lisica pri hapšenju 
kao i prevoz do pritvorske jedinice, ne mogu se smatrati kršenjem čl. 3. U svetlu 
pretkrivičnog postupka, Konvencija UN protiv mučenja, svirepih, nečovečnih 
i ponižavajućih kazni i postupanja22, u čl. 25. zabranjuje iznuđivanje priznanja 
kao dokaza putem torture. ZKP u čl. 12. zabranjuje svako nasilje nad licem liše-
nim slobode i licem kojem je sloboda ograničena, kao i svako iznuđivanje pri-
znanja; a u čl. 131. zabranjuje da se prema osumnjičenom primene medicinske 
intervencije ili da mu se daju takva sredstva kojima bi se uticalo na svest i volju 
prilikom davanja iskaza (novi ZKP čl. 9). 

Pred Evropskim sudom, u predmetu Balog protiv Mađarske23, jedna od 
osoba koja je ispitivala podnosioca predstavke, ošamarila ga je po levom i 
desnom uhu. Dva dana nakon puštanja na slobodu, podnosilac predstavke se 
podvrgao operaciji zbog oštećenja bubne opne. Evropski sud je utvrdio da je 
povreda bila dovoljno ozbiljna da se radilo o povredi čl. 3. EKLJP. U predmetu 
Irska protiv Ujedinjenog Kraljevstva24, osobe osumnjičene za terorizam držane 
su satima u pritvoru i prema njima su primenjivane tzv. pet tehnika. Lica su 
bila prisiljena da stoje sa raširenim rukama i nogama, rukama u vazduhu, bez 
hrane i sna, izlagani su buci i primorani da nose crne kapuljače preko lica. 
Evropski sud je utvrdio da je dugotrajna primena pet tehnika dovela do inten-
zivnih psihičkih i fizičkih patnji navedenih lica, te je u tom slučaju došlo do 
povrede čl. 3. EKLJP, nečovečnim postupanjem policijskih službenika. Zaštita 
od mučenja tokom pretkrivičnog postupka posebno je aktuelna u svetlu borbe 
protiv terorizma. U tim slučajevima su neretko pod izgovorom borbe za zaštitu 

22 Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 9/ 91. 
23 Balogh v. Hungary (App; No. 47940/99), ECtHR, 20. 7. 2004. 
24 The Republic of Ireland v. the UK (Appl No 5310/71), ECtHR, Seria A No. 25, 18. 1. 

1978. 
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nacionalne bezbednosti surovo gušena ljudska prava tzv. terorista, zaboravlja-
jući pritom na apsolutni karakter ovog prava. 

Ustav RS (čl. 21) jemči jednako postupanje prema svakom pojedincu 
pred državnim organima i jednakost svih pred ustavom i zakonom, kao i pravo 
svakog na jednaku zakonsku odnosnu sudsku zaštitu bez diskriminacije. 

Zabrana diskriminacije je predviđena i međunarodnim pravnim aktima: 
MPGPP (čl. 2. st. 1, 14. st. 1. i 26), EKLJP (čl. 14), Konvencijom o rasnoj di- 
skriminaciji, Konvencijom o diskriminaciji žena itd. Zabrana diskriminacije se 
može shvatiti kao zahtev i pravo da svaki osumnjičeni bude tretiran kao i svaki 
drugi osumnjičeni za kojeg se sumnja na određeno delo, da mu se omogući pri-
stup sudu i jednak tretman na sudu, što se kasnije mnogo više odnosi na prava 
okrivljenog. 

2.6. Prava osumnjičenog lišenog slobode

Lica lišena slobode uživaju sva prava koja se garantuju osumnjičenom. 
Pored tih prava, licu lišenom slobode se garantuje poseban korpus prava, koja 
uključuju i određena dopunska prava s obzirom na osetljivost situacije u kojoj 
se nalazi. 

Ustav RS u čl. 27–29. propisuje uslove pod kojima se lična sloboda po-
jedinca može ograničiti, postupak lišenja slobode, organ koji je nadležan da 
odlučuje o lišenju slobode, garantuje prava kojima se pojedinac može koristiti 
u postupku pred državnim organima kada je njegova sloboda ograničena, nala-
že čovečno postupanje, uvažavanje dostojanstva ličnosti lica lišenog slobode i 
garantuje dopunska prava u slučaju lišenja slobode bez odluke suda. 

U pretkrivičnom (predistražnom) postupku prema našem krivičnom pro-
cesnom pravu, policija može lišiti određeno lice slobode ili mu ograničiti slo-
bodu u tri slučaja:

1) lišenje slobode osumnjičenog radi sprovođenja istražnom sudiji (ZKP 
čl. 227; novi ZKP čl. 291),

2) zadržavanje osumnjičenog lica (ZKP čl. 229; novi ZKP čl. 294) i 
3) kratkotrajno zadržavanje lica zatečenih na mestu izvršenja krivičnog 

dela (ZKP čl. 231; novi ZKP čl. 290). 
Ukoliko postoji bilo koji od alternativno propisanih razloga za određivanje pri-
tvora iz čl. 142. ZKP-a (čl. 211. novog ZKP-a) policija može lice lišiti slobode. 
Ali postoji dužnost da takvo lice bez odlaganja sprovede nadležnom istražnom 
sudiji, osim izuzetno, ukoliko su ispunjeni uslovi za zadržavanje osumnjičenog 
u policiji do 48 sati. U slučaju da policija odluči da ne odredi tzv. „policijsko za-
državanje”, sprovođenje lica lišenog slobode od strane policije istražnom sudiji, 
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sem u slučaju „neotklonjivih smetnji,” ne bi trebalo da traje duže od osam sati 
od trenutka lišenja slobode. U slučaju da je trajalo duže od osam sati, službeno 
lice organa unutrašnjih poslova je dužno da ovo kašnjenje posebno obrazloži, o 
čemu se sastavlja beleška, odnosno zapisnik (po novom ZKP-u, organ unutra-
šnjih poslova obrazloženje podnosi javnom tužiocu). 

Predviđena je i mogućnost lišenja slobode lica zatečenog pri izvršenju 
krivičnog dela od strane svakog fizičkog lica (ZKP, čl. 230; novi ZKP čl. 292). 
Lice lišeno slobode u toj situaciji ima pravo da odmah bude predato istražnom 
sudiji ili organu unutrašnjih poslova, a ako ne može mora se odmah obavestiti 
jedan od tih organa. U suprotnom, radi se o krivičnom delu protivpravnog liše-
nja slobode (čl. 132. Krivičnog zakonika Republike Srbije25). 

U slučaju lišenja slobode, osumnjičeni ima i sledeća prava:

2.6.1. Pravo osumnjičenog da bude upoznat sa svojim pravima

Licu lišenom slobode bez odluke suda se odmah saopštava da nije dužno 
ništa da izjavi i da sve što izjavi može biti upotrebljeno kao dokaz protiv njega, 
da ima pravo da bude saslušano u prisustvu branioca koga samo izabere ili bra-
nioca koji će mu biti postavljen na teret budžetskih sredstava, ako ne može da 
plati (Ustav RS čl. 29; ZKP čl. 5. st. 1; novi ZKP čl. 68. st. 1. t. 2–4). Za ovo 
pravo osumnjičenog presedan Miranda protiv američke države Arizone, važi 
kao međunarodni standard.26 Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (u da-
ljem tekstu: SAD) je u slučaju Miranda, ustanovio da se osumnjičeni mora 
obavestiti: 

1. o pravu na ćutanje, bez obzira na to zna li osumnjičeni ili ne da ima to 
pravo; 

2. da sve što kaže može biti upotrebljeno protiv njega; 
3. da ima pravo da izabere svog branioca i da branilac može biti prisutan 

prilikom ispitivanja; 
4. da će siromašnom osumnjičenom biti postavljen branilac na njegov za- 

htev; 
5. da osumnjičeni ima pravo da prestaje da daje odgovore na pitanja kao i 

da zahteva branioca u bilo koje vreme kad ispitivanje počne. 
Upozorenja koja se daju osumnjičenom licu u RS su veoma slična kao i u 

SAD, osim upozorenja da osumnjičeni ima pravo da prestaje da daje odgovore 
na pitanja. Ovo pravo se može tumačiti u srpskom pravu kao produžetak prava 

25 Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005-ispr, 107/2005-ispr, 72/ 2009 i 111/2009. 
26 http://www. uscourts. gov/EducationalResources/ClassroomActivities/FifthAmendment/

mirandaVarizonaOverview. aspx 
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na odbranu ćutanjem. U SAD, ukoliko iz određenih razloga dođe do prekida 
u ispitivanju osumnjičenog, prilikom nastavka ispitivanja prava se licu mora-
ju opet pročitati. Takođe, sve što osumnjičeni izjavi pred policijom mora se 
izdvojiti ako upozorenja nisu pravilno data. U širem smislu, pravo lica da ne 
izjavi ništa, može se shvatiti kao deo prava na ćutanje, koje se garantuje okri-
vljenom u krivičnom postupku. 

2.6.2. Pravo osumnjičenog na pravnu zaštitu

Pod ovim pravom podrazumeva se pravo lica lišenog slobode da pokre-
ne postupak pred sudom, odnosno da izjavi žalbu sudu koji je dužan da hitno 
odluči o zakonitosti lišenja slobode (ZKP čl. 5. st. 3. t. 5). Engleski Habeas 
Corpus Amandment Act iz 1679. godine prvi je akt koji je uredio pravila postu-
panja prilikom hapšenja, privođenja i zaštite prava uhapšenog.27 

Pod pravom na pravnu zaštitu osumnjičenog podrazumeva se i njego-
vo pravo da u najkraćem roku bude izveden pred sud. Regulisano je ZKP-om  
(čl. 4. st. 1. t. 4), novim ZKP-om (čl. 68. st. 1. t. 5), Ustavom RS (čl. 29), 
MPGPP (čl. 9. st. 3), EKLJP (čl. 5. st. 3). Ovo pravo je potrebno obezbediti 
svakom osumnjičenom, u smislu da u ostvarenju ovog prava ne smeju postojati 
nikakve pravne ili praktične prepreke. ZKP, kao i novi ZKP koriste izraz „u 
najkraćem roku”, dok EKLJP kaže „bez odlaganja”. Kod ove činjenice se opet 
javlja već pomenuta dilema, koliki treba da je rok i da li dati prevagu efikasno-
sti postupka i otkrivanju učinilaca krivičnih dela ili pravima osumnjičenog lica. 
U slučaju Brogan protiv UK28, Evropski sud je zauzeo stav da period od četiri 
dana i šest sati, koliko je policija držala u pritvoru podnosioca predstavke, a 
da ga nije izvela pred sudiju, prelazi dopuštene granice po osnovu čl. 5. st. 3. 

27 Ovim aktom propisano je da svako ko čuva uhapšeno lice je dužan da odgovori na 
Habeas Corpus nalog i da u roku od tri dana od hapšenja (zavisno od udaljenosti, taj rok je 
mogao biti i duži, ali ni na udaljenosti od preko sto milja nije smeo biti duži od dvadeset dana), 
uhapšenog privede lordu kancelaru, lordu čuvaru velikog pečata, sudiji ili baronu suda i navede 
prave razloge zadržavanja. Uhapšeno lice ima pravo žalbe o kojoj se mora odlučiti u roku od dva 
dana od privođenja, oslobađanjem uz jemstvo izuzev ako se radi o izdaji ili težem zločinu, ali 
i u tim slučajevima kada je molba za izvođenjem pred sud podnesena prve nedelje zasedanja, a 
optužnica nije podignuta u sledećem periodu zasedanja i sudijama se učini da za vreme tog zase-
danja neće moći da pribave svedoke optužbe. Prekršiocima ovih pravila pretila je odgovornost, a 
uhapšenom licu, ako se pokaže da je hapšenje bilo neopravdano ili izvedeno uz kršenje propisa, 
pripadalo je pravo na naknadu štete. Bilo je zabranjeno ponovo hapsiti za istu stvar. Videti: Be-
ljanski, S.: Međunarodni pravni standardi o krivičnom postupku, Beogradski centar za ljudska 
prava, Beograd, 2001, str. 67. 

28 Brogan and others v. the UK (Appl. No. 11209/84, 11234/84, 11266/84, 11386/85), 
ECtHR, 29. 11. 1988, Seria A No. 145/B, § 65.
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EKLJP. Takođe, u istom slučaju Evropski sud je zauzeo i stav da prilikom oce-
ne da li se hapšenje ili lišavanje slobode može smatrati „zakonitim”, treba utvr-
diti u svetlosti ne samo domaćeg prava već i shodno tekstu Konvencije, opštih 
principa ustanovljenih i cilja ograničenja dopuštenih čl. 5. st. 1. Ovo znači da 
nadležni sud treba da ispita ne samo saglasnost sa uslovima postupka, nego i 
sa razumnošću sumnje koja opravdava hapšenje i legitimnošću cilja kojem se 
težilo hapšenjem i lišenjem slobode koje je usledilo. Bez obzira na terminolo-
ške razlike u našem pravu i EKLJP, u pravnoj doktrini je prihvaćeno stanovište 
da je optimalni maksimum za izvođenje pred sud 3 dana od trenutka lišenja 
slobode. U slučaju Dikme protiv Turske, Evropski sud je istakao da organi vla-
sti ne mogu arbitrarno da hapse osumnjičene i drže ih u pritvoru bez kontrole 
domaćih sudova, makar se radilo i o slučajevima terorizma. Neodložna sudska 
kontrola je veoma bitna jer može dovesti do otkrivanja i sprečavanja ozbiljnih 
vidova zlostavljanja kojima je svaki osumnjičeni potencijalno izložen, naročito 
pri iznuđivanju priznanja. 

U slučaju lišenja slobode bez odluke suda, u Republici Srbiji, ovo lice 
ima pravo na pristup nadležnom istražnom sudiji u roku od 48 sati, u protiv-
nom se mora osloboditi (čl. 5. st. 2. i čl. 229; novi ZKP čl. 69. st. 2). Zadrža-
vanje u pretkrivičnom postupku do 48 sati od trenutka lišenja slobode je mo-
guće odrediti prema licu koje je policija lišila slobode zbog postojanja nekog 
od razloga za određivanje pritvora u krivičnom postupku i ukoliko postoji po-
treba da lice bude zadržano od strane policije radi prikupljanja obaveštenja ili 
saslušanja. Maloletna lica ne mogu biti zadržana od strane policije,već jedino 
u slučaju lišenja slobode moraju odmah biti sprovedena sudiji za maloletnike 
(čl. 61. Zakona o maloletnicima i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica). U 
svetlu ovog instituta javlja se i problematika zadržavanja pojedinih kategorija 
lica. Radi se o mogućnosti zadržavanja trudnice, ženskog lica koje ima bebu do 
jedne godine starosti kao i bolesnih lica kojima je potrebna hospitalizacija.29 U 
našem pravnom sistemu nema pravnog pravila koje to izričito reguliše, iz čega 
možemo izvesti zaključak da je ta lica moguće zadržati do 48 sati od lišenja 

29 Prema Zakoniku o krivičnom postupku Letonije, čl. 250: Trudnicu i lice koje je oči-
gledno bolesno moguće je prinudno dovesti samo ukoliko potrebne procesne radnje nije moguće 
sprovesti na mestu gde se oni nalaze i samo na osnovu sudske odluke. U slučaju ovih lica, po-
trebna je i lekarska potvrda kao dokaz o trudnoći i oboljenju. Prema čl. 273. st. 2: Neće se zadr-
žati maloletnici, trudnice, majke koje imaju bebu do godinu dana starosti, kao i majke koje doje 
bebu dok god primenjuju takav način ishrane bebe, ukoliko su osumnjičeni ili optuženi da su 
počinili krivično delo iz nehata ili prekršaj, osim ukoliko su delo počinili pod uticajem opojnih 
supstanci ili je delo rezultiralo smrtnom posledicom. Takođe, prema st. 2. ovog člana, navedena 
lica će biti zadržana samo ukoliko su sa umišljajem počinila lakše krivično delo za koje je oba-
vezno izricanje mere bezbednosti ili su počinili posebno teško krivično delo. Videti: A/s Exigen 
Services Latvia, 1998–2010. Visas tiesības aizsargātas Valsts valodas centra tlkojums. 



353

slobode. Trebalo bi regulisati ove slučajeve, u smislu da s obzirom na važnost 
neposredne brige majke o detetu i najbolji interes deteta, ne bi trebalo dozvo-
liti zadržavanje 48 sati ženskog lica koje ima bebu do godinu dana starosti. 
U takvom slučaju majku bi trebalo odmah sprovesti istražnom sudiji odnosno 
javnom tužiocu, kako bi se u najkraćem roku odlučilo o eventualnom pritvoru 
majke ili puštanju na slobodu. Ovako treba postupiti i u slučaju lišenja slobode 
bolesnih lica kojima je potrebna hospitalizacija. Međutim, kod ove kategorije 
lica mogu se javiti neka sporna pitanja: kriterijumi na osnovu kojih se proce-
njuje težina bolesti nekog lica i nužnost hospitalizacije (osim ukoliko lice npr. 
krvari ili je u polusvesnom stanju, pa je svakome očito da mu je nužna hospita-
lizacija), kao i organi i postupak odlučivanja o tome. Svakako treba razlikovati 
ovaj slučaj od slučaja lišenja slobode duševno bolesnih lica radi prinudne ho-
spitalizacije. Što se tiče zadržavanja trudnice, uz poštovanje humanog tretma-
na, nema razloga za ukidanje mogućnosti njenog zadržavanja od strane polici-
je. Odluku o zadržavanju lica u formi rešenja donosi policija i o zadržavanju se 
licu odmah, a najkasnije u roku od dva sata uručuje rešenje. Po novom ZKP-u 
(čl. 294), zadržavanje određuje javni tužilac, koji o tome i donosi rešenje ili po 
njegovom odobrenju organ unutrašnjih poslova. U novom ZKP-u se ne navodi 
da li javni tužilac svoje odobrenje za izdavanje rešenja prenosi na policiju na 
osnovu pismenog ili usmenog odobrenja. S obzirom na činjenicu da se radi o 
ograničavanju prava osumnjičenog lica, odobrenje javnog tužioca bi trebalo da 
bude pismeno, kako bi procedura sigurno bila ispoštovana i kako bi za tim i 
ostao pisani dokaz. U suprotnom, policija bi mogla i bez konsultovanja javnog 
tužioca da zadržava osumnjičena lica, možda i bez preke potrebe za tim, samo 
radi povećanja psihičke presije prema zadržanom licu, koje je verovatno očeki-
valo sprovođenje istražnom sudiji u najkraćem roku. U rešenju o zadržavanju 
moraju biti navedeni: delo za koje se osumnjičeni tereti, osnovi sumnje, dan 
i čas lišenja slobode ili odazivanja pozivu, kao i vreme početka zadržavanja 
(ZKP čl. 229. st. 2; novi ZKP čl. 294. st. 2). Protiv rešenja o zadržavanju se 
može izjaviti žalba od strane osumnjičenog i njegovog branioca. Žalba se od-
mah dostavlja istražnom sudiji odnosno sudiji za prethodni postupak koji je du-
žan da po njoj odluči u roku od četiri sata od prijema, ali ona ne odlaže izvrše-
nje rešenja. Razlog za odlučivanje istražnog sudije odnosno sudije za prethodni 
postupak je u pravilu da je lišenje slobode moguće na osnovu sudske odluke i 
na ovaj način se ta sudska kontrola obezbeđuje naknadno i tako omogućava što 
ažurnije puštanje na slobodu zadržanog lica, u slučaju da istražni sudija ustano-
vi nezakoniti razlog zadržavanja. Zadržano lice ima sva prava kao i osumnjiče-
ni koji se saslušava u pretkrivičnom postupku i o njima mora biti obavešteno. 
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2.6.3. Dopunska prava osumnjičenog lica lišenog slobode

Bez obzira na činjenicu da je samo lišenje slobode učinjeno u skladu sa 
zakonom, mogućnosti za pritiske kojima se ugrožava lična sigurnost i bezbed-
nost lišenog lica postoje. U toj situaciji, potrebno je pored svih ostalih pobro-
janih prava, koja se garantuju svakom osumnjičenom, licu lišenom slobode ga-
rantovati i određena prava kojima se njegov položaj u pretkrivičnom postupku 
ojačava i ostvarivanje svih ostalih prava omogućava, a samim tim i njegova 
lična bezbednost povećava. 

2.6.3.1. Pravo osumnjičenog  
da se bez odlaganja o lišenju slobode obavesti lice po izboru

Lice lišeno slobode ima pravo da se o njegovom lišenju slobode obavesti 
lice po njegovom izboru. Po oba ZKP-a, iz obaveštenja se mora steći saznanje 
o vremenu, mestu i svakoj promeni mesta lišenja slobode. Nejasno je kako je 
moguće doći do promene mesta lišenja slobode. Verovatno se radi o termino-
loškoj grešci i zakonodavac je verovatno mislio na promenu mesta zadržavanja 
nakon lišenja slobode. Od lica koja se mogu kontaktirati, ZKP (čl. 5. st. 3. t. 2; 
novi ZKP čl. 69. st. 1. t. 3) nabraja: član porodice ili drugo njemu blisko lice, 
kao i diplomatsko-konzularni predstavnik države čiji je državljanin, odnosno 
predstavnik međunarodne organizacije ako je u pitanju izbeglica ili lice bez 
državljanstva. Ovo pravo je veoma bitno sa stanovišta pravne sigurnosti lica 
lišenog slobode. 

