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A l e k s a n d a r  To d o r o v i ć
Advokatska komora Vojvodine

ŽALBA NA REŠENJE O ZADRŽAVANJU  
KAO NEDELOTVORNI PRAVNI LEK

SAŽETAK: Cilj ovog rada je da se učini prethodno saopštenje 
o započetom, a još nezavršenom istraživanju. Istraživanje o kom se 
u radu izveštava odnosi se na pitanje delotvornosti žalbe na rešenje 
o zadržavanju iz čl. 294. Zakonika o krivičnom postupku. Rad na 
prvom mestu ispituje da li se žalba na rešenje o zadržavanju op-
šte uzev može smatrati delotvornim pravnim lekom, potom i da li 
je žalba na rešenje delotvorna u praksi. Radi iznošenja prethodnih 
zaključaka o delotvornosti žalbe na rešenje o zadržavanju, autor pri-
kazuje do sada prikupljene podatke iz statistika četiri osnovna i tri 
viša suda u Republici Srbiji. Kako prikupljeni podaci pokazuju da 
u sudskoj praksi dolazi do rutinskog odbijanja žalbi na rešenja o 
zadržavanju, nameće se i zaključak da je ovaj pravni lek nedelo-
tvoran u praksi. U vezi sa tim u radu se posebno ispituje i pitanje 
delotvornosti pravnih lekova koji se eventualno mogu izjaviti protiv 
rešenja sudije za prethodni postupak kojim je žalba na rešenje o za-
državanju odbijena.

Ključne reči: rešenje o zadržavanju, delotvornost, pravni lek
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UVOD

Pravo na slobodu jedno je od osnovnih ljudskih prava, garantovano čl. 27. 
Ustava Republike Srbije1 i brojnim međunarodnim aktima, među kojima je 
svakako najznačajnija Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnov-
nih sloboda2 (u daljem tekstu: Konvencija). Državni organi, kao nosioci javne 
vlasti koji nastupaju u ime i za račun države, dužni su da se uzdrže od svakog 
postupanja kojima se licima u nadležnosti Republike Srbije ograničava pravo 
na fizičku slobodu. Niko ne može biti lišen slobode osim u slučajevima predvi-
đenim zakonom i u skladu sa postupkom koji zakon propisuje.

Jedan od najčešćih vidova lišenja slobode svakako jeste i zadržavanje uhap-
šenog odnosno osumnjičenog lica radi saslušanja koje je predviđeno čl. 294. 
Zakonika o krivičnom postupku.3 Navedenim članom ZKP-a, propisano je da lice 
uhapšeno u skladu sa čl. 291. st. 1. i čl. 292. st. 1. ZKP-a, kao i osumnjičenog iz 
čl. 289. st. 1. i 2. ZKP-a, javni tužilac može izuzetno zadržati radi saslušanja naj-
duže 48 časova od časa hapšenja, odnosno odazivanja na poziv. Podsećanja radi, 
čl. 291. st. 1. propisano je da policija može neko lice uhapsiti ako postoji razlog 
za određivanje pritvora (to jest, ako postoji osnovana sumnja da je lice izvršilo 
krivično delo i istovremeno postoje osobite okolnosti koje upućuju na to da bi 
ostankom na slobodi to lice moglo uticati na nesmetano vođenje krivičnog postup-
ka); čl. 292. st. 1. propisano je da može biti uhapšeno lice zatečeno pri izvršenju 
krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; dok na osnovu st. 1. i 2.  
čl. 289. ZKP-a proizilazi da može biti zadržano radi saslušanja i lice za koje po-
stoje osnovi sumnje da je učinilo krivično delo i koje je od strane policije pozvano 
radi saslušanja u svojstvu osumnjičenog, ali i građanin pozvan radi prikupljanja 
obaveštenja u vezi sa krivičnim delom ukoliko policija u toku prikupljanja obave-
štenja oceni da pozvani građanin može biti smatran osumnjičenim.

Osnovna posledica zadržavanja lica jeste faktička činjenica da je od tre-
nutka kada je zadržavanje počelo, zadržano lice lišeno slobode. Iz te faktičke 
posledice proizilaze 4 pravne posledice:4 

1. O zadržavanju lica mora se doneti rešenje od strane tužioca ili policije 
(po prethodnom odobrenju tužioca), koje mora sadržati zakonom pro-
pisane elemente; odnosno u njemu moraju biti navedeni delo za koje se 

1 Ustav Republike Srbije, (Službeni glasnik RS, br. 98/2006).
2 Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ratifikovana Zakonom 

o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, (Službeni list SCG 
– Međunarodni ugovori, br. 9/2003, 5/2005, 7/2005 – ispravka i Službeni glasnik RS – Međuna-
rodni ugovori br. 12/2010).

3 Zakonik o krivičnom postupku, (Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 
32/2013, 45/2013 i 55/2014).

4 Četiri pravne posledice koje slede navedene su prema: Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S. 
i Trešnjev, A., Komentar Zakonika o krivičnom postupku, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 684. 
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osumnjičeni tereti, osnovi sumnje, dan i čas lišenja slobode ili odaziva-
nja pozivu, kao i vreme početka zadržavanja.

2. Donošenjem rešenja o zadržavanju stiču se uslovi za obaveznu odbra-
nu, iz kog razloga zadržano lice mora imati branioca, a ukoliko ga ne 
može obezbediti biće mu određen branilac po službenoj dužnosti. 

3. Zadržano lice uživa prava predviđena čl. 69. st. 1. ZKP-a. 
4. U roku od 6 sati od trenutka kada im je rešenje dostavljeno osumnji-

čeni i njegov branilac mogu sudiji za prethodni postupak izjaviti žalbu 
protiv rešenja o zadržavanju.

Kako se rešenjem o zadržavanju odlučuje o pravima i obavezama zadrža-
nog lica na način da se zadržanom licu ograničava fizička sloboda, te kako se 
to rešenje donosi od strane organa uprave, zadržano lice ima pravo da rešenje o 
zadržavanju osporava, pri čemu o osporavanju tog rešenja odluku mora doneti 
sud, kako bi se obezbedila sudska kontrola jemstva fizičke slobode. 

Potonje proizilazi iz st. 3. čl. 27. Ustava Republike Srbije kojim je propi-
sano da svako ko je lišen slobode ima pravo žalbe sudu, koji je dužan da hitno 
odluči o zakonitosti lišenja slobode i da naredi puštanje na slobodu ako je liše-
nje slobode bilo nezakonito. Slično tome, st. 4. čl. 5. Konvencije predviđa da: 
„Svako ko je lišen slobode ima pravo da pokrene postupak u kome će sud hitno 
ispitati zakonitost lišenja slobode i naložiti puštanje na slobodu ako je lišenje 
slobode nezakonito.“ 

Navedeno ustavno i konvencijsko pravo, operacionalizovano je odredbom 
iz st. 3. čl. 294. ZKP-a kojim je izričito propisano da: „Protiv rešenja o zadr-
žavanju osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe u roku od šest časova 
od dostavljanja rešenja. O žalbi odlučuje sudija za prethodni postupak u roku 
od četiri časa od prijema žalbe.“ No, propisivanjem prava na podnošenje žal-
be protiv rešenja o zadržavanju ne iscrpljuju se sva ustavom i međunarodnim 
aktima garantovana prava zadržanog lica. Čl. 36. Ustava Republike Srbije pro-
pisano je opšte pravo na pravno sredstvo s tim da to pravno sredstvo mora biti 
delotvorno. Zahtev delotvornosti pravnog sredstva proizilazi iz čl. 13. Konven-
cije koja propisuje da svako kome su povređena prava i slobode predviđeni u 
ovoj Кonvenciji ima pravo na delotvoran pravni lek pred domaćim vlastima.

Pod pravnim lekom podrazumeva se „svaki onaj način na koji se određe-
no lice može obratiti domaćem sudu ili organu uprave i tražiti zaštitu povodom 
povrede nekog svog prava“5.

Drugim rečima, na strani Republike Srbije postoji pravna obaveza (i 
ustavna i konvencijska) da zadržanim licima obezbedi delotvorni pravni lek, 
to jest pravni lek koji zadržanim licima omogućava da delotvorno osporavaju 
zakonitost rešenja na osnovu kog su zadržana.

5 Tubić, B., Lokalni pravni lekovi u praksi Evropskog suda za ljudska prava, Zbornik rado-
va Pravnog fakulteta, 2006, Novi Sad, 40(3), 413–432.
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DELOTVORNOST ŽALBE NA REŠENJE O ZADRŽAVANJU

Imajući u vidu da osnovni predmet ovog rada nije rasprava o opštim uslo-
vima delotvornosti nekog pravnog leka, već konkretno ispitivanje toga da li je 
žalba na rešenje o zadržavanju kao takva delotvoran pravni lek, na ovom mestu 
u radu neće se pristupiti detaljnoj raspravi svih uslova koje pravni lek mora is-
puniti da bi se smatrao delotvornim.6 Umesto toga, autor će se na ovom mestu 
osloniti na jasno ustanovljene kriterijume Evropskog suda za ljudska prava u 
pogledu ocene delotvornosti pravnog leka, kako bi u odnosu na te kriterijume 
mogao izneti obrazloženi stav o tome da li je žalba na rešenje o zadržavanju 
delotvorni pravni lek u pravnom poretku naše republike. 