2.6.3.2. Pravo osumnjičenog  
na neometanu komunikaciju sa određenim licem

Lice lišeno slobode može neometano da opšti sa svojim braniocem, diplo-
matsko-konzularnim predstavnikom, predstavnikom međunarodne organizacije 
i zaštitnikom građana (ZKP , čl. 5. st. 3. t. 2). Kao što je već ranije istaknuto u 
ovom radu, pod pravom na neometanu komunikaciju se podrazumeva razgovor 
sa izabranim licem koji se nadzire samo vizuelno, ne i audio. Pravo na pover-
ljiv razgovor sa braniocem postoji i pre nego što je osumnjičeni saslušan (ZKP 
čl. 75. st. 2; novi ZKP čl. 69. st. 1. t. 2). 

2.6.3.3. Pravo osumnjičenog na zdravstveni pregled

Lice lišeno slobode ima pravo da ga na njegov zahtev bez odlaganja pre-
gleda lekar kojeg slobodno izabere, a ako nije dostupan, lekar kojeg odredi 
organ lišenja slobode, odnosno istražni sudija (ZKP čl. 5. st. 3. t. 3). Po novom 
ZKP-u, u slučaju nedostupnosti željenog lekara, istog određuje javni tužilac 
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odnosno sud (novi ZKP čl. 69. st. 1. t. 4). Navedeno pravo je veoma bitno, sa 
stanovišta mogućnosti iznuđivanja dokaza u pretkrivičnom postupku od strane 
policije i primene sile prema licu lišenom slobode. Pravovremeni lekarski pre-
gled može biti osnov i za pravnu zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta pojedin-
ca. U zavisnosti od težine prekoračenja ovlašćenja organa unutrašnjih poslova, 
može se uložiti pritužba nadležnom licu organa unutrašnjih poslova ili podneti 
krivična prijava javnom tužiocu ukoliko je prekoračenje službenog ovlašćenja 
rezultiralo radnjom koja se može podvesti pod opis nekog od krivičnih dela po 
Krivičnom zakoniku RS (npr.: krivično delo zlouptrebe službenog položaja iz 
čl. 359, krivično delo protivpravnog lišenja slobode iz čl. 132, krivično delo 
iznuđivanja iskaza iz čl. 136, krivično delo zlostavljanja i mučenja iz čl. 137). 
U svakom slučaju postoji i mogućnost podnošenja tužbe za naknadu štete pred 
parničnim sudom. 

Državni organi imaju obavezu da se staraju o zdravstvenom stanju lica 
lišenih slobode. U predmetu Hutardo protiv Švajcarske30, podnosiocu predstav-
ke je dozvoljena poseta lekara tek šest dana od postavljanja zahteva, a osam 
dana od hapšenja. Nakon lekarskog pregleda, rendgenski snimak je otkrio da je 
podnosiocu predstavke slomljeno rebro. Ovakvo grubo zanemarivanje zahteva 
za zdravstvenim pregledom, Komisija (Evropski sud) je ocenila kao kršenje 
čl. 3. EKLJP. U predmetu Kudla protiv Poljske31, Evropski sud je još jednom 
podsetio države ugovornice da prilikom lišavanja slobode moraju poštovati 
ljudsko dostojanstvo lica i da način izvršenja ove mere mora biti takav da ga 
ne izlaže većem strahu nego što taj postupak inače nosi sa sobom; da imajući u 
vidu praktične aspekte lišavanja slobode, zdravlje i dobrobit lica koje se lišava 
slobode moraju biti osigurani, između ostalog i time što će mu se pružiti neop-
hodna medicinska pomoć. 

2.7. Prava prilikom saslušavanja osumnjičenog lica

Do saslušanja osumnjičenog u pretkrivičnom postupku može doći u dve 
situacije: a) kada policija poziva određeno lice kao osumnjičenog i b) kada 
građanina pozvanog na informativni razgovor zbog određenih saznanja počne 
smatrati osumnjičenim. Određeno lice policija može pozvati radi saslušanja u 
svojstvu osumnjičenog iz dva razloga: 

1) kada prikuplja obaveštenja od lica za koje postoje osnovi sumnje da je 
izvršilo krivično delo ili 

2) ako prema tom licu preduzima radnje u pretkrivičnom postupku.

30 Hutardo v. Switzerland (Appl. No. 17549/90), ECtHR, 28. 1. 1994. 
31 Kudla v. Poland (Appl. No 30210/96), EctHR, 26. 10. 2000. 
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Ukoliko građanin kojeg je pozvala radi prikupljanja obaveštenja policija u jed-
nom trenutku počne smatrati osumnjičenim, dužnost je policije da takvo lice 
odmah obavesti o delu za koje se tereti i osnovama sumnje, o pravu da uzme 
branioca koji će prisustvovati daljem saslušanju, da nije dužno bez branioca da 
odgovara na postavljena pitanja, kao i u slučaju zadržavanja sva prava iz čl. 5. 
i 228. st. 1. ZKP (novi ZKP čl. 226). Vreme za prikupljanje obaveštenja od 
građanina (maksimalno 4 sata) ne teče ispočetka od promene njegovog statusa 
u osumnjičenog. U ovom slučaju se može javiti problem u kratkoći vremena za 
angažovanje branioca.32

Samo saslušanje osumnjičenog u pretkrivičnom (predistražnom) postupku 
se vrši prema pravilima za saslušanje okrivljenog u skladu sa ZKP-om odnosno 
novim ZKP-om. Uslovi za ovakvo saslušanje su sledeći: da osumnjičeni prista-
ne na davanje iskaza policiji i takav pristanak da u prisustvu advokata; da iskaz 
da u prisustvu advokata (obavezna odbrana u pretkrivičnom postupku); da se 
o saslušanju obavesti javni tužilac koji može prisustvovati saslušanju. Ukoliko 
svi uslovi budu ispunjeni, zapisnik o saslušanju osumnjičenog od strane poli-
cije se ne izdvaja iz spisa i može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku. 

2. 8. Pravo osumnjičenog na rehabilitaciju i naknadu štete

Lice koje je bez osnova lišeno slobode ima pravo na rehabilitaciju, pravo 
na naknadu štete, kao i druga prava predviđena zakonom (ZKP, čl. 14, 557– 
564; novi ZKP čl. 18, 583–595; Ustav RS, čl. 35). Neosnovano lišenje slobode 
predstavlja veliki atak na ličnu slobodu tog lica. Pravni osnov naknade štete u 
ovom slučaju je u odgovornosti države za određenu neprijatnost koju su nje-
ni organi pričinili konkretnom građaninu. Smatra se da osnov naknade štete 
leži i u načelu pravičnosti, jer država dajući pravo svojim organima da lišavaju 
slobode građane, krivično ih gone itd. mora i snositi određeni rizik za delova-
nje pomenutih organa. Ukoliko se u konkretnom slučaju dokaže da se radilo o 
neosnovanom lišenju slobode, država duguje finansijsko obeštećenje konkret-
nom licu. Nezakonito lišenje slobode postoji ako je usled greške ili nezakoni-
tog rada nadležnih organa lice neosnovano lišeno slobode ili je zadržano duže 
nego što treba u pritvoru, kućnom pritvoru ili zavodu za izdržavanje kazne ili 
mere (ZKP, čl. 560, st. 1. t. 3; novi ZKP čl. 584). Sam postupak za naknadu 
štete u našem pravnom sistemu ima dve faze: upravnu (obraćanje Ministarstvu 
pravde) i sudsku (tužba za naknadu štete), koja sledi samo ukoliko upravna 
faza bude neuspešna. Lice neosnovano lišeno slobode se prvo obraća Mini-

32 Feješ, I.: Pretkrivični postupak i ovlašćenja policije po novom ZKP, Glasnik Advo-
katske komore Vojvodine, vol. 74, br. 9–10, 2002, 285–289. 
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starstvu pravde. Zahtev se mora podneti u roku od tri godine od pravnosna-
žnosti rešenja kojim je postupak obustavljen, a ako je povodom žalbe rešavao 
viši sud – od dana prijema odluke višeg suda. Uz zahtev potrebno je navesti 
osnov, vrstu i visinu štete koja se smatra pretrpljenom. Ukoliko se sa Mini-
starstvom pravde postigne sporazum, postupak je završen i do sudske faze ne 
dolazi. Međutim, ukoliko do sporazuma sa Ministarstvom ne dođe ili ukoliko 
ono ne donese odluku po zahtevu u roku od tri meseca od dana podnošenja za-
hteva, oštećeni može kod nadležnog suda podneti tužbu za naknadu štete (ZKP,  
čl. 558, st. 1; novi ZKP, čl. 589). Postupak pred sudom je parnični i vodi se pro-
tiv Republike Srbije. Lice neosnovano lišeno slobode samo u retkim slučajevi-
ma svoj zahtev za naknadu štete temelji na odluci kojom je konstatovana ne-
zakonitost ili neosnovanost lišavanja slobode, dok u ostalim slučajevima mora 
samo da dokazuje nezakonitost, odn. neosnovanost lišavanja slobode. Licu ne-
osnovano lišenom slobode pripada i pravo na tzv. moralnu rehabilitaciju. Pravo 
na moralnu rehabilitaciju je veoma bitno, s obzirom na ogroman uticaj medija 
na javno mnjenje i veoma opasno prejudiciranje ishoda postupka. Činjenica je 
da medijsko izveštavanje o lišenju slobode koje se kasnije ispostavi neosno-
vanim može imati dalekosežne posledice na celokupan život tog lica. Ako je 
slučaj na koji se odnosi neosnovano lišenje slobode nekog lica bilo prikazivano 
preko sredstava javnog obaveštavanja i time bio povređen ugled tog lica, sud 
će na njegov zahtev objaviti u novinama ili drugom sredstvu javnog obavešta-
vanja saopštenje o odluci iz koje proizilazi neosnovanost lišenja slobode. Ako 
slučaj nije prikazan preko sredstva javnog informisanja, ovakvo saopštenje će 
se na zahtev tog lica dostaviti državnom organu, organu teritorijalne autonomi-
je ili organu lokalne samouprave, preduzeću, drugom pravnom ili fizičkom licu 
kod koga je lice u radnom odnosu, a ako je to za njegovu rehabilitaciju potreb-
no – društvenoj ili drugoj organizaciji (ZKP, čl. 561. st. 1; novi ZKP čl. 561. 
st. 1). Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od donošenja odluke koja je 
osnov za njegovo podnošenje, a o zahtevu odlučuje veće regulisano čl. 24. st. 3. 
ZKP-a odn. čl. 24. st. 6. novog ZKP-a. Važno je napomenuti da su postupci za 
naknadu štete i moralnu rehabilitaciju nezavisni jedan od drugog. 

Poslednje pravno sredstvo na nacionalnom nivou na osnovu kojeg je mo-
guće ostvariti pravo na naknadu štete je ustavna žalba. Ustavna žalba se podnosi 
Ustavnom sudu radi zaštite Ustavom proklamovanih prava i sloboda. Samo pra-
vo na naknadu štete i rehabilitaciju je ustavnog ranga i proklamovano je čl. 35. 
Ustava RS. Iskorišćenost ovog pravnog sredstva neophodna je pretpostavka za 
podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava radi naknade štete 
protiv Republike Srbije. Pravo na obeštećenje priznato je EKLJP (čl. 5. st. 5) i 
čl. 3. Protokola br. 7. uz EKLJP. Evropski sud o zahtevu za naknadu štete reša-
va uzgredno, jer pravo na naknadu štete može biti samo rezultat kršenja čl. 5. 
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EKLJP. Naknada štete obuhvata i materijalnu i nematerijalnu štetu, ali sam za-
htev za naknadu štete mora sadržati dokaze i činjenice na osnovu kojih je mo-
guće utvrditi postojanje štete, njenu visinu i samu naknadu. Ne zahteva se da 
je šteta prouzrokovana sa zlom namerom, već je dovoljna nepažnja državnih 
organa. 

3. ZAKLJUČAK

Analizom osnovnih prava koja se osumnjičenom garantuju u pretkrivič-
nom postupku, može se doći do zaključka da je to veliki broj garantija koje štite 
njegov položaj, kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu. Domaći 
pravni propisi u skladu su sa međunarodnim pravnim standardima u ovoj oblasti 
i gotovo svaki segment ličnosti osumnjičenog je zaštićen i fizički i psihički. Oba 
Zakonika o krivičnom postupku koja su trenutno na snazi u Republici Srbiji 
gotovo na identičan način pružaju adekvatnu zaštitu osumnjičenom. U našem 
pravnom sistemu, u skladu sa najvažnijim međunarodnim aktima garantuju se 
osnovna ljudska prava svakom osumnjičenom: pravo na obaveštenost, na lič-
nu i slobodno izabranu stručnu odbranu, na dokaznu aktivnost i inicijativu, na 
tumača ili prevodioca, pravo na čovečno postupanje i postupanje bez diskrimi-
nacije. Položaj osumnjičenog u pretkrivičnom odnosno predistražnom postupku 
osigurava se i pravom lica lišenog slobode da bude upoznat sa svojim pravima 
i pravom na pravnu zaštitu, ali i i dopunskim pravima, koja su karakteristična 
za posebnost položaja u kojem se to lice našlo. To su pravo osumnjičenog da 
obavesti lice po svom izboru, pravo na neometanu komunikaciju sa licem po 
izboru i zdravstveni pregled. I pored velikog broja garantovanih prava dešava se 
u praksi da je lišenje slobode neosnovano i s obzirom na tu činjenicu garantuje 
mu se i pravo na naknadu štete od države zbog neosnovanog lišenja slobode. 

Može se reći da je nastupila ekspanzija ljudskih prava u krivičnom pro-
cesnom pravu u tolikoj meri da su mnoga prava dostigla ustavni rang, pa je i 
samo krivično procesno pravo postalo deo ustavnog prava, u širem smislu.33 To 
se svakako može uočiti u našem pravnom sistemu. Ustav Republike Srbije u 
odredbama 23–34. jemči veliki broj prava osumnjičenom licu. Međutim, mno-
go je bitnija činjenica koliko se država, a i međunarodna zajednica u praksi pri-
državaju navedenih prava, jer, kao što je već pomenuto, pretkrivični postupak 
je često pokazatelj stvarnog stanja ljudskih prava u jednoj državi. Suština vla-
davine prava je u postojanju proceduralnih garantija slobode pojedinaca, zaštiti 

33 Grubač, M.: Povelja o ljudskim pravima sa gledišta krivičnog postupka, Pravni život, br. 
3–4/ 2004, 51–76. 
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temeljnih prava građana i odgovornosti državnih organa samoj državi. Posebno 
je značajno postupanje policije u skladu sa postulatima vladavine prava, jer 
zloupotrebe njihovih ovlašćenja u pretkrivičnom postupku mogu teško ugroziti 
prava pojedinca. U današnje vreme svedoci smo činjenice da se policija suo-
čava sa brojnim izazovima koji njen odnos prema temeljnim ljudskim pravima 
čini kompleksnijim. Najveći izazovi su svakako borba protiv organizovanog 
kriminala, terorizma i korupcije, gde se uočava povećanje ovlašćenja policije i 
služba bezbednosti na uštrb većih ograničenja prava osumnjičenih lica. 

Olakog ograničavanja prava osumnjičenog lica ne bi smelo biti. Međuna-
rodni, a svakako i unutrašnji standardi postupanja prema osumnjičenom mora-
ju se poštovati koliko god bila teška „borba” sa najtežim oblicima kriminala. 
Ograničenja osnovnih ljudskih prava uvek moraju biti u skladu sa zakonom, 
ali i zahtevima njihove krajnje neophodnosti i legitimnosti ciljeva određivanja. 
EKLJP ove principe uvek navodi kao uslove za ograničenje relativnih prava i 
propisuje pojedina apsolutna prava, od kojih se čak ni u vanrednom ili ratnom 
stanju ne može odstupiti ili izvršiti njihovo ograničenje. U suprotnom, država 
i međunarodna zajednica mogu izgubiti legitimitet u toj borbi i sva propisana 
prava biće samo još jedno mrtvo slovo na papiru. 
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S u m m a r y

Every state tends to effectively confront crime in the earliest stages, while, on the 
other hand, there are demands for respect for human rights and fundamental freedoms of 
all individuals, including the suspected person. During the pre-trial criminal procedure, it 
is essential to obtain certain information and evidence, therefore it is crucial for the state to 
act efficiently in this stage. Hence the question has arisen: whether the fight against crime 
justifies an exception from some of the basic principles of criminal law and procedural guar-
antees, which directly influences the scope of fundamental human rights and freedoms. It is 
clear that the pre-trial criminal procedure is often an indicator of the actual state of human 
rights in a particular country. The purpose of this paper is to present the international legal 
standards and internal positive legal regulations concerning the basic rights of the suspect, as 
well as to provide a general overview of the position of the suspects in the pre-trial criminal 
procedure (preliminary criminal investigation)in the Republic of Serbia, by means of the 
analysis of their basic rights.

Key words: Pre-trial criminal procedure, the Code of Criminal Procedure, suspects, 
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НОВЧАНА НАКНАДА  
ЗА ДУШЕВНЕ БОЛОВЕ ЗБОГ НАРУЖЕНОСТИ1

САЖЕТАК: У oвoм рaду дeтaљнo je истрaжeн, aнaлизи-
рaн и излoжeн прoблeм новчанe накнадe нeмaтeриjaлнe штeтe 
за душевне болове који су проузроковани наружењем (кон-
кретно: сaм пojaм нaружeнoсти, oдрeђивaњe нaкнaдe зa oвaj 
oблик нeмaтeриjaлнe штeтe и мoгућнoст сaнaциje нaружeнoсти 
плaстичнoм хирургиjoм). Такође, предмет овог рада је нaслeђи-
вaње и зaстaрeлoст пoтрaживaњa нaкнaдe  нeмaтeриjaлнe штeтe. 
Aнaлизирaнe су и излoжeнe oдрeдбe прaвилникa кoje су Влaдe 
и Врхoвни судoви бивших jугoслoвeнских рeпубликa дoнeли у 
циљу уjeднaчaвaњa судскe прaксe пo питaњу прaвилнoг утврђи-
вaњa висинe нoвчaнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe.

Кључне речи: нeмaтeриjaлнa штeтa, нoвчaнa нaкнaдa, 
наруженост

УВOДНA РAЗМAТРAЊA

У прaву, рeч штeтa oзнaчaвa мaтeриjaлну и нeмaтeриjaлну штeту. 
Пojaм мaтeриjaлнe штeтe нe зaдaje прoблeм приликoм њeгoвoг oдрeђи-
вaњa, мeђутим тo сe истo нe мoжe кoнстaтoвaти зa пojaм нeмaтeриjaлнe 
штeтe.

* Рад примљен: 10. 5. 2013. године.

*

UDC 347.426.6
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Прeмa субjeктивнoм кoнцeпту нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe пoд 
нeмaтeриjaлнoм штeтoм сe пoдрaзумeвa нaнoшeњe другoмe физичкoг или 
психичкoг бoлa или стрaхa.1 Нa oвaj нaчин и нaш Зaкoн o oблигaциoним oд-
нoсимa (у дaљeм тeксту: ЗOO)2 у чл. 155. дeфинишe нeмaтeриjaлну штeту. 
ЗOO нe смaтрa зa нeмaтeриjaлну штeту умaњeњe живoтнe aктивнoсти, 
унaкaжeнoст, пoврeду углeдa, чaсти, слoбoдe или прaвa личнoсти, вeћ 
нoвчaну нaкнaду прeдвиђa зa прeтрпљeнe душeвнe бoлoвe збoг умaњeњa 
живoтнe aктивнoсти, нaружeнoсти, пoврeдe углeдa, чaсти, слoбoдe или 
прaвa личнoсти, смрти блискoг лицa.3 Нeмaтeриjaлну штeту нe прeдстaвљa 
тeлeснa пoврeдa или oштeћeњe здрaвљa, вeћ физичкa бoл кoja сe дoживи 
кao пoслeдицa тeлeснe пoврeдe или oштeћeњa здрaвљa. Збoг тoгa oснoв 
нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe нe прeдстaвљa сaмa пoврeдa физичкoг или 
психичкoг интeгритeтa физичкoг лицa, вeћ пoслeдицe кoje су из тoгa 
нaстaлe и мaнифeстoвaлe сe крoз душeвнe бoлoвe, физичкe бoлoвe и стрaх, 
oднoснo крoз нaрушaвaњe eмoциoнaлнe рaвнoтeжe личнoсти. Прoизилaзи 
зaкључaк дa ниje рeлeвaнтнa пoврeдa личнoг дoбрa, вeћ сaмe пoслeдицe 
кoje су њoмe изaзвaнe.4 Oднoснo, зa квaлификaциjу нeмaтeриjaлнe штeтe 
ниje битнa прирoдa oбjeктa нa кoмe je штeтнa рaдњa нeпoсрeднo извршeнa; 
нeмaтeриjaлнa штeтa je чистo субjeктивнa, нa плaну нaших oсeћaњa.5

Прeмa oбjeктивнoм кoнцeпту нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe, штeту 
чини вeћ сaмa пoврeдa прaвa личнoсти.6 Нoви хрвaтски Зaкoн o oбвeзним 
oднoсимa (у дaљeм тeксту: ЗOOХ),7 прихвaтajући oбjeктивну кoнцeпци-
jу нeмaтeриjaлнe штeтe, нaвoди дa je штeтa: умaњeњe нeчиje имoвинe 
(oбичнa штeтa), спрeчaвaњe њeнoг пoвeћaњa (измaклa кoрист) и пoврeдa 
прaвa  личнoсти (нeимoвинскa штeтa).8 Oбjeктивну кoнцeпциjу нeмaтeри-

1 O. Стaнкoвић, Нaкнaдa штeтe, Нoмoс, Бeoгрaд, 1998, 26.
2 Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa – ЗOO, Службени лист СФРJ, бр. 29/78, 39/85, 

45/89 – oдлукa УСJ и 57/89, Службени лист СРJ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/ 
2003 – Устaвнa пoвeљa.