Da bi pravni lek bio delotvoran on na prvom mestu mora biti dostupan 
i dovoljan da ispravi povredu prava koja je predmet žalbe.7 Uz to pravni lek 
mora biti delotvoran ne samo u teoriji već i praktično.8 Nastavljajući se na di-
hotomiju praktične i teorijske delotvornosti dalja razmatranja delotvornosti 
žalbe na rešenje o zadržavanju biće izneta u zasebnim segmentima koji se od-
nose na teorijsku delotvornost žalbe na rešenje o zadržavanju i njenu praktičnu 
delotvornost. 

Teorijska delotvornost žalbe na rešenje o zadržavanju

Posmatrano s teorijskog aspekta, žalba na rešenju o zadržavanju ispunjava 
sve uslove delotvornosti pravnog leka u smislu da je ona opšte uzev i dostupna 
i dovoljna. 

Opšta dostupnost žalbe na rešenje o zadržavanju iscrpljuje se u činjenici 
da je ona propisana zakonom, dakle izričito predviđena kao poseban pravni lek. 
Uz to ona se ulaže u odnosu na rešenje o zadržavanju koje prethodno mora biti 
uručeno zadržanom licu i njegovom braniocu. Uručenje rešenja se vrši u rela-
tivno kratkim zakonskim rokovima (dva sata od trenutka kada je lice faktički 

6 Jednako tako, predmet ovog rada nije ni rasprava o prihvatljivosti instituta zadržavanja, 
ipak na ovom mestu treba primetiti da je i sam institut zadržavanja veoma problematičan. Naime, 
u pravnom poretku Republike Srbije, zadržavanje se određuje isključivo radi saslušanja, istovre-
meno saslušanje okrivljenog je njegovo pravo ali ne i obaveza. Konvencijom, Ustavom i ZKP-om 
izričito je propisano pravo okrivljenog (time i osumnjičenog) da ne izjavi ništa, odnosno da se 
brani ćutanjem. Zadržavanje osumnjičenog radi saslušanja, pri čemu saslušanje osumnjičenog nije 
njegova obaveza, praktično znači da se neko privremeno lišava slobode kako bi dao iskaz koji 
nije dužan dati. Uprošćeno, osumnjičeni se privremeno lišava jednog svog ljudskog prava (slobo-
de kretanja) kako bi se docnije utvrdilo da li i na koji način želi da koristi jedno drugo zagaranto-
vano ljudsko pravo (pravo da pruži odbranu, da se brani ćutanjem ili da odgovori samo na neka 
od pitanja koja mu se postavljaju). 

7 McFarlane v. Ireland, (App. No. 31333/06, 10), para. 114.
8 El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, (App. No. 39630/09), para. 255. 
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zadržano), a rok za podnošenje žalbe ne može početi da teče pre nego što je re-
šenje o zadržavanju uručeno. Uz sve navedeno, delotvorna dostupnost žalbe na 
rešenje o zadržavanju suštinski je omogućena i pravno neukim licima, imajući 
u vidu da se zadržavanjem lica aktivira odredba o obaveznoj odbrani. 

Sličan zaključak može se izneti i u pogledu dovoljnosti žalbe na rešenje 
o zadržavanju. Podnošenjem žalbe na rešenje o zadržavanju pokreće se sud-
ski postupak kontrole osporenog rešenja. Zadatak sudije za prethodni postupak 
povodom uložene žalbe jeste da ispita osnovanost i zakonitost rešenja o zadrža-
vanju i da, ukoliko rešenje smatra neosnovanim, isto ukine i zadržano lice pusti 
na slobodu. Imajući u vidu kratke rokove za dostavljanje rešenja o zadržavanju, 
ulaganje žalbe na rešenje o zadržavanju i odlučivanje o toj žalbi; rešenje sudije 
za prethodni postupak kojim se usvaja žalba jeste dovoljno da ispravi povredu 
prava koja je predmet žalbe jer relativno brzo nakon inicijalnog ograničenja 
slobode kretanja ponovo uspostavlja tu slobodu. Drugim rečima, puštanjem 
zadržanog lica na slobodu prestaje njegova povreda prava, dok je kratkim ro-
kovima za odlučivanje po žalbi minimalizovan period u kom je lice faktički 
bilo lišeno slobode. 