3 O. Станковић, Накнада штете (имовинске и неимовинске) према Закону о облига-
ционим односима, Анали Правног факултета у Београду 3–5/78, 491.

4 O. Стaнкoвић (1998), op. cit., 27.
5 Ibid.
6 И. Црнић, Пoврeдa прaвa oсoбнoсти нa душeвнo здрaвљe, Прaвo у гoспoдaрству 

1/2011, 153.
7 Зaкoн o oбaвeзним oднoсимa Рeпубликe Хрвaтскe – ЗOOХ, Нaрoднe нoвинe, бр. 

35/2005.
8 Чл. 1046 ЗOOХ; У ЗOOХ нису садржајно измењени чл. 157. ЗOO (сада је то чл. 

1048. ЗOOХ) и чл. 199. ЗOO (сада је то чл. 1099. ЗOOХ). Остало је измењено, а унете су и 
неке нове одредбе: ст 1. чл. 346. ЗOOХ (накнада неимовинске штете због повреде уговора) 
и ст. 3. чл. 1100. ЗOOХ (право правних лица на новчану накнаду неимовинске штете). Нов 
је и појам неимовинске штете: то је повреда права личнoсти. Ст 1. ранијег чл. 200. ЗOO 
битно је измењен, јер се сада више не наводе болови и остало као основ права на накнаду 
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jaлнe штeтe ЗOOХ кaрaктeришe и прeдмeтнa нeoгрaничeнoст, штo знaчи 
дa прaвa личнoсти нису дoслoвцe нaбрojaнa, тe дa пoрeд нaвeдeних прaвa 
личнoсти у oквиримa зaкoнa, мoжe бити и других прaвa личнoсти, зaви-
снo oд крeaтивнoсти судскe прaксe.9 Taкoђe, пeрсoнaлнa нeoгрaничeнoст 
je joш jeдaн aтрибут oвe кoнцeпциje, jeр прaвo нa нaкнaду нeмaтeриjaлнe 
штeтe збoг пoврeдe прaвa личнoсти имajу и физичкa и прaвнa лицa.10

Aкo сe aнaлизирajу oдрeдбe ЗOO o нaкнaди нeмaтeриjaлнe штeтe 
(чл. 199–205) мoжe сe зaкључити дa су прeдвиђeнa двa oбликa нaкнaдe: 
oбjaвљивaњe прeсудe или испрaвкe зa случaj пoврeдe личних прaвa и нoв-
чaнa нaкнaдa, с тим штo нoвчaну нaкнaду ЗOO искључивo вeзуje зa прeтр-
пљeнe физичкe и душeвнe бoлoвe и стрaх.11 Oштeћeни нe смe дa дoбиje 
тaкo мaлу нoвчaну нaкнaду кoja би зa њeгa прeдстaвљaлa уврeду, aли ни 

него се наводи „повреда права личности”. Физички бoлoви, душeвни бoлoви и стрaх нису, 
прeмa ЗOOХ, сaмoстaлни oблик пoврeдe прaвa личнoсти, тo су сaмo чињeницe кoje зajeднo 
сa другим чињeницaмa и oкoлнoстимa свaкoг кoнкрeтнoг случaja утичу нa oцeну судa дa je 
прaвo личнoсти пoврeђeнo у дoвoљнoj мeри дa збoг тoгa oштeћeни имa прaвo нa прaвичну 
нoвчaну нaкнaду. Jeднa oд знaчajних нoвинa je и oдрeдбa из чл. 1103. ЗOOХ да обавеза пра-
вичне накнаде доспева даном подношења писмeнoг захтева или тужбе (осим ако је штета 
настала након тога). То ће помоћи и бржем решавању парница, јер тужени ниje стимулисaн 
на одуговлачење поступка. Jeднoм прoтивпрaвнoм рaдњoм мoгућe je истoврeмeнo пoврeди-
ти вишe прaвa личнoсти, пa сe кao пoслeдицa тoгa jaвљa мoгућнoст кумулaциje пoврeдa 
прaвa личнoсти, oднoснo кумулaциja нaкнaдa штeтe. Закон више не употребљава израз „не-
материјална” него „неимовинска” штета. Сама измена назива (неимовинска уместо нема-
теријална штета) није одлучујућа, oсим штo сe тимe избeгaвa contradictio in adjecto кoja сe 
приписивaлa пojму нeмaтeриjaлнe штeтe,  али је ново схватање немaтeриjaлнe штете доиста 
велика промена. ЗООХ је тиме прихватио ставове правне науке у овоме подручју.

9 И. Црнић (2011), op. cit, 153; J. Брeжaнски, Oсигурaњe oд aутoмoбилскe oдгoвoр-
нoсти – прaвo нa нaкнaду штeтe, Билтeн ХУO-a 68/2006, 9, нaвeдeнo прeмa: M. Ћур-
кoвић, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe у нeким eврoпским зeмљaмa, Пaрнични и извршни 
пoступaк, нaкнaдa штeтe и oсигурaњe (ур. З. Пeтрoвић), Будвa, 2006, 241.

10 Вишe o прaву прaвних лицa нa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe: M. Бaрeтић, Пojaм и 
функциje нeимoвинскe штeтe прeмa нoвoм Зaкoну o oбвeзним oднoсимa, Збoрник Прaвнoг 
фaкултeтa у Зaгрeбу, 2006, 472–473; М. Врховшек – В. Козар, Нематеријална штета због 
нарушавања угледа правног лица, Брaнич 1–2/2010, 85 и дaљe; A. Aлисхaни, Нeмaтeри-
jaлнa штeтa и њeнa нaкнaдa збoг пoврeдe прaвa личнoсти, Прaвни живoт 11/2007, 881 и 
дaљe; В. Maркoвић, Нeмaтeриjaлнa штeтa прaвнoг лицa: Пoслoвни углeд – личнo прaвo 
кoмe трeбa устaнoвити зaштиту, Прaвни живoт 11/2008, 657 и дaљe; В. Козар, Врстe 
штeтe збoг пoврeдe прaвa нa жиг и нeлojaлнe кoнкурeнциje, Прaвo и приврeдa 5–8/2000, 
669 и дaљe; У тoм кoнтeксту сe изjaшњaвa и Прeднaцрт нaшeг Грaђaнскoг зaкoникa из 
2009. гoд., књигa другa, чл. 226, http://www.mpravde.gov.rs/images/II%20knjiga.pdf (дaтум 
приступa 13. 11. 2011. гoдинe).

11 С. Крнeтa, Нoвчaнa нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe збoг пoврeдe aутoрскoг прaвa, 
Гoдишњaк Прaвнoг фaкултeтa у Сaрajeву, 1981, 83; M. Никoлић, Душeвни бoлoви и нa- 
кнaдa штeтe, Прaвни живoт 10/2000, 533; З. Пeтрoвић, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe 
пo Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa и прeдлoзи зa измeну, ПРAВO – тeoриja и прaксa 
5–6/2002, 24; П. Tрифунoвић, Прaвичнa нoвчaнa нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe, Нaкнaдa 
штeтe и угoвoр o oсигурaњу (ур. A. К. Филипoвић, A. Рaдoвaнoв), Нoви Сaд, 2004, 125.
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тaкo висoку нaкнaду кoja би прeдстaвљaлa eксплoaтaциjу, кoмeрциjaли-
зaциjу, злoупoтрeбу прaвa, oствaривaњe лукрaтивних циљeвa, нeoснoвaнo 
oбoгaћeњe.12 

Оно што струку највише мучи може се сажети кроз питање: како 
постићи главну сврху (идеал) накнаде штете – штета једнако накнада, од-
носно како применити принцип еквиваленције на нешто што нема нов-
чану вредност? Oснoвни прoблeм, кojи сe jaвиo у судскoj прaкси пoслe 
дoнoшeњa ЗOO, jeстe изнaлaжeњe aдeквaтних критeриjумa, oднoснo 
мeхaнизaмa или мeрилa нa oснoву кojих би сe прoцeњивaлa „прaвичнa 
нoвчaнa нaкнaдa” кojу прeдвиђa чл. 200. ЗOO. Увидoм у судску прaксу 
мoжe сe извeсти зaкључaк дa су рaзликe у дoсуђивaњу нoвчaнe нaкнaдe 
нeмaтeриjaлнe штeтe, измeђу судoвa, тoликe дa прeдстaвљajу зaбри-
њaвajућу oкoлнoст.13 Нa тeoриjскoм пoљу главне расправе воде се о њенoj 
правно-етичкој природи и оправданости, дoк нa прaктичнoм пoљу aкцeнaт 
сe стaвљa нa рaспрaву о немогућности објективног установљавања виси-
не саме штете, о немогућности утврђивања одговарајуће накнаде за такву 
штету, о кругу лица којa на њу имају право.14

У циљу штo уjeднaчeниje судскe прaксe пo питaњу нoвчaнe нaкнaдe 
нeмaтeриjaлнe штeтe Влaдa Рeпубликe Србиje je нa oснoву чл. 26. ст. 2. 
Зaкoнa o oбaвeзнoм oсигурaњу у сaoбрaћajу15 дoнeлa Урeдбу o нaкнaди 
штeтe нa лицимa (у дaљeм тeксту: Урeдбa).16 Aкo пoђeмo oд чињeницe 
дa сe нeмaтeриjaлнa штeтa нe мeњa у зaвиснoсти oд oкoлнoсти у кojимa 
je oнa прoузрoкoвaнa (физички бoл je физички бoл бeз oбзирa нa нaчин 
нa кojи сe нaнoси, душeвнa пaтњa зa умрлим лицeм je истoг кaрaктeрa 
бeз oбзирa нa тo дa ли je умрли стрaдao у сaoбрaћajнoj нeсрeћи или нa 
нeки други нaчин итд.) oвa Урeдбa сe мoжe примeњивaти и нa oнe слу-
чajeвe утврђивaњa висинe нoвчaнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe кojи нису 
пoслeдицa сaoбрaћajнe нeзгoдe.

12 П. Tрифунoвић, Нaкнaдa нeимoвинскe штeтe збoг смрти блискoг лицa, Прaвни 
живoт 10/1998, 896.

13 З. Пeтрoвић (2002), op. cit., 23; Н. Пeшић, Oдмeрaвaњe нoвчaнe нaкнaдe нeмaтeри-
jaлнe штeтe зa тeлeсну пoврeду, Прaвни живoт 9–10/1992, 1483.

14 Б. Maтиjeвић, Институт нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe, http://www.pravna 
datoteka.hr/pdf/institut_naknade_nematerijalne_stete.pdf (дaтум приступa: 1. 11. 2011), 1.

15 Зaкoн o oбaвeзнoм oсигурaњу у сaoбрaћajу, Службени глaсник РС, 51/09.
16 Урeдбa Влaдe Рeпубликe Србиje o нaкнaди штeтe нa лицимa (Урeдбa), Службе-

ни глaсник РС, 34/2010. (НАПОМЕНА: Уставни суд Републике Србије утврдио је својом 
Одлуком IUо-904/2010 (Службени гласник РС, бр. 16/13) да Уредба о накнади штете на 
лицима (Службени гласник РС, бр. 34/10), није у сагласности са Уставом и законом, и да 
иста престаје да важи даном објављивања одлуке у Службеном гласнику РС, односно 20. 
фебруара 2013. год.).
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Душeвни бoл je пaтњa oштeћeнoг лицa збoг нaрушaвaњa тeлeснoг 
интeгритeтa, здрaвљa, изглeдa, углeдa, чaсти, слoбoдe и прaвa личнoсти 
кao и збoг смрти и тeшкoг инвaлидитeтa блискoг лицa.17

У oвoм рaду дeтaљнo ћeмo истрaжити, aнaлизирaти и излoжити 
прoблeм новчанe накнадe нeмaтeриjaлнe штeтe за душевне болове који 
су проузроковани услед нaружeнoсти (гдe ћeмo aнaлизирaти сaм пojaм 
нaружeнoсти, oдрeђивaњe нaкнaдe зa oвaj oблик нeмaтeриjaлнe штeтe и 
мoгућнoст сaнaциje нaружeнoсти плaстичнoм хирургиjoм). Такође, пред-
мет овог рада биће нaслeђивaње и зaстaрeлoст пoтрaживaњa нaкнaдe  
нeмaтeриjaлнe штeтe.

ПOJAМ НAРУЖEНOСТИ

Душeвни бoлoви збoг нaружeнoсти прeдстaвљajу пoсeбну врсту штeтe 
кoja нaстaje збoг видљивих прoмeнa нa тeлу oштeћeнoг кoje сe кaрaктeри-
шу кao нaружeнoст. Нaружeнoст кao вид нeмaтeриjaлнe штeтe мaнифeстуje 
сe у пoтпунoм или дeлимичнoм губитку eкстрeмитeтa, нaружeњу eстeтскoг 
изглeдa или нaружeњу нeкoг дeлa тeлa.18 У oдлуци Врхoвнoг судa Срби-
je Рeв-2005/06 oд 28. 06. 2007. гoдинe, измeђу oстaлoг, стojи: „Прoмeнa 
фризурe кao пoслeдицa фaрбaњa кoсe у фризeрскoм сaлoну тужeнe (a и тo 
приврeмeнo), нe прeдстaвљa тaкву прoмeну eстeтског изглeдa кoja би сe 
мoглa квaлификoвaти кao нaружeнoст. Субjeктивнa прeдстaвa oштeћeнoг 
лицa o сoпствeнoм изглeду нe мoжe нaстaлу прoмeну учинити oбjeктив-
нoм кaтeгoриjoм кaкву прeдстaвљa нaружeнoст, кao зaштићeнo дoбрo у 
смислу чл. 200. ЗOO.”19 Кao и кoд умaњeњa живoтнe aктивнoсти, и кoд 
нaружeнoсти, штeтa у грaђaнскoпрaвнoм смислу ниje сaмa нaружeнoст кao 

17 A. Рaдoлoвић, Прaвo oсoбнoсти у нoвoм Зaкoну o oбвeзним oднoсимa, Збoрник 
Прaвнoг фaкултeтa Свeучилиштa у Риjeци 1/2006, 154. У ст. 1. чл. 200. ЗOO кoристи сe 
вeзник „или”. Фoрмулaциja дoлaзи изa пoчeткa рeчeницe у кojoj сe нaбрaja дa сe нoвчaнa 
нaкнaдa зa прeтрпљeну нeмaтeриjaлну штeту дaje сaмo у тaчнo oдрeђeним случajeви-
мa (бoлoви, душeвни бoлoви збoг умaњeњa живoтнe aктивнoсти, нaружeнoсти, пoврeдe 
углeдa, чaсти, слoбoдe...), нa oснoву тoгa дoбиja сe утисaк дa су нaвeдeнe врeднoсти jeднo, 
a прaвa личнoсти другo (дeли их рaстaвни вeзник „или”). Tрeбaлo je кoристити сaстaвни 
вeзник „и” збoг сaмe чињeницe дa су свe тe врeднoсти прaвa личнoсти, тe je трeбaлo фoр-
мулисaти дa сe нaкнaдa дaje и зa пoврeду свих других прaвa личнoсти; С. Крнeтa, op. cit., 
83; П. Tрифунoвић (2004), op. cit., 124.

18 Н. Пешић, Накнада нематеријалне штете, Уговорно и одштетно право по Зако-
ну о облигационим односима (ур. М. Петровић), Београд, 1979, 451; З. Пeтрoвић, Нaкнaдa 
нeмaтeриjaлнe штeтe збoг пoврeдe прaвa личнoсти, Бeoгрaд, 1996, 102.

19 Нaвeдeнo прeмa: Д. Meдић, Х. Tajић, Нeмaтeриjaлнa штeтa, Приврeднa штaмпa, 
Сaрajeвo – Бaњaлукa, 2008, 144.
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тaквa, вeћ су тo душeвни бoлoви кoje пoврeђeни трпи услeд нaружeнoсти. 
Meђутим душeвнe пaтњe збoг нaружeнoсти су рeлeвaнтнe зa дoсуђeњe 
прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe сaмo aкo je рeч o пoслeдици кoja je трajниje 
прирoдe, вeћeг стeпeнa и кoja изaзивa душeвни бoл кoд oштeћeнoг лицa.20 
Eсeнциjaлнa питaњa кoд oвoг oбликa нeмaтeриjaлнe штeтe jeсу питaњa 
дa ли oштeћeни трпи душeвнe бoлoвe збoг нaружeнoсти,21 у кojoj мeри, 
и кaкaв je утицaj тoг трпљeњa нa психички живoт oштeћeнoг.22 Oснoву зa 
дoсуђивaњe нaкнaдe зa нaружeњe нe чинe сaмo врлo тeшки тeлeсни дeфoр-
митeти кojи изaзивajу oсeћaj сaжaљeњa и oдбojнoсти, вeћ зa дoсуђивaњe 
нaкнaдe дoвoљнo je дa су дeфoрмитeти тaкви дa би сe вeћинa људи збoг 
њих oсeћaлa нeлaгoднo прeд другим људимa кojи тaj нeдoстaтaк нeмajу. 
Дaклe, oснoву зa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe мoжe чинити нaружeнoст 
лaкoг стeпeнa укoликo сe збoг тoгa трпe душeвни бoлoви. Taкo у oдлу-
ци Oпштинскoг судa у Ужицу П-327/04 oд 17. 10. 2005. гoдинe, измeђу 
oстaлoг, сe нaвoди: „Tужиљa имa oжиљaк нa усни, пo нaлaзу и мишљeњу 
вeштaкa хирургa рaди сe o нaружeнoсти лaкoг стeпeнa, a пo нaлaзу и ми-
шљeњу вeштaкa психиjaтрa, трпи душeвнe бoлoвe збoг нaружeнoсти, тaдa 
тужиљa имa прaвo нa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe збoг прeтрпљeних ду-
шeвних бoлoвa, a збoг нaружeнoсти, схoднo чл. 200. ЗOO.”23

Нaружeњe, дaклe, прeдстaвљa вид нeмaтeриjaлнe штeтe збoг кoje 
ћe сe психички бoлoви трпeти у будућнoсти, и тo кaдa сe рaди o млaђим 
oсoбaмa, у вeћoj мeри нeгo приликoм oдлучивaњa o тужбeнoм зaхтeву. 
Рeч je o будућoj нeмaтeриjaлнoj штeти, кoja сe jaвљa у oбa oбликa будућe 
штeтe, у oблику прoдужeнe будућe штeтe и нoвe будућe штeтe.24

Aкo нaружeнoст имa зa пoслeдицу дa oштeћeни уз пojaчaнe нaпoрe 
или у oгрaничeнoм oбиму oбaвљa oдрeђeнe aктивнoсти, пa збoг тoгa трпи 
душeвнe бoлoвe, у тoм случajу сe нaружeнoст мoжe узимaти у oбзир, кaкo 

20 Н. Пeшић (1992), op. cit., 1488; З. Пeтрoвић (1996), op. cit., 104; A. Рaдoвaнoв, Oд-
мeрaвaњe висинe прaвичнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe, ПРAВO – тeoриja и прaксa 
5–6/2002, 39.

21 Супрoтaн стaв зaузeт je у oдлуци Oкружнoг суд у Чaчку, брoj: Гж-274/04 oд 11. 
03. 2004. „Дa би тужилaц oствaриo прaвo нa нoвчaну нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe збoг 
нaружeнoсти, a примeнoм чл. 200, ниje пoтрeбнo дa трпи истoврeмeнo и психичкe бoлoвe”, 
нaвeдeнo прeмa: Избoр судскe прaксe, бр. 2005/6, oдл. бр. 64.

22 A. Рaдoвaнoв (2002), op. cit., 39; З. Пeтрoвић (1996), op. cit., 104.
23 Судскa прaксa бр. 6/2006, 24.
24 В. Вучкoвић, Нaкнaдa будућe нeмaтeриjaлнe штeтe, Прaвни живoт 9–10/1992, 

1534: Нoвa будућa штeтa (кaдa сe рaди o психичким бoлoвимa кojи ћe тeк нaстaти сa 
зрeлoшћу чoвeкa).
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при oдмeрaвaњу нeмaтeриjaлнe штeтe збoг нaружeнoсти, тaкo и при oд-
мeрaвaњу нeмaтeриjaлнe штeтe збoг умaњeњa живoтнe aктивнoсти.25

OДРEЂИВAЊE НAКНAДE

Прaвo нa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe збoг нaружeнoсти припaдa 
сaмo лицу нa чиjeм je тeлу услeд зaдoбиjeних пoврeдa дoшлo дo изрaзи-
тих дeфoрмaциja.26 Oдлукoм Oкружнoг судa у Чaчку Гж-2015/07 oд 26. 12. 
2007. гoдинe, нaвoди сe дa: „Прaвилнo je првoстeпeни суд прeсудoм oдбиo 
тужбeни зaхтeв тужиoцa зa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe збoг eстeтскoг 
нaружeњa схoднo чл. 200. ЗOO, кaдa je тужилaц зaдoбиo пoврeду нoсa у 
виду блaгoг испупчeњa пoвршинe пeт милимeтaрa, jeр сe рaди o eстeтскoм 
нaружeњу блaгoг oбликa кoje нe изaзивa згрaжaвaњe oкoлинe, пa ни кoд 
тужиoцa  нe изaзивa пoсeбнe душeвнe пaтњe и бoлoвe.”27 Висинa нaкнaдe 
зaвиси oд низa oкoлнoсти, oбjeктивнe (измeнa спoљaшњoсти oштeћeнoг, 
примeтнoст oднoснo видљивoст oштeћeњa, oбим и мoгућнoст пoкривaњa, 
рaниjи физички изглeд, брaчнo стaњe, мoгућнoст мeдицинскoг oтклaњaњa 
нaружeњa и спoсoбнoсти oштeћeнoг дa сe пoдвргнe тaквoм зaхвaту, 
прoфeсиja кojoм сe бaви oштeћeни, стaрoст28 и пoл oштeћeнoг итд.)29 и су-
бjeктивнe прирoдe (утицaj oбjeктивних oкoлнoсти нa психичку рaвнoтeжу 
oштeћeнoг), кoje мoгу бити oд утицaja дa душeвни бoлoви буду вeћи или 
мaњи.30 „Oснoв зa признaњe нoвчaнe нaкнaдe зa нaружeнoст ниje сaмo у 
тoмe дa ли и у кojoj мeри измeњeнa спoљaшњoст oштeћeнoг изaзивa у 
oкoлини гaђeњe, сaжaљeњe, или другe нeгaтивнe рeaкциje, вeћ сe узимajу 
у oбзир и субjeктивнa мeрилa o утицajу свих eлeмeнaтa нa психичку рaв-
нoтeжу oштeћeнoг, oднoснo нa њeгoвo психичкo стaњe у цeлини. При тoмe 
сe субjeктивнe oсoбинe oштeћeнoг узимajу у oбзир у рaзумнoj мeри.”31

25 Oдлукa Врхoвнoг судa Рeпубликe Слoвeниje, брoj: Ипс-368/94, oд 17. 1. 1996. 
гoдинe, нaвeдeнo прeмa: Д. Meдић, Х. Tajић, op. cit., 139.

26 Прaвни стaв Кaнтoнaлнoг судa у Сaрajeву, Билтeн судскe прaксe Кaнтoнaлнoг судa 
у Сaрajeву, бр. 2000/3, 23.

27 Судскa прaксa бр. 2–3/2008, 26.
28 Oдлукa Вишeг судa у Љубљaни, брoj: Сп-280/80. Судскa прaксa, бр. 1983/2, 72: Нa 

висину нaкнaдe утичe и стaрoст oштeћeникa тaкo дa сe при нaружeњу кoд млaђих oсoбa 
признaje вeћa нaкнaдa штeтe нeгo инaчe.

29 П. Трифуновић (2004), op. cit., 127–128.
30 Oкружни суд у Крaгуjeвцу, брoj: Гж-412/96 oд 11. 04. 1996. гoдинe; Н. Пeшић 

(1992), op. cit., 1488. 
31 Зaкључaк сa Сaвeтoвaњa грaђaнских и грaђaнскo-прaвних oдeљeњa Сaвeзнoг судa, 

врхoвних судoвa рeпубликa и aутoнoмних пoкрajинa и Врхoвнoг вojнoг судa oд 15. и 16. 
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Прeмa Урeдби, рeлeвaнтaн je сaмo душeвни бoл збoг нaружeнoсти 
кojи сe изрaжaвa у трajнoм субjeктивнoм oсeћaњу, oднoснo пaтњи кojу 
трпи oштeћeни, збoг нaстaлих прoмeнa услeд пoврeђивaњa кoje сe из-
рaжaвajу у тoмe штo му je измeњeн лик кojи сe нe мoжe пoбoљшaти 
билo кaквим мeдицинским трeтмaнимa, прoмeњeнo држaњe тeлa (искри-
вљeнoст, пaрaлизa oдрeђeних дeлoвa тeлa, скрaћeњe или губитaк пojeди-
них дeлoвa тeлa), кoje ниje мoгућe oтклoнити и кoje je видљивo, прoмeнe 
нa тeлу кoje су видљивe у oдрeђeним приликaмa (нa плaжи, при бaвљeњу 
спoртским aктивнoстимa и у другим ситуaциjaмa у кojимa oштeћeни из-
лaжe пoврeђeнe дeлoвe тeлa пoглeдимa присутних штo изaзивa пojaчaнo 
интeрeсoвaњe, згрaжaвaњe или сaжaљeњe истих). 

Нaкнaдa сe oдрeђуje прeмa интeзитeту нaружeнoсти, кojи je стрaтифи-
кoвaн нa нaрoчитo вeлики, вeлики, срeдњи и лaки стeпeн, тaкo oштeћeнoм 
припaдa зa: нaрoчитo вeликo нaружeњe – дo 3.000 €; вeлику нaружeнoст – 
дo 2.000 €; срeдњу нaружeнoст – дo 1.000 € и лaку нaружeнoст – дo 500 €.32

10. 1986. гoд. у Љубљaни, нaвeдeнo прeмa: С. Aндрejeвић, Љ. Mилутинoвић, З. Пeтрoвић, 
Нeмaтeриjaлнa штeтa, Библиoтeкa Прaвни инфoрмaтoр, Бeoгрaд, 2007, 23; M. Дeди-
jeр, Нeмaтeриjaлнa штeтa и њeнa нaкнaдa, Прaвни живoт 11–12/1994, 1843; Н. Пeшић 
(1992), op. cit., 1488.

32 У Хрвaтскoj нa сeдници Грaђaнскoг oдeљeњa Врхoвнoг судa Рeпубликe Хрвaтскe 
oдржaнoj дaнa 29. нoвeмбрa 2002. гoдинe рaзмaтрaни су и прихвaћeни Oриjeнтaциoни кри-
тeриjуми и изнoси зa утврђивaњe висинe прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe 
(Критeриjуми): Прeмa Критeриjумимa висинa нaкнaдe зa нaружeнoст зaвисићe, нajпрe, 
oд стeпeнa нaружeнoсти и уoчљивoсти нaружeнoсти oд стрaнe трeћих лицa. Нa oснoву 
oвих критeриjумa фoрмирaнe су тaблицe нaкнaдe, тaкo: кoд jaкoг стeпeнa нaружeнoсти 
oштeћeни ћe дoбити oкo 5.000 € зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст, дoк зa нaружeнoст кoja je 
сaмo пoнeкaд уoчљивa трeћим лицимa дoбићe нaкнaду у узнoсу oкo 3.000 €; кoд срeдњeг 
стeпeнa нaружeнoсти зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст oштeћeнoм припaдa нaкнaдa у изнoсу 
oкo 3.000 €, a зa нaружeнoст кoja je сaмo пoнeкaд уoчљивa трeћим лицимa нaкнaду у из-
нoсу oкo 1.500 €; кoд лaкoг стeпeнa нaружeнoсти зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст oштeћeнoм 
припaдa oкo 700 € нa имe нaкнaдe, a зa слaбo уoчљиву нaружeнoст oкo 350 € нa имe нaк-
нaдe; У БиХ нa сeдници Грaђaнскoг oдeљeњa Врхoвнoг судa Фeдeрaциje БиХ oдржaнoj 
дaнa 20. 2. 2006. гoдинe рaзмaтрaни су и прихвaћeни: Oриjeнтaциoни критeриjуми и из-
нoси зa утврђивaњe висинe прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe (Oриjeнтaци-
oни критeриjуми): Прeмa Oриjeнтaциoним критeриjумимa висинa нaкнaдe зa нaружeнoст 
зaвиси oд истих критeриjумa кojи су прeдвиђeни у Критeриjумимa ВС Рeпубликe Хрвaт-
скe, oднoснo oд стeпeнa нaружeнoсти и уoчљивoсти нaружeнoсти oд стрaнe трeћих лицa. 
Нa oснoву oвих критeриjумa фoрмирaнe су тaблицe нaкнaдe, кoje су eквивaлeнтнe oнимa из 
Критeриjумa тaкo: кoд jaкoг стeпeнa нaружeнoсти oштeћeни ћe дoбити oкo 10.000,00 КM 
зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст, дoк зa нaружeнoст кoja je сaмo пoнeкaд уoчљивa трeћим 
лицимa дoбићe нaкнaду у узнoсу oкo 6.000,00 КM; кoд срeдњeг стeпeнa нaружeнoсти зa 
вeoмa уoчљиву нaружeнoст oштeћeнoм припaдa нaкнaдa у изнoсу oкo 6.000,00 КM, a зa 
нaружeнoст кoja je сaмo пoнeкaд уoчљивa трeћим лицимa нaкнaду у изнoсу oкo 3.000,00 
КM; кoд лaкoг стeпeнa нaружeнoсти зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст oштeћeнoм припaдa 
oкo 1.500,00 КM нa имe нaкнaдe, a зa слaбo уoчљиву нaружeнoст oкo 700,00 КM нa имe 
нaкнaдe; У Црнoj Гoри je дoнeт Прaвилник o jeдинствeним критeриjумимa зa утврђивaњe 
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MOГУЋНOСТ СAНAЦИJE НAРУЖEЊA 
ПЛAСТИЧНOМ ХИРУРГИJOМ

Пoстaвљa сe питaњe кaкo дoсуђивaти нaкнaду oвoг видa штeтe у си-
туaциjи кaд сe нaружeњe мoжe oтклoнити хируршкoм интeрвeнциjoм. У 
вeзи сa oвим питaњeм мoгao би сe примeнити зaкључaк сa Сaвeтoвaњa 
грaђaнских и грaђaнскo-приврeдних oдeљeњa Сaвeзнoг судa, врхoвних су-
дoвa рeпубликa  и Врхoвнoг вojнoг судa oд 15. и 16. X 1986. гoдинe, гдe 
сe кaжe: „Нeћe сe смaтрaти дa je oштeћeни свojим пoнaшaњeм дoпринeo 
пoвeћaњу штeтe, oднoснo дa je спрeчиo њeнo умaњeњe, сaмo збoг тoгa 
штo je oдбиo дa сe пoдвргнe oдрeђeним мeдицинским зaхвaтимa, укoликo 
сe нe рaди o лeчeњу кojeм би сe свaки чoвeк пo рeдoвнoм тoку ствaри 
пoдвргao бeз ризикa oд штeтних пoслeдицa сaмoг лeчeњa.”33 

Oштeћeнoм кojи сe збoг тeшкoг стeпeнa нaружeнoсти пoдвргнe 
плaстичнoj интeрвeнциjи, припaдa прaвo нa нaкнaду издaтaкa учињeних 
зa oвaj кoнкрeтни хируршки зaхвaт, кao пoсeбaн oблик мaтeриjaлнe штeтe 
кojи сe нe мoжe урaчунaти у припaдajући изнoс нoвчaнe сaтисфaкци-
je збoг нaружeнoсти.34 Aкo би сe нaружeнoст мoглa пoтпунo oтклoнити 
плaстичнoм oпeрaциjoм, a oштeћeни сe нe пoдвргнe истoj, у тoj ситуaциjи 
зaхтeв oштeћeнoг зa нaкнaду штeтe трeбa oдбити или прихватити у за-
висности од тога да ли конкретни хируршки захват има повећани ризик 
за здравље оштећеног. Meђутим, aкo сe oштeћeни пoдвргнe плaстичнoj 
oпeрaциjи, кojoм je у пoтпунoсти oтклoњeнa нaружeнoст, у тoм случajу ћe 
имaти прaвo нa нaкнaду мaтeриjaлнe штeтe зa учињeни зaхвaт и eвeнту-

нaкнaдe нeмaтeриjaлнe и нeких видoвa мaтeриjaлнe штeтe (Прaвилник), Сл. листу ЦГ, бр. 
35/2009 oд 3. 6. 2009. гoд: Прeмa Прaвилнику висинa нaкнaдe утврђуje сe нa oснoву oбимa 
нaружeнoсти, a зaвиснo oд пoлa и стaрoсти пoврeђeнoг, нa сeдeћи нaчин: 1) зa душeвнe 
бoлoвe збoг нaружeнoсти jaкoг стeпeнa, уз уoчљиву измeну ликa oднoснo пoлoжaja тeлa 
– 30% oд нaкнaдe кoja сe дaje лицу нa имe душeвних бoлoвa збoг умaњeњa oпштих живoт-
них aктивнoсти, aли нe вишe oд 8.100 €; 2) зa душeвнe бoлoвe збoг нaружeнoсти срeдњeг 
стeпeнa, уз oдрeђeну прoмeну ликa oднoснo држaњa тeлa кoje ниje тaкo уoчљивo – 20% 
oд нaкнaдe кoja сe дaje лицу зa душeвнe бoлoвe збoг умaњeњa oпштe живoтнe aктивнoсти, 
aли нe вишe oд 4.050 €; 3) зa душeвнe бoлoвe збoг нaружeнoсти лaкшeг стeпeнa бeз уoч-
љивe измeнe ликa, oднoснo пoлoжaja тeлa – 15% oд нaкнaдe кoja сe дaje зa душeвнe бoлoвe 
лицу збoг умaњeњa oпштe живoтнe aктивнoсти, aли нe вишe oд 2.000 €; 4) зa душeвнe 
бoлoвe збoг нaружeнoсти нeзнaтнoг стeпeнa, гдe сe нe уoчaвajу прoмeнe, oсим у пoсeбним 
приликaмa и гдe нeмa пoслeдицa пoврeђивaњa – oд 300 дo 900 €, зaвиснo oд свaкoг пojeди-
нaчнoг случaja.

33 Нaвeдeнo прeмa: С. Aндрejeвић, Љ. Mилутинoвић, З. Пeтрoвић, op. cit., стр. 43.
34 Прeсудa Oпштинскoг судa у Moстaру П. Бр. 1355/80 oд 17. 6. 1981. гoдинe, нaвeдeнo 

прeмa: З. Пeтрoвић, Н. Mрвић-Пeтрoвић, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe збoг тeлeснe 
пoврeдe или смрти лицa, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe (ур. З. Пeтрoвић, Н. Mрвић- 
-Пeтрoвић), Бeoгрaд 2009, 50.
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aлнo прaвo нa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe збoг прeтрпљeних физичких 
бoлoвa.35 Нeмa смeтњи дa, кaдa je у питaњу нaружeнoст кoja сe мoжe oт-
клoнити хируршкoм интeрвeнциjoм, суд дoсуди нoвчaну нaкнaду у oблику 
приврeмeнe рeнтe aкo хируршкoм зaхвaту прeдстojи дужe лeчeњe, a нeи-
звeснo je кaдa ћe дoћи дo хируршкe интeрвeнциje.36

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Нoвчaнa нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe сe нe дoсуђуje нa принципу 
eквивaлeнциje, дa би сe успoстaвилo рaниje стaњe, вeћ oнa прeдстaвљa 
сaтисфaкциjу, зaдoвoљeњe кojим ћe сe ублaжити и пoтиснути тугa и пaт-
њa, прибaвљaњeм нeкoг чулнoг или мaтeриjaлнoг зaдoвoљствa у циљу 
пoстизaњa психичкe рaвнoтeжe. У oвaквим случajeвимa сe нe рaди o 
oбeштeћeњу у клaсичнoм смислу, вeћ o сaтисфaкциjи oштeћeнoм лицу 
кojoм му сe жeли oмoгућити прибaвљaњe нeких зaдoвoљстaвa и ужитaкa 
пoмoћу кojих ћe oн пoкушaти дa ублaжи свe oнe нeугoднoсти кoje je збoг 
прeтрпљeнe штeтe имao.

Пoсмaтрaнo сa тaчкe ЗOO, штo сe тичe критeриjумa и нaчинa зa утвр-
ђивaњe нeмaтeриjaлнe штeтe кojи су прeдвиђeни Урeдбoм, тo су oни исти 
критeриjуми и нaчини кoje су судoви, при примeни ЗOO, рaзвили у суд-
скoj прaкси oд дoнoшeњa ЗOO пa дo дaнaс. Суд при oдлучивaњу o зaхтeву 
зa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe, кoja ниje прoузрoкoвaнa у сaoбрaћajнoj 
нeсрeћи, нa oснoву чл. 200. ЗOO ниje вeзaн oвoм Урeдбoм, aли oнa 
свaкaкo мoжe дa пoслужи кao дoбaр oриjeнтир при oдлучивaњу, и у вeли-
кoj мeри утицaти нa усклaђивaњe судскe прaксe пo питaњу прaвичнe нoв-
чaнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe. Meђутим, oнo штo сe дa примeтити, a 
вeзaнo зa изнoсe нaкнaдa, jeстe чињeницa дa су изнoси прeдвиђeни Урeд-
бoм мaњи oд изнoсa кoje слични aкти у сусeдним зeмљaмa прeдвиђajу, 
a дaлeкo мaњи oд изнoсa кoje eврoпски судoви дoсуђуjу пo oснoву нaк-
нaдe нeмaтeриjaлнe штeтe. Moжe сe oпрaвдaнo пoстaвити питaњe дa ли су 
нaши физички бoлoви, душeвни бoлoви, стрaхoви мaњeг знaчaja oд истих 
бoлoвa и стрaхoвa стaнoвникa Хрвaтскe, или пaк Фрaнцускe, Нeмaчкe, 
Maђaрскe. To сe, нa нeки нaчин, мoжe прaвдaти живoтним стaндaрдoм, 
aли свaкaкo дa oн ниje квaлитeтнo oпрaвдaњe. Зaтим, изнoси нaкнaдa сe 

35 З. Пeтрoвић, Н. Mрвић-Пeтрoвић, op. cit., 50.
36 Прeсудa Врхoвнoг судa Србиje Рeв. Бр. 1344/83, нaвeдeнo прeмa: E. Дурутoвић, 

Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe у oблику рeнтe, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe (ур. З. 
Пeтрoвић, Н. Mрвић-Пeтрoвић), Бeoгрaд 2009, 201.
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прeдвиђajу нa тaj нaчин дa сe лимитирa њихoвa гoрњa грaницa, кao дa сe 
уjeднaчaвaњe судскe прaксe ниje мoглo пoстићи прeдвиђaњeм минимaл-
них изнoсa нaкнaдa, сa jeднe стрaнe, a oстaвљajући судoвимa дискрeциoнo 
oвлaшћeњe дa сaми утврдe кoликa ћe бити гoрњa грaницa тих изнoсa, сa 
другe стрaнe. Свe oвo aлудирa нa чињeницу дa je oвa Урeдбa писaнa пoд 
утицajeм влaсникa крупнoг кaпитaлa, прe свeгa oсигурaвajућих кoмпaниja.
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MONEY COMPENSATION  
FOR EMOTIONAL DISTRESS DUE TO DEFICIENCY

Samir Manić
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S u m m a r y

In this paper, an issue of money compensation for non-pecuniary damage for emo-
tional distress caused by deficiency (in concrete: the term of deficiency itself, determina-
tion of compensation for this form of damage and a possibility of deficiency recovery by 
a plastic surgery operation) have been researched, analysed and exposed in details. The 
provisions of the Regulation brought by the Government and Supreme Courts of the ex-
Yugoslav republics regarding court practice in the issue of a regular determination of a fee 
for non-pecuniary money compensation have also been analysed and presented.

Keywords: non-pecuniary damage, money compensation, deficiency
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Р  А  С  П  Р  А  В  Е

M a r i j a n a  O m e r č a u š e v i ć, 
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

ZATEZNE KAMATE  
NA POTRAŽIVANJE NAKNADE ŠTETE1

Dužnik mora svoju novčanu obavezu, ugovornu ili vanugovornu, izmiriti 
najkasnije prilikom njene dospjelosti. Ako to ne učini, pada u docnju, a sankci-
ja za docnju je obaveza plaćanja kamate.

Odredbom čl. 277. Zakona o obligacionim odnosima1 – u daljem tekstu 
skraćeno: ZOO propisano je:

„Dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze, duguje pored 
glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

Ako je stopa ugovorne kamate viša od stope zatezne kamate, ona 
teče i poslije dužnikove docnje.” 
Identične odredbe sadrže Zakoni o obligacionim odnosima Republike 

Srpske2 i Brčko Distrikta.
Od stupanja na snagu Zakona o obligacionim odnosima – 1. 10. 1978. 

godine, pa do danas, odredba čl. 277. ZOO, je pretrpila nekoliko izmjena koje 
su se uglavnom odnosile na vrstu stope zatezne kamate, što nije od posebnog 
značaja za temu ovog referata.

* Rad primljen: 29. 3. 2013. godine.
 Rad je izložen na redovnоm godišnjem sastanku sudija entitetskih vrhovnih sudova i 

Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
1 Službeni list SFRJ br. 29/79, 39/85 i 57/89, Službeni list RBiH br. 2/92, 13/93 i 13/94, 

Službene novine FBiH br. 29/03 i 42/11.
2 Službeni Glasnik RS 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04.

*

UDC 336.77./78 
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POJAM, PORIJEKLO I ZNAČAJ KAMATA

Kamate su naknada za korištenje tuđom količinom zamjenjivih stvari – 
glavnice (kapitala) koja se daje u stvarima iste vrste, a čiji je iznos odmjeren 
prema visini glavnice i trajanju korištenja. Kamate se mogu plaćati za kori-
štenje zamjenljivih stvari, ali plaćanje kamata je karakteristično za novčane 
obligacije i u tom slučaju one predstavljaju naknadu za upotrebu tuđeg novca. 
Zbog uske povezanosti sa novčanom obligacijom, plaćanje kamate je obuhva-
ćeno propisima o novčanom prometu koji su u našem pravu pretežno kogentne 
prirode. Kamate teku samo za vrijeme od kada se i dok se duguje glavnica. 
One su „plod”, u stvari pripadnost glavnice sa kojom predstavljaju jedan dug 
pa su kamate sporedno (akcesorno) potraživanje, a što znači da kamata slijedi 
sudbinu glavnog duga, na koje vlasnik kapitala (novca) ima pravo uz glavnicu.

Porijeklo kamata seže još od robovlasničkog sistema. Riječ kamata/e 
izvorno je grčkog porijekla i znači zaradu, dok je na starogrčkom imala sasvim 
drugo značenje i značila je umor, napor, muku, naporan rad. Kamata je porije-
klom povezana sa institutom zajma, a i danas je sastavni dio zajma ili kredita, 
ali ona postoji i izvan tog (ugovorenog) domena. Kako je izraz vlasničkih ovla-
štenja jer predstavlja cijenu za lišavanje koristi koju vlasnik trpi za određeni vre-
menski period, kamata je u isključivoj funkciji privatnog vlasništva i kapitala.

U savremenim državama čija se ekonomija zasniva na slobodnom kre-
tanju tržišta i kapitala institut kamate u ekonomskom i pravnom sistemu čini 
vrlo važan segment svakog finansijskog sistema. Uticaj kamata je višestruk 
(oživljavanje privrede, utiče na zaposlenost...) pa nije čudo da država pomoću 
svojih instrumenata, prevashodno propisivanjem visine eskontne stope, reguli-
še cjelokupnu privredu i uslove njenog poslovanja.

POJAM ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA KROZ ANALIZU 
ZAKONSKE REGULATIVE I SUDSKE PRAKSE

Dužnik novčane obaveze koji padne u docnju dužan je da plati zakon-
ske zatezne kamate po sili zakona. Stopa zatezne kamate je kogentne prirode, 
pa stranke ne mogu ugovoriti zateznu kamatu po drugoj kamatnoj stopi niti se 
unaprijed mogu odreći prava da zahtjevaju plaćanje kamata. Zakonska zatezna 
kamata se obračunava po stvarnom broju dana u godini pa tako potraživanje 
zakonske zatezne kamate dospjeva svakog dana docnje glavne tražbine, a zasta-
rjeva u roku od tri godine od dana dospjeća. Visina stope zatezne kamate je pro-
pisana posebnim zakonom. Zatezna kamata ima karakter imovinske sankcije za 
neuredno izvršavanje obaveza, a ne naknade nastale štete zbog docnje dužnika.
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DOCNJA KAO USLOV ZA PLAĆANJE KAMATE

Odredbom čl. 324. ZOO propisano je da dužnik dolazi u docnju ako ne 
ispuni obavezu u roku određenom za ispunjenje (st. 1). St. 2. iste odredbe pro-
pisano je da ako rok za ispunjenje nije određen, dužnik dolazi u docnju kad ga 
povjerilac pozove da ispuni obavezu usmeno ili pismeno, vansudskom opome-
nom ili započinjanjem nekog postupka čija je svrha da se postigne ispunjenje 
obaveze.

Odredbom čl. 186. ZOO propisano je da se obaveza naknade štete smatra 
dospjelom u trenutku nastanka štete, a čl. 189. st. 2. ZOO da se visina naknade 
štete dosuđuje prema cjenama u vrijeme donošenja sudske odluke, izuzev ako 
zakon ne propisuje šta drugo.

Dakle, za pravo povjerioca na zateznu kamatu, koju mu po čl. 277. st. 1. 
ZOO duguje dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze, od značaja 
je utvrditi momenat dospjelosti duga, tj. u kom roku je dužnik dužan ispuniti 
obavezu, a koji se (rok dospjeća obaveze) ne mora nužno podudarati sa doc-
njom dužnika. Primjenjeno na institut naknade štete, to u svakom slučaju ne 
znači da se od momenta nastanka štete odgovorno lice nalazi u docnji sa ispla-
tom obaveze štete.

S tim u vezi višedecenijska dilema je u doktrini i judiktaturi od kada teče 
kamata na naknadu štete, odnosno kada štetnik pada u docnju sa obavezom 
plaćanja naknade nematerijalne i materijalne štete.

U tom smislu sudska praksa se mjenjala u nekoliko navrata, a promjene 
stavova su se sastojale u sljedećem:

I

Do donošenja Zakona o obligacionim odnosima, sudska praksa, koja se 
temeljila na pravnim pravilima bivših građanskih zakonika, priznavala je zate-
zne kamate na novčano potraživanje naknade štete od narednog dana nakon što 
je oštećeni pozvao štetnika da štetu naknadi (opomena ili zahtjev za naknadu 
štete izvan spora), odnosno od narednog dana nakon što je podnesena tužba za 
naknadu štete nadležnom sudu. 

U to vrijeme sudska praksa se ravnala prema načelnom mišljenju prošire-
ne Opšte sjednice Vrhovnog suda Jugoslavije od 19. i 20. oktobra 1970. godine 
(načelno mišljenje 1/70) koje je glasilo: 

„Zatezna kamata na novčano potraživanje naknade štete teče od slje-
dećeg dana kada je oštećenik pozvao dužnika da naknadi štetu odnosno od 
sljedećeg dana od dana kada je podnio tužbu kojom ostvaruje zahtjev za 
naknadu štete.”
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II

Donošenjem Zakona o obligacionim odnosima i u njegovoj praktičnoj 
primjeni, posebno odredbe čl. 186. kojom je propisano da se obaveza nakna-
de štete smatra dospjelom u trenutku nastanka štete, postavilo se pitanje kada 
se smatraju dospjelim ona potraživanja koja nastanu kao posljedica pričinjene 
štete koja se ne sastoji od gubljenja određenog iznosa novca, već u oštećenju 
nekoga materijalnoga dobra (nenovčana materijalna šteta). Da li zatezne kama-
te na takva potraživanja teku od trenutka nastanka štete, dana podnošenja tužbe 
sudu, dana kada oštećeni opomene štetnika ili od dana kad sud donese prvoste-
penu odluku kojom odlučuje o naknadi štete?

Iz odredbe čl. 186. ZOO slijedi da je dug nastao onog momenta kada je 
nastupila šteta, pa je s tim u vezi na Zajedničkoj sjednici Saveznog suda, vr-
hovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda usvo-
jen je načelni stav broj 1/79 od 25. januara 1979. godine koji je glasio:

„Zatezne kamate na novčano potraživanje o naknadi nenovčane šte-
te teku od trenutka nastanka štete.”
Zajednička sjednica je zauzela stav da od onog trenutka kada je nastala 

šteta nastao je i dug, pa se rodila i obligacija naknade štete. Navedeni stav ob-
razlagan je time da docnja dužnika počinje da teče narednog dana od nastanka 
štete. Ako štetnik ne naknadi štetu tog dana, on pada u docnju, pa zasnovana na 
docnji dužnika i zatezna kamata počinje da teče od istog trenutka kad i docnja. 

Kod duga koji proističe iz naknade novčane materijalne štete (kada je 
oštećenik sam otklonio štetu) i nematerijalne štete, po zauzetom stavu zajedni- 
čke sjednice, nastanak duga nije bio izdvojen od njegove dospjelost. I nastanak 
duga i njegova dospjelost vezani su za jedan isti momenat, tj. za momenat na-
stanka štete. U tom momentu dug je zasnovan i dospio. I u ovom slučaju zate-
zne kamate pretpostavljaju naknadu štete zbog toga što naknada nije dobijena 
na vrijeme pa nije omogućeno ublažavanje posljedica učinjene štete.

III

Povećanje inflacije, što je uslovilo donošenje Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o obligacionim odnosima iz 1985. godine, kojim je izmjenjen 
st. 1. čl. 277. koji je zakonsku zateznu kamatu povisio sa tadašnje kamate na 
štedne uloge po viđenju (7,5 %) na kamatu po stopi koja se u mjestu ispunje-
nja plaća na štedne uloge oročene bez utvrđene namjene preko godinu dana 
(koje su zavisno od pojedinih vremenskih razdoblja iznosile 56–76 %), zahtje-
vali su ponovno preispitivanje ranijeg stava, ali i dodatnog proučavanja pro-
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blema. Sem toga, načelni stav iz 1979. godine, prema kojem zatezne kamate 
na naknadu materijalne štete teku od trenutka štete, opravdano je trpio kritiku i 
u slučajevima kada su bila u pitanju osiguravajuća društva. Ovo iz razloga što 
je zanemarena činjenica da osiguravajuća društva objektivno ne mogu znati da 
se štetni događaj uopšte i dogodio, a samim tim ni koji je broj oštećenih lica, 
visinu štete i druge okolnosti za isplatu štete, pa ova nisu realno mogla biti u 
mogućnosti da oštećenom plate štetu sljedećeg dana od dana nastanka štete. Iz 
navedenih razloga sudska praksa i pravna terorija su ukazivali na neodrživost 
takvog stava jer je dovodio u neravnopravan položaj odgovorne osobe. 

Imajući u vidu pojam i vrste naknade nematerijalne štete, kao i okolnosti 
od kojih zavisi njeno odmjeravanje, u praksi sudova se pojavilo mišljenje da 
na iznos novčane naknade ovog oblika štete ne bi trebalo dosuđivati kamatu od 
nastanka štete, već od donošenja presude.

Kao rezultat rasprave na naprijed navedene okolnosti na zajedničkoj sjed-
nici Saveznog suda, vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina, te Vr-
hovnog vojnog suda održanoj od 27. do 29. maja 1987. godine, zauzeta su dva 
načelna stava, koja su u sudskoj praksi nekih sudova – Republike Srbije i Re-
publike Crne Gore i sada aktuelna: 

„Zatezna kamata na naknadu nenovčane materijalne štete, dosuđene 
u novcu prema cijenama u vrijeme presuđenja, teče od dana donošenja 
prvostepene presude kojom je visina naknade određena.

Ako je oštećeni sam otklonio štetu prije donošenja sudske odluke, 
zatezna kamata teče od dana kada je šteta otklonjena, odnosno kad su uči-
njeni troškovi radi otklanjanja štete.”
Dakle, navedeni stav rješava dvije pravne situacije. Prvu, koja se odnosi 

na slučajeve ako šteta nije otklonjena do donošenja sudske odluke, i drugu, ako 
je šteta otklonjena do donošenja sudske odluke. 

Uporište za takvo rješenje prve situacije (kada oštećeni ne otkloni štetu) 
zajednička sjednica nalazi u odredbama čl. 185. i 189. ZOO, smatrajući da se 
na taj način uspostavlja prijašnje stanje kakvo je bilo prije štetnog događaja 
jer se visina naknade štete određuje prema cijenama u vrijeme donošenja sud-
ske odluke. U tom momentu (donošenja sudske odluke) naturalna obligacija 
se pretvara u novčanu obavezu, zbog čega zatezna kamata teče od presuđenja, 
a ne od prouzrokovanja štete. Argument za takav stav obrazlagan je i time što 
dosuđujući naknadu štete prema cjenama u vrijeme donošenja sudske odluke, 
dosuđenim iznosom oštećeni može da popravi tu stvar ili da kupi novu i na taj 
način otkloniti posljedice štete. Zatezna kamata predstavlja iznos štete zbog ne-
korištenja novca od dana docnje do dana isplate.
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Druga situacija, kada oštećeni sam otkloni štetu, bilo da popravi ili da 
kupi novu stvar, izražena je u novčanom obliku – izdatku koji je oštećeni imao 
za popravljenu ili novokupljenu stvar. Ona ne predstavlja više naturalnu, već 
novčanu štetu, pa se na takve slučajeve imaju primjeniti odredbe čl. 394. ZOO, 
po kojima kada obaveza ima za predmet svotu novca, dužnik je dužan da ispla-
ti onaj broj novčanih jedinica na koju obaveza glasi. Shodno odredbi čl. 277. 
ZOO mora se utvrditi vrijeme kada je dužnik pao u docnju, a to bi mogao biti 
dan kada je oštećeni otklonio štetu. Na taj način, isplatom novčane štete otklo-
nile bi se posljedice štete, a zatezna kamata bi predstavljala iznos štete zbog 
nekorištenja novca od dana docnje do dana isplate. 

 Vrhovni sud BiH u svojoj odluci Rev. br.-675/88 od 14. jula 1989. godi-
ne takav svoj stav obrazlaže na sljedeći način: „Od momenta otklanjanja štete 
(opravke vozila) nenovčana materijalna šteta za dužnika postaje novčana oba-
veza...” (čl. 394. ZOO), pa oštećenik koji o svom trošku otkloni oštećenja mo-
tornog vozila ima pravo na naknadu učinjenog izdatka za tu svrhu u nominal-
nom iznosu sa zateznom kamatom od učinjenog izdatka. 

U odluci Gž. br. 1/91 od 28. februara 1992. godine, Vrhovni sud BiH 
navodi: 

„Kada bi se obavezao štetnik da plati zateznu kamatu od prouzroko-
vanja štete na novčani iznos utvrđen po cjenama oštećene stvari u vrijeme 
suđenja, došlo bi do dvostruke revalorizacije novčanog potraživanja (za-
tezna kamata u našem pravu ima funkciju revalorizacionog instrumenta u 
uslovima inflacije) pa bi na taj način oštećeni dobio veću vrijednost nego 
što predstavlja manjak u njegovoj imovini, a to bi bilo u sukobu sa nače-
lom iz čl. 190. ZOO, prema kome je štetnik obavezan da uspostavi prija-
šnje stanje kao da nije bilo štetnih posljedica, što znači da namiri manjak 
koji nastaje u imovini oštećenog (čl. 155. ZOO).
Drugi načelni stav se odnosio na dospjeće zakonske zatezne kamate na 

naknadu nematerijalne štete i glasio je:
„Zatezna kamata na pravično novčanu naknadu nematerijalne štete 

teče od dana donošenja prvostepene presude kojom je naknada određena.
Prilikom odlučivanja o visini pravične novčane naknade sud će uze-

ti u obzir i vrijeme proteklo od nastanka štete do donošenja odluke, ako 
dužina čekanja na satisfakciju i druge okolnosti slučaja to opravdavaju”. 
Uporište za taj načelni stav nađeno je u odredbi čl. 200. ZOO uz isticanje 

argumenta da se visina pravične naknade određuje prema cijenama u vrijeme 
donošenja sudske odluke. Obim takve satisfakcije, kao novčane obaveze u smi-
slu čl. 394. ZOO, može biti poznat tek onda, kad je na pravno obavezujući 
način izražen u novcu, a što nikad ne može da bude već prilikom nastanka 



383

štete. Pravična novčana naknada za nematerijalnu štetu prilikom prouzroko-
vanja štete još ne predstavlja novčanu obavezu kao glavnicu (čl. 277. ZOO) 
izraženu određenim brojem novčanih jedinica, pa zato ni zatezna kamata do 
tada ne može teći. Taj broj novčanih jedinica je u presudi određen nazivom 
„pravična novčana naknada” i zato zatezne kamate teku od donošenja prvoste-
pene presude.

Kroz sudsku praksu se došlo do zaključka da ovaj stav pogoduje odgo-
vornoj osobi jer ona nema razloga da žure sa plaćanjem naknade, pogotovo u 
vrijeme kada su zatezne kamate bile niže od inflacije. Koliko je načelni stav od 
25. 01. 1979. godine favorizirao oštećenika, toliko je stav iz 1987. godine favo-
rizirao štetnika odnosno osobu odgovornu za naknadu štete. 

III-a

Da bi se u uslovima visoke inflacije, porasta cjena oštećeni doveo u stanje 
koje je bilo prije štetnog događaja i na taj način ostvarila svrha naknade štete 
(uspostavljanje ranijeg stanja – čl. 185. st. 1. ZOO) Vrhovni sud BiH dopunio 
je svoj stav objavljen u Biltenu sudske prakse VS BiH br. 2/88 na način što je 
zauzeo sljedeći pravni stav koji je i objavio u Biltenu sudske prakse VS BiH 
2/89, a koji glasi: 

„Zatezna kamata na iznos naknade štete dosuđene povodom ošteće-
nja ili uništenja stvari teče od dana donošenja presude, ali ako je od dana 
kada je taj iznos utvrđen procjenom vještaka pa do presuđenja, zbog vi-
soke stope inflacije, toliko obezvređen da u nominalnom iznosu očigled-
no ne predstavlja ekvivalent naknade, zatezna kamata (koja od 3. avgusta 
1985. godine sadrži i revalorizacioni element), dosuđuje se od dana kada 
je procjenjena šteta (vještačenjem).

Izvod iz obrazloženja odluke Rev. 122/88 od 20. 04. 1989. godine:
„Zatezna kamata na naknadu nenovčane materijalne štete dosuđene 

u novcu prema cjenama u vrijeme presuđenja teče od dana donošenja pr-
vostepene presude. Sintagmu „u vrijeme donošenja odluke” iz odredbe čl. 
189. st. 1. ZOO treba shvatiti tako da ne smije proteći duži vremenski pe-
riod od utvrđivanja naknade do donošenja sudske odluke, nego što to tra-
že faktičke okolnosti vezane za radnje suda, tj. rok za zakazivanje raspra-
ve, pribavljanje nalaza vještaka i sl. Dakle, ukoliko bi od dana procjene 
visine štete pa do presuđenja protekao duži vremenski period, to bi se na 
utvrđeni iznos naknade štete dosuđivale zakonske zatezne kamate počev 
od dana vještačenja. U protivnom u uslovima visoke inflacije oštećeni ne 
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bi bio obeštećen, odnosno dosuđenjem zatezne kamate (koja je predsta-
vljala instrument revalorizacije domaće valute) od donošenja presude na 
iznos koji je utvrđen po nižim cjenama, ne bi se uspostavilo stanje kakvo 
je bilo prije nego je šteta nastala (čl. 185. ZOO), na koji način ne bi bila 
ostvarena svrha obeštećenja.”

IV

Dugo je u sudskoj praksi vladalo stanovište po kome su sudovi zateznu 
kamatu dosuđivali tek od donošenja prvostupanjske presude. Nema nikakve 
dvojbe da je ovakvo stanovište išlo na štetu oštećenih osoba, a pogodovalo osi-
guravajućim društvima koja su zbog dugotrajnih postupaka imala interesa ne 
plaćati na vrijeme dospjele tražbine, već godinama voditi i odugovlačiti parni- 
čne postupke, a za to vrijeme koristiti novac koji je trebao biti isplaćen ošteće-
nim osobama. 

Kod ponovnog razmatranja tog pitanja, što je jedan od argumenata za iz-
mjenu takvog stava, vodilo se računa da zatezna kamata u suštini predstavlja 
naknadu za zakašnjenje u ispunjavanju nastale obaveze, odnosno objektivnu 
posljedicu zakašnjenja, zbog čega se krivica dužnika ne istražuje. 

Imajući u vidu odredbu čl. 324. ZOO Vrhovni sud Federacije BiH je dana 
09. 04. 2003. godine donio sljedeći zaključak:

„Zatezna kamata na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete 
teče od dana podnošenja tužbe.”
Ovakav Zaključak je objavljen u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda 

Federacije BiH br. 2002/2003, a sa obrazloženjem ponovno je objavljen u Bil-
tenu br. 1/2005.

Kod zauzimanja takvog stava Vrhovni sud Federacije BiH se rukovodio 
i time da se podnošenjem tužbe oštećena osoba potpuno opredijelila kako na 
način tako i visinu novčane naknade kao satisfakcije, pa nema opravdanja da 
oštećenom od toga momenta ne teku i zatezne kamate. 

PRAKSA USTAVNOG SUDA BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pitanje početka roka za računanje 
zakonskih zateznih kamata pri određivanju materijalne štete raspravio u nizu 
svojih odluka (odluka o dopustivosti i meritumu br. AP 1433/06 od 13. septem-
bra 2007. godine, st. 29, objavljena u Službenom glasniku BiH br. 86/07, odlu-
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ka o dopustivosti i meritumu br. AP 1757/06 od 8. jula 2008. godine, st. 43, 
objavljena u Službenom glasniku BiH br. 99/08, Odluka o dopustivosti i meri-
tumu br. AP 3013/06 od 29. aprila 2009. godine, st. 89, objavljena u Službenom 
glasniku BiH br. 50/09 i dr.). S tim u vezi, Ustavni sud je u odluci broj AP 
1757/06, st. 43. zauzeo stanovište da je 

„...čl. 186. Zakona o obligacionim odnosima propisano da se obaveza 
naknade štete smatra dospjelom od trenutka nastanka štete. Nadalje, čl. 
277. navedenog zakona propisano je da dužnik koji zakasni s ispunjenjem 
novčane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu. Stoga, prema 
mišljenju Ustavnog suda, iako navedenim članovima eksplicitno nije na-
vedeno od kada se zatezna kamata dosuđuje pri materijalnoj šteti, ipak, iz 
navedenih zakonskih odredaba proizlazi da bi zateznu kamatu u slučaju 
materijalne štete trebalo dosuditi od dana nastanka štete...”

Isti pravni stav ovaj Sud ima i kada je u pitanju dospjeće zateznih kamata na 
dosuđenu naknadu nematerijalne štete. 

Dakle, prema stavu Ustavnog suda BiH naknada štete se smatra dospje-
lom u trenutku nastanka štete, pa se od tada dužnik nalazi u docnji od kada bi i 
zatezne kamate trebale početi da teku.

U tom smislu svoju praksu je uskladio i Vrhovni sud Republike Srpske 
koji na dospjelu naknadu materijalne i nematerijalne štete dosuđuje zakonsku 
zateznu kamatu počev od dana nastanka štete – štetnog događaja (Odluka VS 
RS 86 0 P 001566 09 Rev. od 02. 02. 2011. godine).

V

Imajući u vidu da su prema čl. VI/4. Ustava BiH odluke Ustavnog suda 
BiH konačne i obavezujuće, slijedeći pravnu praksu Ustavnog suda Bosne i Her-
cegovine izraženu kroz naprijed pomenute, a i druge odluke tog Suda, Vrhovni 
sud Federacije BiH je na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 11. 05. 2010. 
godine donio zaključak prema kome:

 „Zakonska zatezna kamata na nenovčanu materijalnu štetu teče od 
dana nastanka štete.” 

I ovaj zaključak je bio (a i danas je) predmetom stalnog osporavanja, po-
sebno od strane osiguravajućih društava. 
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VI

U praksi sudova pojavila se dilema na koji način dosuđivati kamatu kada 
su u pitanju predmeti potraživanja naknade štete nastale iz štetnih događaja 
koji su se desili prije osamostaljenja BiH, odnosno prije uvođenja konvertibil-
ne marke kao novčane valute naše zemlje. Imajući u vidu da je u pomenutim 
predmetima šteta nastala i dospjela u vrijeme u kome je monetarna jedinica 
bio JU dinar, a oštećeni postavlja zahtjev i traži isplatu u KM, pa cjeneći da 
su kamate i stopa zatezne kamate uvijek vezane za važeću valutu, Vrhovni sud 
Federacije BiH je, analizirajući problem takvih predmeta na okolnosti visine 
nominalnog iznosa kamata, angažovao vještaka finansijske struke. Iz nalaza i 
mišljenja vještaka je proizašlo da na dosuđeni iznos štete od 10.000,00 KM, 
nastale iz štetnog događaja iz 1980. godine, odgovorno lice na ime obračunate 
zatezne kamate treba isplatiti višemilionski iznos, na koji način je, ne samo 
suštinski izmjenjena uloga zatezne kamate kao imovinske sankcije za neuredno 
izvršavanje obaveza, nego je i daleko premašila stvarnu štetu nastalu zbog za-
docnjenja dužnika. 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine kroz svoje odluke se ne bavi tim 
pitanjem.

Zbog toga je na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije 
BiH od 11. 04. 2011. godine izvršena dopuna stavova i to:

Stava objavljenog u Biltenima 2003/2004 i 1/05 za nematerijalnu štetu – 
da zakonska zatezna kamata teče od dana podnošenja tužbe, a za materijalnu 
nenovčanu štetu (Bilten 2/10, st. 35) – da zakonska zatezna kamata teče od 
dana nastanka štete i to samo u odnosu na „stare parnice” kad je tužba podne-
sena prije uvođenja u opticaj novčanice KM – dakle prije 22. 06. 1998. godine, 
na slijedeći način: 

I.– Dopuna za nematerijalnu štetu

Zatezna zakonska kamata na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne 
štete teče od dana podnošenja tužbe, osim kada je tužba podnesena prije 22. 06. 
1998. godine, u kom slučaju zatezna kamata teče od 22. 06. 1998. g., kao dana 
puštanja u opticaj novčane jedinice KM.

U slučaju kad je tužba podnesena prije 22. 06. 1998. godine, sud će pri-
likom odlučivanja o visini pravične novčane naknade uzeti u obzir i vrijeme 
proteklo od dana nastanka štete do donošenja odluke ako dužina čekanja na 
satisfakciju i druge okolnosti slučaja to opravdavaju. 
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II.– Dopuna za nenovčanu materijalnu štetu

Zatezna zakonska kamata na nenovčanu materijalnu štetu teče od dana 
nastanka štete, osim kada je tužba podnesena prije 22. 06. 1998. godine, u kom 
slučaju zatezna kamata teče od 22. 06. 1998. godine, kao dana puštanja u opti-
caj novčane jedinice KM.

UPOREDNO PRAVO 

Relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima 
Republike Hrvatske3

ZATEZNE KAMATE
Kad se duguju
Članak 29.
1) Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, pored glav-

nice, i zatezne kamate.
2) Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora iz-

među trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uveća-
njem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana 
polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a 
u ostalim odnosima za pet postotnih poena.

3) Uz ograničenje iz st. 2. čl. 26. ovoga Zakona, kod trgovačkih ugovora 
i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, strane mogu ugovoriti drukčiju 
stopu zateznih kamata.

4) Ali ništetna je odredba ugovora iz st. 3. ovoga članka ako na teme-
lju okolnosti slučaja, a poglavito trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, 
proizlazi da je tako ugovorenom stopom zateznih kamata, suprotno načelu sa-
vjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obve-
zama ugovornih strana.

5) Prilikom ocjene je li odredba ugovora o stopi zateznih kamata ništetna 
uzet će se, između ostalog, u obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstu-
panje od zakonom predviđene stope zateznih kamata.

6) Ako je, u slučaju iz st. 2. čl. 26. ovoga Zakona, stopa ugovornih kama-
ta viša od stope zateznih kamata, one teku i poslije dužnikova zakašnjenja.

7) Stopa zateznih kamata odnosi se na razdoblje od jedne godine.
8) Hrvatska narodna banka dužna je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti 

eskontnu stopu u Narodnim novinama.

3 Narodne novine br. 35/05 – stupio na snagu 1. 1. 2006. godine, osim odredbi 26. st. 1–3. 
i čl. 29. st. 2–6. i st. 8. ZOO čija se primjena odlaže nakon isteka dvije godine
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Novi Zakon o obligacionim odnosima Republike Hrvatske posebnim 
odredbama reguliše dospjelost naknade materijalne, a posebno nematerijalne 
štete i to tako što u članku 1086. propisuje da:

„Obveza naknade štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka 
štete.” 

U obrazloženju navedene odredbe autori Komentara Zakona o obligacio-
nim odnosima (Gorenc – izdanje 2005. godine) navode:

„Ovom odredbom Zakon otklanja dvojbu dospjeća naknade imovin-
ske štete (od trenutka nastanka štete ili pak od trenutka donošenja presude 
o odgovornosti za prouzročenu štetu). Dospjelost naknade imovinske štete 
od trenutka nastanka štete utvrđena je tako po sili zakona, a sudska odlu-
ka ima deklaratorno značenje. Shodno ovoj odredbi, od trenutka nastanka 
štete oštećenik ima pravo zahtjevati popravljanje štete, dok je odgovorna 
osoba u obavezi od tog trenutka štetu popraviti. Trenutak dospjeća imo-
vinske štete određuje kad dužnik dolazi u zakašnjenje s ispunjenjem ob-
veze, pa s tim u vezi i njegovu obavezu plaćanja zakonskih zateznih ka-
mata (čl. 29). Isto tako dospjeće obveze bitno je s aspekta prijelaza prava, 
odnosno obveza, iz ove osnove na nasljednike za slučaj smrti odgovorne 
osobe, odnosno oštećenika.”

Odredbom čl. 1103. ZOO (Glava IX – odsjek 7–5 „Popravljanje neimo-
vinske štete”) određeno je vrijeme dospjeća naknade nematrijalne štete tako što 
je regulisano da: 

„Obveza pravične novčane naknade dospjeva danom podnošenja pi-
sanog zahtjeva ili tužbe, osim ako je šteta nastala nakon toga.” 

Pregledom dostupne prakse – presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
slijedilo bi da su do donošenja novog ZOO sudovi u Republici Hrvatskoj na 
naknadu novčane materijalne štete dosuđivali zateznu kamatu od dana učinje-
nog izdatka, dok na naknadu nenovčane (nereparirane) i naknade nematerijalne 
štete kamatu od dana donošenja prvostepene presude. 

Istovjetna praksa sudova je i sada zastupljena u Republici Srbiji i Repu-
blici Crnoj Gori.

Zanimljivo je napomenuti da je relevantnim odredba ZOO Republike Hr-
vatske i ZOO Republike Crne Gore4 (st. 2. čl. 284. Zakona) ostavljena moguć-
nost strankama da se dogovore o visini stope zatezne kamate, što odstupa od 
važećeg pravila u našem pravu, da je stopa zatezne kamate kogentne prirode i 
da njenu visinu stranke ne mogu ugovarati. 

4 Službeni list Crne Gore br. 47/08.
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UMJESTO ZAKLJUČKA

Dakle, stav Vrhovnog suda Federacije BiH jeste da zakonske zatezne ka-
mate na naknadu materijalne štete teku od dana nastanka štete, a na naknadu 
nematerijalne štete od podnošenja tužbe sudu uz odstupanje u pogledu tzv. sta-
rih predmeta.

Vrhovni sud Republike Srpske na dospjelu naknadu materijalne i nemate-
rijalne štete dosuđuje zakonsku zateznu kamatu počev od dana nastanka štete 
– štetnog događaja.

Međutim, kroz odluke općinskih – osnovnih i kantonalnih – okružnih su-
dova vidi se da je praksa sudova neujednačena, a što bi se, po svemu sudeći, 
trebalo razriješiti donošenjem novog Zakona o obligacionim odnosima.

Mišljenja sam da se prilikom donošenja novog Zakona o obligacionim 
odnosima treba rukovoditi i direktivama Evropske unije, jer će jedan od predu-
slova za članstvo naše zemlje u toj evropskoj integraciji svakako biti i uređenje 
zakona iz ove pravne oblasti. 

Treba insistirati na donošenju novog Zakona o obligacionim odnosima 
koji bi definitivno razriješio sve naprijed navedene dileme. Navedeni zakon 
je trenutno još uvijek u formi nacrta, a u odredbi čl. 346. predlaže slijedeće 
rješenje: 

Nacrt ZOO – sa stanjem na dan 16. 06. 2003. godine.
Čl. 346. Kad se duguje (ZOO 277. izmijenjen).
Dužnik koji zadocni s ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glav-

nice, i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj posebnim zakonom.
Zatezna kamata na potraživanja novčane naknade štete zbog oštećenja ili 

uništenja stvari i na naknadu nematerijalne štete teče od podnošenja pismenog 
zahtjeva za plaćanje naknade (opomena ili tužba).

Ako je stopa ugovorene kamate viša od stope zatezne kamate, ona se pri-
mjenjuje i poslije dužnikova zadocnjenja.

Donošenjem Zakona o obligacionim odnosima, koji će sadržavati potpune 
i jasne odredbe o dospjeću zatezne kamate na dosuđene iznose naknade štete 
i koja će u identičnom tekstu važiti za cjelu teritoriju Bosne i Hercegovine, 
obezbjedila bi se jednakost u postupanju pred sudovima, a time i pravna sigur-
nost i jednakost svih građana u Bosni i Hercegovini. 
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С   У   Д   С   К   А     П   Р  А  К   С   А

СУДСКA ПРАКСA ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ – чл. 188. ЗПП из 2004. године

1. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ТУжБА ЗА УТВРђЕЊЕ, КОЈОМ ПОТРОШАЧ 
(КУПАЦ) У СПОРУ ПРОТИВ ИСПОРУЧИОЦА (ПРОДАВЦА) ЕЛЕКТРИ- 
ЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗАХТЕВА ДА СЕ УТВРДИ ДА ИСПОРУЧИЛАЦ НЕМА 
ПРАВО ДА ОД ПОТРОШАЧА НАПЛАТИ ОДРЕђЕНИ НОВЧАНИ ИЗНОС 
ПО ИСПОСТАВЉЕНОМ РАЧУНУ ЗА ТАЧНО ОДРЕђЕНИ ПЕРИОД ЗБОГ 
ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАжИВАЊА И ДА НЕМА ПРАВО ДА ТУжИОЦУ 
КАО РЕГИСТРОВАНОМ ПОТРОШАЧУ ОБУСТАВИ ИСПОРУКУ ЕЛЕК-
ТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.

2. У ПОСТУПКУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД СУДОМ РАДИ НАПЛАТЕ 
НОВЧАНОГ ПОТРАжИВАЊА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕР-
ГИЈУ ПО ТУжБИ ИСПОРУЧИОЦА (ПРОДАВЦА) ДУжНИК СЕ ОД НЕ-
ОСНОВАНОГ ЗАХТЕВА МОжЕ БРАНИТИ ИСТИЦАЊЕМ МАТЕРИЈАЛ-
НО-ПРАВНИХ ПРИГОВОРА, А НЕ ТУжБОМ ЗА УТВРђЕЊЕ НЕПОСТО-
ЈАЊА ДУГА (ПОТПУНО ИЛИ ДЕЛИМИЧНО) УСЛЕД ЗАСТАРЕЛОСТИ 
ПОТРАжИВАЊА.

3. ПРАВО ПОТРОШАЧА (КУПЦА) НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВО-
РА ИСПОРУЧИОЦУ У СЛУЧАЈУ ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗБОГ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА О ПРОДАЈИ 
НЕ ИСКЉУЧУЈЕ НАДЛЕжНОСТ СУДА ДА СУДИ У СПОРУ ПО ТУжБИ 
ПОТРОШАЧА (КУПЦА) ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И НАСТАВАК ИСПО-
РУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.

(Правни став Грађанског одељења Врховног касационог суда Србије, утврђен  
на седници 21. 05. 2012. год., верификован потписима судија 26. 06. 2012. год.)
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Образложење
Основни суд у Крагујевцу покренуо је поступак пред Врховним  

касационим судом, ради решавања спорног правног питања на основу 
чл. 176–180. ЗПП.

Према наводима из захтева пред првостепеним судом, има вели-
ки број предмета у спору физичких лица против Привредног друштва за 
дистрибуцију електричне енергије, по основу испостављених рачуна за 
утрошену електричну енергију који нису плаћени.

Тужбе поднете суду (у којима је као правни основ означено: утврђе-
ње) заснивају се на истом чињеничном основу: да је тужени испоставио 
рачун за одређени период на износ означен у рачуну са роком доспећа у 
којем износу је садржан део дуга за утрошену а неплаћену електричну 
енергију и за временски период у погледу којег је наступила застарелост 
потраживања по овом основу.

Полазећи од ових чињеница, те чињенице да им тужени ставља у из-
глед да ће у случају неплаћања бити обустављена испорука подносе утвр-
ђујућу тужбу са захтевом: да се утврди да тужени по испостављеном ра-
чуну нема право да наплати износ (означен у рачуну), већ износ (који се 
означава), а који по схватању тужиоца није застарео.

Тужени у одговору на тужбу је у свим предметима истицао приговор 
о недопуштености тужбе за утврђење, јер се истакнутим захтевом тражи 
утврђење чињеница, предлажући да се тужбе одбаце као недопуштене.

У већини предмета тужени је устао са противтужбом (осуда на чинид-
бу) са захтевом да му тужени као купац исплати дуг у одређеном износу 
(означеном у рачуну) са законском затезном каматом од дана доспелости.

Из свега изложеног произилази и спорно правно питање: Да ли је 
дозвољена тужба за утврђење са оваквим захтевом?

Врховни касациони суд сматра да се ради о спорном правном питању 
од прејудицијелног значаја за одлучивање о предмету поступка у већем 
броју предмета, што оправдава захтев за његово разматрање и заузимање 
правног става у смислу одредби чл. 176–180. ЗПП.

Тужба за утврђење као институт процесног права била је законом 
одређена, могло би се рећи на истоветан начин, независно од каснијих из-
мена закона.

Закон о парничном поступку (Службени гласник РС, бр. 125/04 и 
111/09) у чл. 188. за ову врсту тужбе прописује да: тужилац може у тужби 
тражити да суд само утврди постојање, односно непостојање неког права 
или правног односа или истинитост, односно неистинитост неке исправе 
(ст. 1); оваква тужба може се подићи када је то посебним прописима пре- 
двиђено, кад тужилац има правни интерес да суд утврди постојање, одно-
сно непостојање неког спорног права или правног односа, пре доспелости 
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захтева за чинидбу из истог односа или истинитост, односно неистини-
тост неке исправе, или кад тужилац има неки други правни интерес (ст. 2).

У правној науци постоји општа сагласност да се овом тужбом захте-
ва утврђење (декларација) једног правног односа или права, постојећег 
или непостојећег (због чега се деле на позитивне или негативне тужбе за 
утврђење) или истинитост, или пак неистинитост неке исправе. Пресуда 
донета по оваквој тужби није подобна за принудно извршење. Процесна 
претпоставка о којој суд води рачуна по службеној дужности у току целог 
поступка је постојање правног интереса или неког другог правног инте-
реса за подношење ове врсте тужби пре доспелости захтева за чинидбу из 
истог односа. Када је у питању тужба за утврђење о истинитости или не-
истинитости неке исправе, захтев је ограничен на утврђење да ли исправа 
потиче или не потиче од онога који је у исправи означен као њен издава-
лац. Правна заштита која се пружа у овој ситуацији тиче се аутентичности 
потписа и издаваоца, а не њене садржине. Утврђивање истинитости садр-
жине неке исправе може да буде предмет доказног поступка, а не тужбе за 
утврђење. Тужбом за утврђење не може се захтевати утврђење постојања 
неких чињеница или неког чињеничног скупа. Не може се захтевати ни 
утврђење постојања правних чињеница, јер су ове чињенице елеменат не-
ког правног односа или права. 

У споровима заснованим на истом чињеничном и правном основу 
Врховни суд Србије је заузео јасан правни став по којем тужба са оваквим 
захтевом није дозвољена (одлука ВСС Рев 5065/01).

Полазећи од функционалне повезаности материјалног и процесног 
права, у одговору на спорно питање мора се поћи од законског оквира ко-
јим су уређени односи између привредног друштва за дистрибуцију елек-
тричне енергије и крајњег потрошача (купца).

На ове односе првенствено се односе одредбе Закона о енергетици 
(Службени гласник РС, бр. 84/2004), Уредба о испоруци електричне енер-
гије (Службени гласник РС, бр. 107/2005 – која је и даље на правној сна-
зи) и сада важећи Закон о енергетици (Службени гласник РС, бр. 57/2011), 
а супсидијарно одредбе Закона о облигационим односима.

Јавно предузеће које испоручује електричну енергију са крајњим ко-
рисником као потрошачем (купцем) ступа у одређени грађанско-правни 
(облигациони) однос. Међутим, воља уговорних страна у заснивању гра-
ђанско-правног односа је знатно ограничена. Ограничена је законом и про-
писом донетим ради извршавања закона, тако да не постоји потпуна ауто-
номија воље уговарача да потпуно слободно уреде уговорни однос. Стога 
се у заснивању облигационог односа и остваривању права и обавеза из 
односа, који настаје закључењем уговора о продаји електричне енергије, 
поред одредби Закона о облигационим односима као општег прописа који 
се односи на све врсте уговора, морају имати у виду и одредбе посебног 
(специјалног) закона и подзаконских прописа којим се ближе (кроз обаве-
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зујуће норме) уређује садржина овог односа. Закон о енергетици (чл. 147) 
овлашћује снабдевача да купцу обустави испоруку због неизвршених оба-
веза из уговора о продаји под условима прописаним у овом члану, с тим 
што обуставом испоруке не престаје уговор о продаји (ст. 2). У случају 
обуставе испоруке или искључења купац има право приговора (чл. 155 За-
кона). Тиме је прописан правни пут заштите купца услед обуставе испору-
ке кроз правила управног поступка.

Прописани пут правне заштите не искључује надлежност суда да 
суди у спору по тужби за извршење обавезе из уговора о продаји елек-
тричне енергије. Закључењем уговора стране ступају у облигациони 
однос и дужне су да се придржавају основних начела на којима почива 
сваки облигациони однос: начела савесности и поштења у заснивању и 
остваривању права и обавеза из тог односа (чл. 12. ЗОО); забране врше-
ња права из облигационог односа противно циљу због кога је оно зако-
ном установљено или признато (чл. 13. ЗОО) и дужности да своју обавезу  
изврше уз одговорност за њено испуњење (чл. 17. ЗОО).

Странке су закључиле уговор на неодређено време, са узастопним 
испорукама (чл. 518. ст. 1. ЗОО). Сагласно закону купац је дужан испла-
тити цену за сваку испоруку. Свака од ових обавеза је потпуно самостал-
на и као таква подобна за судску заштиту. Неспорно је да је испорука  
извршена, роба преузета, потрошена, цена обрачуната, једино што није и 
исплаћена.

Предмет спора по поднетим тужбама је дужничко-поверилачки од-
нос настао у прошлости. Дужник не спори дуг. Дуг постоји и у моменту 
подношења тужбе. Спорна је висина дуга. 

У уговорима о продаји је предвиђено да продавац има обавезу да  
изврши исправку рачуна ако се утврди да је погрешно обрачуната вредност 
појединих обрачунских величина или да су подаци за обрачун погрешни, 
с друге стране купац има право приговора ако сматра да му је продавац 
неправилно обуставио испоруку електричне енергије и захтева исправку 
рачуна, ако се утврди да је погрешно обрачуната вредност појединих еле-
мената или да су подаци за обрачун погрешни. С обзиром на то да се об-
рачун врши за сваки месец посебно, рок за приговор је означен од стране 
испоручиоца и износи осам дана од уручења рачуна. У случају улагања 
приговора испоручилац би био дужан да потрошачу, сходно одредбама о 
заштити потрошача, без накнаде достави детаљну спецификацију рачуна.

Протеком рока за улагање приговора наступила је фикција тачности 
рачуна у погледу висине дуга (јер постоји претпоставка да се купац сагла-
сио са испостављеним рачуном).

Постављеним захтевом се не тражи да се утврди да је исправа – ра-
чун неистинита, већ да је неистинита садржина исправе. Садржина испра-
ве не би могла бити предмет захтева за утрђење, већ предмет доказног 
поступка у спору поводом остваривања одређеног субјективног права које 
се заснива на исправи или се исправом доказује (чл. 230. ст. 3. ЗПП).
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Обрачун испоручиоца за утрошену електричну енергију не утиче на 
настанак, промену или престанак права потрошача и корисника услуга. 
Стога и спор о тачности обрачуна не представља имовинско-правни спор 
из чл. 1 ЗПП, због чега би тужба била дозвољена.

Застарелост као институт који води престанку облигације заснива се 
на протеку времена. Међутим, протек времена представља чињеницу а не 
правни однос, стога се тужбом за утврђење не може захтевати да се утврди 
да је наступила таква правна чињеница у правном односу између странака, 
јер су правне чињенице елеменат правног односа или одређеног права.

Обустава испоруке електричне енергије од стране испоручиоца, није 
условљена само неплаћањем обавезе за потрошену енергију. То је само 
један од разлога предвиђених законом, уредбом и закљученим уговором. 
Постоје и други разлози поближе означени у уредби и закљученом уго-
вору. Утврђење да тужени нема право да купцу обустави испоруку због 
спорности око висине дуга, оправдано доводи у сумњу закључак о допу-
штености овакве тужбе за утврђење, јер се, с једне стране, овакав захтев 
заснива на претходно постављеном захтеву за утврђење чињеница (висине 
дуга и застарелости) које не могу бити предмет тужбе за утврђење, а са 
друге стране, оваквим захтевом тужени се онемогућава да врши послове 
који су му законом поверени, а на обуставу испоруке је овлашћен и закљу-
ченим уговором са потрошачем.

Правни основ за овакав захтев не произилази ни из одредаба Закона 
о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 73/2010) које се односе 
на пружање услуга од општег економског интереса. У смислу чл. 86. ст. 3. 
овог закона, трговац не може искључити потрошача са дистрибутивне 
мреже и ускратити пружање услуге од општег економског интереса под 
условом да је потрошач оспорио постојање или висину обавезе, наставио 
да уплаћује рачуне за пружене услуге, осим ако посебним законом није 
другачије прописано. Овлашћење за обуставу испоруке електричне енер-
гије садржано је у посебном закону, уредби донетој у циљу спровођењу 
тог закона и уговору који су уговорне стране закључиле, а потрошач није 
користио право приговора на достављени обрачун, нити је делимично на-
мирио рачун и о томе пружио доказе, нити доказе да је наставио са упла-
ћивањем достављених рачуна.

У поступку који се води пред надлежним судом ради наплате новча-
ног потраживања за испоручену електричну енергију по захтеву испору-
чиоца (продавца) према потрошачу (купцу) независно од тога да ли је овај 
поступак покренут посебном тужбом (противтужбом) или се поступак 
води након улагања приговора извршног дужника против решења о извр-
шењу на основу веродостојне исправе, дужник се од неоснованог захтева 
може бранити истицањем материјално-правних приговора, а не тужбом за 
утврђење непостојања дуга (потпуно или делимично). Тужба за утврђење  
поднета од стране потрошача у таквој правној ситуацији била би недопу-
штена, независно од чињенице када је поднета.



395

Поверилац у обавезном односу је овлашћен да од дужника захтева 
испуњење обавезе, а дужник је дужан испунити је савесно у свему како 
она гласи (чл. 262. ст. 1. ЗОО). 

Обуставом испоруке електричне енергије, уговор о продаји не преста-
је. Купац као страна у уговору има право да пред надлежним судом тужбом 
покрене парницу са захтевом за извршење уговора – наставак испоруке 
електричне енергије, као имовинским захтевом из одређеног грађанско- 
-правног односа (чл. 1. ЗПП).

У том поступку би се расправљало да ли је из оправданих разлога 
дошло до обуставе испоруке електричне енергије, применом правила о 
истовременом испуњењу у разрешењу спорног односа (чл. 122. ЗОО).

Уколико се утврди да је до обуставе испоруке електричне енергије до-
шло супротно Закону о енергетици, условима о испоруци електричне енер-
гије и супротно уговору о испоруци (продаји електричне енергије), раније 
стање би се успоставило на трошак испоручиоца (продавца). У супротном 
ако је до обуставе испоруке дошло на основу овлашћења из означених про-
писа и уговора о испоруци (продаји) електричне енергије, раније стање би 
се успоставило на терет потрошача, под условом да истовремено изврши 
обавезе или отклони недостатке због којих је дошло до обуставе електрич-
не енергије.

Обуставом испоруке електричне енергије истовремено је доспео и 
захтев за чинидбу из закљученог уговора о испоруци. Заштиту права на 
испоруку електричне енергије потрошач може остварити тужбом за чи-
нидбу, услед чега би била недопуштена тужба потрошача за утврђење да 
тужени као испоручилац нема право да му обустави испоруку електричне 
енергије.

Са изложених разлога усвојен је овај правни став.

МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВНИ И ПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ ПРАВА 
ДЕТЕТА НА СТАНОВАЊЕ (HABITATIO) – чл. 194, 263ч. ст. 1ч. ПЗ

1. ЧИЊЕНИЦА ДА РОДИТЕЉ ИЗДАЈЕ СТАН У КОМЕ НЕ жИВИ 
НИЈЕ РАЗЛОГ КОЈИ СПРЕЧАВА НАСТАНАК ПРАВА ДЕТЕТА НА СТА-
НОВАЊЕ У ТАКВОМ СТАНУ (HABITATIO), ЈЕР ИНТЕРЕСУ МАЛОЛЕТНЕ 
ДЕЦЕ МОРАЈУ БИТИ ПОДРЕђЕНИ СВИ ОСТАЛИ ИНТЕРЕСИ, ПА ТАКО 
И ИМОВИНСКИ ИНТЕРЕС РОДИТЕЉА ЗА ИЗДАВАЊЕМ СТАНА.

2. ПРАВО СТАНОВАЊА ЈЕ ПРАВО ИЗ КОРПУСА ПРАВА ДЕТЕТА, 
ШТО ЗНАЧИ ДА СУ ЗА ЊЕГОВУ ЗАШТИТУ ПРОЦЕСНО ЛЕГИТИМИСА-
НА ЛИЦА ИЗ чл. 263. ст. 1. ПЗ – ДЕТЕ, РОДИТЕЉ ДЕТЕТА, ОРГАН СТА-
РАТЕЉСТВА И ЈАВНИ ТУжИЛАЦ.

(Пресуда Врховног касационог суда Рев. 3036/10 од 14. 07. 2010. г.)
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Из образложења
Према чињеничном стању, брак парничних странака је разведен  

14. 10. 2009. године, а малолетна деца поверена на самостално вршење 
родитељског права мајци. Отац је обавезан да плаћа издржавање малолет-
не деце и уређен је и начин контактирања између оца и малолетне деце. 
Тужиља ради у Здравственом центру у К. и других прихода нема. Прива- 
тно станује са дететом у гарсоњери од 30 м2 коју месечно плаћа 100 евра 
и све остале дажбине. Тужени је власник стана у К., површине 33,41 м2, 
по основу уговора о купопродаји који је закључен и оверен пред Општин-
ским судом у К. од 22. 10. 2008. године за време трајања брака између 
њега и тужиље. Тужени за своје становање не користи овај стан (издаје га 
за 200 евра месечно), већ за то користи породичну кућу. 

Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно су нижестепени 
судови закључили да малолетна деца имају право на habitatio – становање 
у стану заједно са својом мајком којој су поверени на самостално вршење 
родитељског права, у смислу чл. 194. Породичног закона. Имајући у виду 
да је тужени власник стана, а да малолетна деца и мајка, овде тужиља, ко-
јој је поверено родитељско право, немају право својине на усељивом ста-
ну, већ живе у изнајмљеној гарсоњери, правилно су нижестепени судови 
закључили да је тужбени захтев основан. Ово право, супротно ревизиј-
ским наводима, не утиче на право становања туженог, пошто он и до сада 
није користио овај стан за становање. Право становања је конституисано у 
циљу обезбеђења заштите и бриге неопходне за добробит деце.

Право становања је право из корпуса дечијег права и у интересу ро-
дитеља који врши родитељско право. За остварење овог права закон пред-
виђа одређене услове: да је други родитељ власник стана на коме дете и 
родитељ који врши родитељско право стичу право становања; да дете и 
родитељ који врши родитељско право немају право својине на усељивом 
стану; да право становања траје одређено време – до пунолетства дете-
та и да прихватање њиховог захтева за право становања не представља 
очигледну неправду за другог родитеља. У овом случају, испуњени су сви 
услови прописани чл. 194. Породичног закона. 

Супротно ревизијским наводима, оваквом одлуком није угрожено 
право становања туженог, нити усвајање оваквог захтева представља очи-
гледну неправду за њега, јер како је то утврђено у поступку пред нижесте-
пеним судовима, тужени не користи овај стан, већ за становање користи 
породичну кућу. 

Интересу малолетне деце морају бити подређени сви остали интере-
си. Тако и ревизијски навод да тужени овај стан издаје, не може бити од 
утицаја на одлуку да се на њему установи habitatio у корист малолетне 
деце јер интерес туженог за стицање имовинске користи мора бити подре-
ђен најбољем интересу малолетне деце за остварење права на становање. 
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У поступку је утврђено да је тужени власник стана на коме је устано-
вљено право становања, по основу купопродајног уговора, па нису осно-
вани ревизијски наводи да је спорно власништво на стану. 

Тужбу за заштиту права детета могу поднети дете, родитељ детета, 
јавни тужилац и орган старатељства (чл. 263. ст. 1). Тужба се може под-
нети у погледу свих права која су детету призната Породичним законом, 
а нису заштићена неким другим поступком. Право становања детета јесте 
дечије право које није заштићено посебним поступком, а смештено је у 
одељак који се тиче имовинских права. Стога се управо на основу овла-
шћења из чл. 263. ст. 2. Породичног закона заштита тог права може тра-
жити у поступку и по правилима у спору за заштиту права детета. Осим 
што је овакав тужбени захтев усмерен на остварење права детета, он је по-
стављен у парници која је између парничних странака вођена ради разво-
да брака, вршења родитељског права и издржавања, па је супротно реви-
зијским наводима тужиља активно легитимисана за вођење овог поступка. 

ПРЕКИД ПОСТУПКА ПО РЕВИЗИЈИ 
УСЛЕД ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА НАД СТРАНКОМ 

– чл. 214. ЗПП из 2004. год.; чл. 88. Закона о стечају

ОТВАРАЊЕМ ПОСТУПКА СТЕЧАЈА НАСТУПА ПРЕКИД ПОСТУП-
КА У СВИМ ПАРНИЦАМА ГДЕ СЕ КАО СТРАНКА ПОЈАВЉУЈЕ СУ-
БЈЕКТ НАД КОЈИМ ЈЕ ПОКРЕНУТ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК, БЕЗ ОБЗИРА 
НА ФАЗУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ, ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ И РЕВИЗИЈСКИ ПО-
СТУПАК ПРЕКИДА.

(Решење Врховног касационог суда Рев. 2 1611/10 од 23. 09. 2010. г.)

Из образложења
Поднеском од 19. 08. 2010. године, који је у овом суду примљен  

30. 08. 2010. године Апелациони суд у Крагујевцу је обавестио Врховни 
касациони суд да је Апелациони суд у Крагујевцу испитао првостепене 
пресуде у поступку по жалбама туженог, након чега је тужени изјавио ре-
визију, а у међувремену је дошло до наступања правних последица отва-
рања стечајног поступка над туженим решењем Привредног суда у У. 
посл. бр. ... од 29. 06. 2010. године.

Поступајући по изјављеној ревизији, а имајући у виду наведени под-
несак, а у смислу одредбе чл. 214. ЗПП (Службени гласник РС, бр. 125/04) 
који се примењује на основу чл. 55. ст. 1. Закона о изменама и допунама 
ЗПП (Службени гласник РС, бр. 111/09), Врховни касациони суд је нашао 
да су у конкретном случају испуњени услови за доношење решења о пре-
киду ревизијског поступка.
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Одредбом чл. 214. т. 5. ЗПП, прописано је да се поступак прекида када 
наступе правне последице отварања поступка стечаја или ликвидације.

Одредбом чл. 88. Закона о стечају који је lex specialis у односу на 
ЗПП, прописано је да у тренутку наступања правних последица отварања 
поступка стечаја прекидају се сви судски поступци у односу на стечајног 
дужника и на његову имовину.

Одредбом чл. 74. ст. 1. Закона о стечају (Службени гласник РС, бр. 
104/09) од 16. 12. 2009. године, прописано је да даном отварања стечајног 
поступка престају заступничка и управљачка права директора, заступни-
ка и пуномоћника, као и органа управљања и надзорних органа стечајног 
дужника и та права прелазе на стечајног управника, а у ст. 2. прописано је 
да пуномоћја која је дао стечајни дужник, а која се односе на имовину која 
улази у стечајну масу, престају отварањем стечајног поступка. Одредбом 
чл. 78. истог закона, прописано је да се уз пословно име стечајног дужни-
ка додаје ознака „у стечају“ а одредбом чл. 80. ст. 1. прописано је да сте-
чајни повериоци своја потраживања према стечајном дужнику остварују 
само у стечајном поступку.

Сагласно цитираним законским одредбама, а у којима су наведене 
правне последице отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 
отварањем поступка стечаја наступа прекид поступка у свим парницама, 
где се као странка појављује предузеће над којим је покренут стечајни по-
ступак, без обзира на фазу у којој се налази. Стога су у конкретном случа-
ју испуњени услови за прекид ревизијског поступка будући да је над ту-
женим решењем Привредног суда у У. посл. бр. ... од 29. 06. 2010. године 
покренут поступак стечаја.

ВРЕМЕ ВРШЕЊА КОНВАЛИДАЦИЈЕ УГОВОРА  
О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  

– чл. 4. ст. 4. Закона о промету непокретности из 1981. год.; 
чл. 4. ст. 3. Закона о промету непокретности

КОНВАЛИДАЦИЈА УГОВОРА О КУПОРОПОДАЈИ НЕПОКРЕТНО-
СТИ У СМИСЛУ ЗАКОНА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ СЕ ВРШИ У 
ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА ГЛАВНЕ РАСПРАВЕ, ПА СЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛО-
ВА ЗА КОНВАЛИДАЦИЈУ УГОВОРА ЦЕНИ ПО ПРОПИСИМА КОЈИ 
ВАжЕ У ТОМ МОМЕНТУ.

(Пресуда Врховног касационог суда Рев. 568/10 од 20. 10. 2010. г.)

Из образложења
Према утврђеном чињеничном стању, тужилац и тужени су 10. 05. 

1991. године закључили писани уговор о купопродаји непокретности, на 
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основу кога је тужилац купио од туженог имање са фабриком тестенина у 
С. за купопродајну цену од 240.000 DM. Потписи уговорача нису оверени 
у суду. Продавац, тужени је увео у посед купца, овде тужиоца, тужилац је 
од закључења уговора све време користио непокретност, а туженом испла-
тио на име купопродајне цене 164.418 DM и предао му аутомобил марке...  
на име две неисплаћене рате. Порез на промет није плаћен.

На основу овако утврђеног чињеничног стања правилно је примење-
но материјално право и одбијен тужбени захтев, јер је правилно закључио 
да су испуњени услови за конвалидацију уговора о купопродаји, који су 
странке закључиле.

Како је уговор о продаји закључен у писaном облику, продајна цена 
исплаћена у претежном делу, и непокретност предата купцу у државину, а 
земљиште, које је било предмет купопродаје било је у промету, стечено у 
складу са тадашњим законом, уговором није било повређено право прече 
куповине, нити повређен неки други друштвени интерес, правилан је за-
кључак да су испуњени услови за судско оснажење уговора – конвалида-
цију  у смислу чл. 4. ст. 4. Закона о промету непокретности који је важио 
у време закључења уговора (Закона o промету непокретности Службени 
гласник СРС број 9/81). Стога нема услова за утврђење ништавости угово-
ра у смислу чл. 103. и враћања датог по основу стицаја без основа из чл. 
210. Закона о облигационим односима траженог износа од 91.734 евра у 
динарској противвредности.

Неосновани су ревизијски наводи да су нижестепени судови погре-
шно применили материјално право када су ценили моменат испуњености 
услова за конвалидацију уговора. Правилан став другостепеног суда да 
се пуноважност уговора цени према моменту његовог закључења, али се  
испуњеност услова за конвалидацију уговора цене по прописима који су 
важили у време конвалидације, а то је моменат закључења главне распра-
ве, када су услови за оснажење овог уговора били испуњени, што се од-
носи и на пропис о обавези плаћања пореза на промет, који је престао да 
важи, а није од значаја за оцену испуњености услова за конвалидацију.

Правилан је и закључак да није од утицаја околност што је тужилац 
туженом плаћао 2.000 DM, како је предвиђено чл. 5. Уговора, на име за-
купа а из разлога, како правилно закључују нижестепени судови, што је 
тужени овом одредбом као циљ имао обезбеђење исплате свих рата на име 
исплате уговорене купопродајне цене.
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ПРЕКИДАЊЕ ТОКА ЗАСТАРЕЛОСТИ УСЛЕД ВОЂЕЊА 
КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА – чл. 377. ст. 2. ЗОО

KАДA ЈЕ ШТЕТА ПРОУЗРОКОВАНА КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ, А ЗА 
КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ЈЕ ПРЕДВИђЕН ДУжИ РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ, ПО-
ТРАжИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗАСТАРЕВА У РОКУ ЗАСТАРЕЛОСТИ 
КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО КОЈЕМ ЈЕ ПРОУЗРОКОВА-
НА ШТЕТА, А ЗАСТАРЕВАЊЕ ПОТРАжИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ, КОЈЕ 
ЈЕ ПРЕКИНУТО ПОКРЕТАЊЕМ И ВОђЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА, 
ПОЧИЊЕ ПОНОВО ДА ТЕЧЕ ОД ДАНА ПРАВНОСНАжНОСТИ ПРЕСУ-
ДЕ КОЈОМ ЈЕ ШТЕТНИК ОГЛАШЕН КРИВИМ ЗА ДОГАђАЈ ИЗ КОГА ЈЕ 
ШТЕТА НАСТАЛА.

(Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж 10671/10 од 18. 04. 2011. г.)

Из образложења
жалбом туженог се поновљено истиче застарелост потраживања и 

указује на протек рока из чл. 376. ст. 1. ЗОО-а од три године, од времена 
незгоде, па до подношења тужбе. Тужени сматра да у конкретном случају 
нема места примени чл. 377. ЗОО-а, која одредба прописује привилего-
ване рокове, из разлога како се у жалби наводи што се ради о кривичном 
делу за које је прописана новчана казна или казна затвора до једне године, 
те је кратак и рок застарелости кривичног гоњења.

Суд је овакве наводе жалбе оценио као неосноване. Правилно је пр-
востепени суд одлучио да застарелост није наступила и да је приговор за-
старелости неоснован. Све релеватне чињенице првостепени суд је утвр-
дио и анализирао све елементе битне за оцену приговора застерелости. У 
примени материјалног права овај суд допуњује разлоге првостепеног суда 
следећим: Одредбом чл. 377. ст. 1. ЗОО-а прописано је да кад је штета 
проузрокована кривичним делом, а за кривично дело је предвиђен дужи 
рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу заста-
рева када истекне време одређено за застaрелост кривичног гоњења. Ст. 2. 
и 3. ове законске одредбе прописано је да прекид застаревања кривичног 
гоњења повлачи за собом и прекид застаревања захтева за накнаду штете, 
те да исто важи и за застој застаревања. Сагласно цитираном, кад је ште-
та проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен 
дужи рок застарелости, потраживање накнаде штете застарева у року за-
старелости кривичног гоњења за кривично дело којем је проузрокована 
штета, а застаревање потраживања накнаде штете, које је прекинуто по-
кретањем и вођењем кривичног поступка, почиње поново да тече од дана 
правноснажности пресуде којом је штетник оглашен кривим за догађај из 
кога је штета настала. Тужени је пресудом која је постала правноснажна 
26. 12. 2007. године оглашен кривим за кривично дело тешко дело против 



401

безбедности јавног саобраћаја из чл. 201. ст. 3. у вези са кривичним делом 
угрожавање јавног саобраћаја из чл. 195. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ РС. За наве-
дено кривично дело за које је правноснажно осуђен тужени по тада важе-
ћем КЗ РС предвиђена је казна затвора до 1 године. Према тада важећем 
Закону о кривичном поступку застарелост кривичног гоњења наступа две 
године од извршења кривичног дела за које се може изрећи казна затвора 
до 1 године или новчана казна, застаревање кривичног гоњења почиње да 
тече од дана када је дело учињено, а застарелост наступа у сваком слу-
чају када протекне два пута онолико времена колико се по закону тражи 
за застарелост кривичног гоњења, дакле протеком рока од 4 године. Како 
је тужба у овом предмету поднета 30. 06. 2008. године, а кривично дело 
из кога је проистекла штета извршено 10. 10. 2004. године, иста тужба 
је поднета пре истека законом прописаног рока застарелости. Свакако, 
будући да застаревање потраживања накнаде штете које је прекинуто по-
кретањем и вођењем кривичног поступка, почиње поново да тече од дана 
правноснажности пресуде којом је штетник оглашен кривим за догађај из 
кога је штета проистекла, дакле од 26. 12. 2007. године, жалбени наводи 
туженог о застарелости потраживања нису основани.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ ПРИВРЕДНОГ СУДА  
– чл. 25. Закона о уређењу судова

У СПОРУ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ПРОТИВ ДРжАВЕ РАДИ НА- 
КНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕПРАВИЛНО ОДРЕђЕНЕ МЕРЕ ПРИВРЕМЕНЕ 
ЗАБРАНЕ РАСПОЛАГАЊА РОБОМ СТВАРНО ЈЕ НАДЛЕжАН ПРИВРЕД-
НИ СУД.

(Решење Апелационог суда у Београду Гж 1847/11 од 06. 04. 2011. г.)

Из образложења
Из списа произилази да је тужилац поднео тужбу дана 30. 11. 2007. 

године, против туженог, ради накнаде штете за коју је одговорна Републи-
ка Србија, због незаконитог поступања њеног органа, будући да је тржи-
шна инспекција одредила тужиоцу меру привремене забране располагања 
са 368.000 килограма кристал шећера, након чега је покренула прекршај-
ни поступак, који је правноснажно окончан решењем којим је обустављен 
поступак и наложено тржишној инспекцији да привремено заплењени 
кристал шећер врати тужиоцу, услед чега је тужилац трпео штету због не-
могућности располагања шећером у периоду од 12. 08. 2004. године до  
12. 05. 2005. године, и то у виду измакле користи, која се основано могла 
очекивати по редовном току ствари.
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Полазећи од садржине одредбе чл. 25. Закона о уређењу судова из 
које произилази да када је једна странка привредни субјект, а друга друго 
правно лице, стварно је надлежан привредни суд уколико је спор настао 
у обављању делатности привредног субјекта, првостепени суд је одлучио 
као у изреци применом чл. 17. ст. 1. и 21. ст. 1. ЗПП.

Правилно је поступио првостепени суд када се огласио стварно нена-
длежним и предмет уступио Привредном суду у Београду, као стварно и ме-
сно надлежном суду, у смислу чл. 17. ст. 1. и 21. ст. 1. ЗПП, у вези са чл. 25. 
Закона о уређењу судова, а дате разлоге прихвата и овај суд.

Наиме, одредбом чл. 25. Закона о уређењу судова прописано је да 
Привредни суд у првом степену суди у споровима између домаћих и стра-
них друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација 
(привредни субјекти), у споровима који настану између привредних субје-
ката и других правних лица у обављању делатности привредних субјека-
та, па и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице, ако 
је са странком у односу материјалног супарничарства.

Сва правна лица су овом одредбом подељена у две групе – привред-
не субјекте и друга – остала правна лица, с тим што је за спорове између 
привредних субјеката увек стварно надлежан привредни суд без обзира на 
предмет спора, дакле и када спор није у вези са њиховом делатношћу, а 
за спор између привредног субјекта с једне стране и другог правног лица 
с друге стране, само у случају када је реч о спору насталом у обављању 
делатности, а што се тумачи шире, јер је поред субјективног примењен и 
објективни критеријум. Стога је привредни суд стварно надлежан за суђе-
ње у спору против тужене Републике Србије, јер се тужбом тражи накна-
да штете у виду измакле користи због забране располагања и одузимања 
робе, а из разлога што је спор настао у вези са пословањем тужиоца, који 
обавља привредну делатност и бави се прометом робе, који је обустављен 
радњама туженог, што може представљати основ за накнаду евентуално 
настале штете.

Дакле, у конкретном случају се ради о спору између привредног су-
бјекта – тужиоца и другог правног лица – туженог, који је настао у вези 
са обављањем делатности тужиоца, за који је надлежан Привредни суд у 
Београду применом такозваног субјективно-објективног критеријума из 
одредбе чл. 25. ст. 1. т. 1. Закона о уређењу судова. 

Имајући у виду заузето правно становиште без утицаја су жалбени 
наводи тужиоца којима се указује да орган туженог – тржишна инспекци-
ја, као државни орган управе нема статус привредног субјекта и не послу-
је ради остваривања добити, па их овај суд није посебно образлагао.

Приредио
Марко Кнежевић

асистент на Правном факултету у Новом Саду 
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I   N    M  E   M  O  R   I   A  M

VLADIMIR TRUHAR (1934–2013)

Pokušavam da ne zaplačem dok pišem oproštaj od tebe. Naviru sećanja 
na prošle dane. Posle završene mature, daleke 1952. godine, sedeli smo u pred-
večerje na keju u Sremskoj Mitrovici. Dugo smo posmatrali pocrvenelu reku 
od sunca na zalasku i ćutali, premoreni posle celodnevnog kupanja na Savi... 
Paško Rakić nas je tog dana upoznao. Od prvog susreta smo se pronašli. Sve 
vreme smo proveli u prijateljskom razgovoru, o pročitanim knjigama i name-
rama o daljem školovanju. Sećam se da je Paško nameravao da studira arhi-
tekturu, ja elektrotehniku, a ti pravo. Otpočetka si znao šta hoćeš, dok smo nas 
dvojica lutali. On je upisao medicinu, a ja pošao tvojom stazom. Bio si odličan 
student. Delovao si sigurno kad ustaneš u prepunoj Petici i postaviš pitanje, 
Lukiću, Vajsu, Stojčeviću, Mehmedbegoviću. Tada sam osećao ponos što si pa-
metan, hrabar i što si mi prijatelj. Nastavili smo prijateljstvo kada sam se se-
dam godina posle tebe upisao u Imenik. Nikada neću zaboraviti tvoje iznenađe-
nje kada sam ti reako da sam sudija u Bosanskom Šamcu i da je tadašnji Sreski 
sud smešten u zgradi tvog dede, bivšeg  građevinskog preduzimača Vladimira 
Truhara. Bio si intelektualac, obrazovan i plemenit čovek. Cenjen u sredini u 
kojoj si se advokaturom uspešno bavio punih četrdeset godina. Otpočetka si 
pripadao krugu posvećenih misiji advokature u društvu. Dovijali smo se da je 
sačuvamo i pored nasrtaja rušilaca, svega postojećeg. Sačuvali smo je uprkos 
osionim pobednicima koji su počinjali od svojih početaka. Ispostavilo se da je 
život jači od zamisli umišljenih ideologa! Zdravo jezgro advokature, kojem si i 
ti pripadao, sačuvalo je ovu slobodnu profesiju i u jednoumlju pobednika!

Ne mogu da ne pomenem 1991. kada smo zajedno otišli u Zagreb na 
Skupštinu odvjetničke komore Hrvatske, koja se održavala u sali Zbora liječ-
nika. Tada si u ime Advokatske komore Vojvodine održao pozdravni govor. 
Dobio si aplauz posle citiranja Tina Ujevića: „Zemlja se oslobađa ljubavlju, a 
velika postaje delima.“ Ovo je bio tvoj odgovor na euforičan pozdravni govor 
ministra policije Boljkovca.
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Nikada te nisam pitao zašto si predložio da napustimo Skupštinu posle 
pauze? lzgovorili smo se da žurimo. Prošetali smo Zrinjevcem i opraštali se sa 
ovim lepim gradom u koji smo rado dolazili. U odlasku smo videli pokrete voj-
ske u ratnoj opremi! Sa olakšanjem smo izašli na autoput. Bio je skoro prazan! 
Dugo nismo prozborili ni reči. Bojim se da će nas granica uskoro razdvajati? 
Nastavio si da ćutiš. Tek kada smo svratili u motel „Jelas polje“, bio si u pravu 
prijatelju, sa zebnjom u glasu si mi odgovorio.

Tvoj rad i ponašanje zapazilo je budno oko advokature u teškim vreme-
nima, pa si sa razlogom biran za člana Disciplinskog suda AK Vojvodine u dva 
mandata, od 1967. do 1973; za člana Višeg disciplinskog suda od 1979. do 
1982. Bio si član Upravnog odbora AK Vojvodine u dva mandata, od 1982. do 
1988; predsednik Višeg disciplinskog suda od 1988. do 1992. Za dugogodišnji 
rad u odbrani i unapređenju advokature nagrađen si najvećim priznanjem, Pla-
ketom i zahvalnicom Advokatske Komore Vojvodine 1996. godine.

Svojom erudicijom i stečenim ugledom svrstao si se u značajna imena 
advokata-intelektualaca Advokatske komore Vojvodine! Advokatura je pono-
sna što si bio u prvim redovima kada se vodila bitka za njeno mesto u pravnom 
poretku! Ne smemo zaboraviti ni zdravo jezgro advokature kojem si bez rezer-
ve pripadao u najtežim vremenima! Zaslužio si da sa respektom izgovaramo 
tvoje ime i da žalimo što si otišao. Meni ćeš ostati u sećanju mlad, lep, učen, 
korektan, koji izvanredno recituje Anu Snjeginu. Koga, sa suzom u oku,  zalju-
bljeno posmatra njegova Zorica.

Supruzi Zorici i sinovima Želimiru, Branimiru i Domagoju izjavljujem 
iskreno saučešće!

Borivoj N. Jekić
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С   А  О  П   Ш   Т   Е   Њ   А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 30. 8. 2013. године

1. СТОЈКОВИЋ АЈША (ЈМБГ:0612983875209), дипломирани правник, рођена 
6. 12. 1983. године УПИСУЈЕ СЕ 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, железничка 38/I.

2. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника СТОЈКОВИЋ АЈША, 
адвокатски приправник код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 08. 
2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

3. МАЛБАША ТИЈАНА (ЈМБГ:0105983805031), дипломирани правник, рође-
на 01. 05. 1983. године УПИСУЈЕ СЕ 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адво-
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај 
Јовина 21/I.

4. ђУРИЋ СЛОБОДАНКА (ЈМБГ:2701979805093), дипломирани правник, 
рођена 27. 01. 1979. године УПИСУЈЕ СЕ 30. 08. 2013. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Радничка 19/I.

5. БЕСЕРМЕЊИ ИГОР (ЈМБГ:0211985830003), дипломирани правник, рођен 
02. 11. 1985. године УПИСУЈЕ СЕ 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокат-
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Саве 
Вукосављева 2.

6. ШВОЊА БОжИДАР (ЈМБГ:3107984800010), дипломирани правник, рођен 
31. 07. 1984. године УПИСУЈЕ СЕ 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, железничка 38.

7. РАДИН МАРИО (ЈМБГ:2107977852508), дипломирани правник, рођен 21. 
07. 1977. године УПИСУЈЕ СЕ 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Алексан-
дра Првог Карађорђевића 27.

8. ЈОРГИЋ НЕНАД (ЈМБГ:0709981301608), дипломирани правник, рођен 07. 
09. 1981. године УПИСУЈЕ СЕ 30. 08. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бешки, Хајдук Станка 19.

9. УГЉЕШИН ђУРА (ЈМБГ:0211956860041), дипломирани правник, рођен 02. 
11. 1956. године УПИСУЈЕ СЕ 05. 09. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Јове Максина 28.
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10. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МАРИНА, рођена 25. 06. 1977. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

11. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИЈИЋ ЈАСМИНА, рођена 02. 06. 1987. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

12. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СРДАНОВИЋ ГОРДАНА, рођена 15. 08. 1989. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 
30. 08. 2013. године, у трајању од две године. 

13. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РИСТАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 27. 05. 1988. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

14. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВУКАШИНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 02. 1985. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 
30. 08. 2013. године, у трајању од две године. 

15. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КАРАН ЈОВАНА, рођена 19. 09. 1986. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

16. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАКСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 22. 08. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

17. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БУРСАЋ МАРИЦА, рођена 07. 06. 1988. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

18. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БАБОВИЋ ИГОР, рођен 25. 12. 1983. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

19. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ГРАБЕж НИКОЛА, рођен 31. 12. 1985. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

20. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЕРЦЕГ ИГОР, рођен 16. 01. 1989. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

21. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РАДОВИЋ БОЈАН, рођен 30. 04. 1986. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 30. 
08. 2013. године, у трајању од две године. 



407

22. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЗАГОРАЦ жЕЉКО, рођен 14. 09. 1984. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЧЕЛИЋ МИЉАН, рођен 11. 06. 1986. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Прица Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

24. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ГРУЈИЋ КЛАУДИЈА, рођена 05. 09. 1988. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Зеди Валерије, адвоката у Бечеју, дана 30. 08. 2013. годи-
не, у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду НЕМЧЕВ ЏИНИЋ ТАМАРА, рођена 17. 04. 1989. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 30. 
08. 2013. године, у трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КАРАНОВИЋ ДРАГАН, рођен 10. 02. 1986. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Амиџић Грује, адвоката у Бачкој Паланци, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ИСИДОРА, рођена 02. 03. 1984. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код жигић М. Душана, адвоката у Сомбору, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВУКИЧЕВИЋ ЛАЗАР, рођен 14. 10. 1988. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Вукичевић Радивоја, адвоката у Сомбору, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИЉЕШИЋ АНДРЕЈ, рођен 27. 09. 1989. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Зарупски Ромеа, адвоката у Вајској, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

30. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТУМБАС МАРТИНА, рођена 21. 04. 1989. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Узелац Бојана, адвоката у Суботици, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КРСТИЋ ФИЛИП, рођен 17. 10. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Витомировић Немање, адвоката у Суботици, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ШАНДОР ВИКТОР, рођен 25. 03. 1987. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 30. 08. 2013. 
године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПАРОВИЋ КАТАРИНА, рођена 04. 06. 1983. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Паровић Драгана, адвоката у Сремској Митровици, 
дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године. 
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34. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЋЕТОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 02. 04. 1987. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Манастирац Видић Видосаве, адвоката у Сремској 
Митровици, дана 30. 08. 2013. године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СПАЈИЋ МИЛОШ, рођен 09. 05. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Спајић Србислава, адвоката у Руми, дана 30. 08. 2013. годи-
не, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РАДОВАНОВ ЗОРАН, рођен 20. 07. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Радованов Биљане, адвоката у Зрењанину, дана 30. 08. 
2013. године, у трајању од две године. 

37. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ 
МИЛКА, адвокат у Новом Саду са даном 01. 07. 2013. године, због пензионисања.

 − Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокат-
ске коморе Војводине.

 − Вучковић жарко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адво-
катске канцеларије.

38. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИДОРО-
ВИЋ СЛОБОДА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2013. године, због заснивања 
радног односа.

 − Чудић Ивана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

39. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОШИЋ 
ДРАГОМИР, адвокат у Панчеву са даном 25. 06. 2013. године, због смрти.

 − Василије Милош, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокат-
ске канцеларије.

40. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЛАЗИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2013. 
године.

41. БРИШЕ СЕ  из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ПОПОВИЋ ЗОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Поповић Светислава, адвоката у Новом Саду, са даном 23. 06. 
2013. године.

42. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 
01. 07. 2013. године.

43. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ШАТОРА НЕДЕЉКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код жикић Љубице, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 08. 
2013. године.

44. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МАШИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Торма Харија, адвоката у Сомбору, са даном 15. 07. 2013. 
године.
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45. БРИШЕ СЕ из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине 
МАРТИЋ МАРИЈА, бивши адвокат из Панчева са даном 30. 08. 2013. године, на лич-
ни захтев.

46. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТОЈЧИЋ РАГАЈ ЉУБИЦИ, адвокату у Срем-
ској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљ-
ског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 08. 2013. до 31. 07. 2014. године.

 − Левајац мр Зоран, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог 
заменика.

47. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Ру-
ми, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, од 01. 08. 2013. до 31. 07. 2014. године.

 − Малетић Владислав, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.
48. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАЛАТОВИЋ САЛАТИЋ МАЈИ, адвокату у Су-

ботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсу-
ства и одсуства ради неге детета, од 06. 08. 2013. до 05. 08. 2014. године.

 − Косановић Милутин, адвокат у Суботици, одређује се за привременог 
заменика.

49. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРЈАНОВИЋ СВЕТЛАНИ, адвокату у Зрења-
нину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, од 19. 08. 2013. до 18. 08. 2014. године.

 − Мићовић Милорад, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог 
заменика.

50. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СМИЕШКО КАРОЛИНИ, адвокатском приправ-
нику у Бечеју, привремено престаје адвокатско-приправничка вежба због породиљ-
ског одсуства и одсуства ради неге детета, од 25. 06. 2013. до 24. 06. 2014. године.

51. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Но-
вом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев 
од 15. 07. 2013. године.

 − Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привре-
меног заменика.

52. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРУХАР жЕЛИМИРУ, адвокату у Сремској Ми-
тровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев 
од 01. 07. 2013. године.

 − Младеновски Сергеј, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привре-
меног заменика.

53. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАКСИЋ М. МОМИРУ, адвокату у Сремској 
Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, по-
чев од 25. 08. 2013. године.

 − Кнежевић Данило, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привреме-
ног заменика.

54. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да жУРжОВАН ОКТАВИЈАНУ, адвокату у Панче-
ву, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 13. 
06. 2013. године.

 − Арко Надежда, адвокат у Ковину, одређује се за привременог заменика.
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55. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВАНОВИЋ МИРОЈУ, адвокату у Новом 
Саду привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију 
помоћника Градоначелника Новог Сада, почев од 01. 08. 2013. године, док траје ова 
функција.

 − Лакић Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
56. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАЛИЋ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за посланика у Скуп-
штини АП Војводине, почев од 01. 09. 2013. године, док траје посланички мандат.

 − Солдат Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
57. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СЛАДОЈЕВИЋ СТАНИМИРОВИЋ СИМО-

НИДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 06. 2013. године, након 
што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског од-
суства и одсуства ради неге детета.

 − Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

58. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БОжОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Са-
ду, наставила са радом дана 19. 08. 2013. године, након што јој је привремено преста-
ло право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета.

 − Црномарковић Душан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привре-
меног заменика.

59. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРИж ЈАСМИНА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 16. 07. 2013. године, након што јој је привремено престало 
право на бављење адвокатуром због боловања.

 − Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

60. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 04. 07. 2013. године, након што јој је привремено преста-
ло право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета.

 − Шоштарић Душица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привре-
меног заменика.

61. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ФИЛИПОВИЋ УЗЕЛАЦ ЈАСМИНА, адвокат 
у Суботици, наставила са радом дана 13. 08. 2013. године, након што јој је привреме-
но престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета.

 − Кунић Миодраг, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог 
заменика.

62.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПРИЈИЋ МАРИЈА, адвокат у Зрењанину, 
наставила са радом дана 03. 07. 2013. године, након што јој је привремено престало 
право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству.

 − Пријић Биљана, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог 
заменика.

63. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРИЋ МАРИНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду, наставила са приправничком вежбом дана 13. 06. 2013. године, након 
породиљског одсуства.

64. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САБО ДРАГАНА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, наставила са приправничком вежбом дана 15. 08. 2013. године, након 
породиљског одсуства.
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65. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Илић Јована, адвокат у Новом Саду, промени-
ла презиме, које сада гласи Пејић.

66. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГАВРАНЧИЋ ВЕСНА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Марсела, 
адвоката у Руми дана 15. 07. 2013. године, те да исту наставља код Корица Марине, 
адвоката у Новом Саду, дана 16. 07. 2013. године.

67. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТОЈАНОВ СТЕВАН, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Будаков Оливере, 
адвоката у Новом Саду дана 06. 08. 2013. године, те да исту наставља код Стојанов 
Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 08. 2013. године.

68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИХАЈЛОВ ДАНИЈЕЛА, адвокатски при-
правник у Зрењанину, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Комлушки Ни-
нослава, адвоката у Зрењанину дана 31. 07. 2013. године, те да исту наставља код 
Михајлов Татјане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 08. 2013. године.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БОЈОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адво-
ката у Новом Саду дана 31. 07. 2013. године, те да исту наставља код Лакић Срђана, 
адвоката у Новом Саду, дана 01. 08. 2013. године.

70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да су ДОБРОСАВЉЕВ СВЕТОЗАР и ДОБРОСА-
ВЉЕВ ЉУБИША, адвокати у Новом Саду, основали Заједничку адвокатску канцела-
рију са седиштем у Новом Саду, Максима Горког 22, почев од  30. 08. 2013. године.

71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Старој 
Пазови, преселио седиште канцеларије у Нову Пазову, Цара Душана 1, локал 17, по-
чев од 01. 08. 2013. године.

72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРАВИЋ АНА, адвокат у Суботици, пресе-
лила седиште канцеларије у Чантавир, Трг Петефи бригаде 2, почев од 01. 08. 2013. 
године.

73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛЕСКОВАЦ МИЛИЦА, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 58, почев од 09. 
07. 2013. године.

74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Но-
вом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 75/
VI/31, почев од 01. 07. 2013. године.

75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШПОЊА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 2а, почев од 01. 
09. 2013. године.

76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КИТАНОВИЋ БАШИЋ БРАНИСЛАВА, адво-
кат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Ту-
цовића 6, почев од 15. 08. 2013. године.

77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Но-
вом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 6, 
почев од 15. 08. 2013. године.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕЈИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 08. 
2013. године.
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79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 
08. 2013. године.

80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАТИЋ ДАВОР, адвокат у Новом Саду, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 08. 
2013. године.

81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КАПУН ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/12, почев од 01. 
08. 2013. године.

82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОЊЕВИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/III, стан 6, почев од 01. 
08. 2013. године.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТАНКОВ БОГОЉУБ, адвокат у Зрењанину, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Меленачка 1, почев од 15. 07. 2013. 
године.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЉЕВИЋ МАЈА, адвокат у Панчеву, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг слободе 3, почев од 12. 08. 2013. 
године.
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− пожељно је доставити и превод резимеа на енглески, немачки или француски 

језик.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Излази 12 пута годишње
у месечним свескама.

Оснивач, власник и издавач: Адвокатска комора Војводине.
Годишња претплата: за земљу 10.000,00 дин.,

за иностранство 110 евра. 
(Tекући рачун број 340-1482-43 са назнаком „за Гласник”)

Овај број је закључен 31. августа 2013. године.

Тираж: 2.000 примерака

Према мишљењу Секретаријата за информације
Републике Србије бр. 413-01-412/91-01  

од 11. априла 1991. године на ову публикацију плаћа се  
основни порез на промет по Тарифном броју 8. став 1. тачка 1.

алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

Компјутерски слог: Татјана Божић, Нови Сад

Штампа: ОFFSET PRINT, Нови Сад
2013.