Praktična delotvornost žalbe na rešenje o zadržavanju

U pravnoj teoriji postoji konsenzus da je pravni lek nedelotvoran onda 
kada je očigledno neefikasan, to jest onda kada iz sudske prakse proizilazi da je 
unapred isključena mogućnost uspeha u postupku po pravnom leku.9 U svojoj 
dosadašnjoj praksi Evropski sud za ljudska prava više puta je istakao sličan 
stav, naglašavajući da se neće smatrati delotvornim pravnim lekom onaj pravni 
lek koji nije delotvoran i u pravu i u praksi.10 

Evropski sud za ljudska prava nije zauzeo precizan stav o tome šta se ima 
smatrati nedeletvornošću u praksi, u smislu koji je procenat uspešnosti nekog 
pravnog leka u praksi minimalno potreban da bi se isti smatrao delotvornim. 
Tako nešto, uostalom, ne treba ni očekivati od jednog međunarodnog suda. To, 
međutim, ne znači da se u praksi Evropskog suda za ljudska prava ne može 
pronaći suštinski odgovor na sporno pitanje. Takav odgovor sud je pružio pri-
menjujući pravni standard umesto egzaktnog procenta. U predmetu Ananjev 
protiv Rusije sud je istakao da je praktično nedelotvoran onaj pravni lek po-
vodom kog se u dosadašnjoj sudskoj praksi države članice pokazalo da sudovi 
rutinski odbijaju da pruže pravnu zaštitu koja se tim pravnim lekom zahteva.11

9 Sur, S., & Combacau, J. (1999). Droit international public. Montchrestien, 547.
10 E.g. El-Masri v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, (App. No. 39630/09), 

para. 255. 
11 Ananyev and others v. Russia, (Apps. No. 42525/07, 60800/08), para. 116. 
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Gore navedeni standard rutinskog odbijanja poslužiće u ovom radu kako 
bi se proverila praktična delotvornost žalbe na rešenje o zadržavanju kao jedi-
nog redovnog pravnog leka lica lišenog slobode radi saslušanja. 

Autor je tokom 2018. godine otpočeo naučno istraživanje čiji je osnovni 
cilj ispitivanje utiska stručne javnosti, pre svega kolega advokata, da u prav-
nom poretku Republike Srbije postoji ustaljena praksa u postupanju sudova 
koja čini potpuno neefikasnim sistem kontrole osnovanosti i zaštite prava 
osumnjičenih lica koja su zadržana radi saslušanja po osnovu čl. 294. ZKP-a. 

U cilju obavljanja naučnog istraživanja, autor se obratio većem broju 
osnovnih i viših sudova zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja. 
Zahtevom je traženo da se dostave informacije o tome koliko je žalbi na reše-
nja o zadržavanju uloženo; kao i koliko je takvih žalbi usvojeno u periodu od 
1–31. 1. 2017. godine i u periodu od 1. januara do 7. decembra 2018. godine.12

Do zaključenja ovog rada pristigao je odgovor od sledećih sudova: Višeg 
suda u Novom Sadu,13 Osnovnog suda u Novom Sadu,14 Višeg suda u Sombo-
ru,15 Osnovnog suda u Somboru,16 Višeg suda u Subotici,17 Osnovnog suda u 
Zrenjaninu18 i Osnovnog suda u Kikindi.19 

Pobrojani sudovi dostavili su podatke prikazane u sledećim tabelama. 

Tabela 1 – Podaci za period od 1. 1. 2017. do 31. 1. 2017. godine.

Sud Broj uloženih žalbi Broj usvojenih žalbi
Viši sud u Novom Sadu 3 0
Viši sud u Subotici 0 0
Viši sud u Somboru 0 0
Osnovni sud u Novom Sadu 42 0
Osnovni sud u Somboru 2 0
Osnovni sud u Zrenjaninu 121 1
Osnovni sud u Kikindi 2 0

12 Datum, 07. 12. 2018. godine, odnosi se na dan odašiljanja zahteva.
13 Dopis Višeg suda u Novom Sadu broj: Su II-17A-65/18, od 24. 12. 2018. godine.
14 Dopis Osnovnog suda u Novom Sadu broj: Su VIII-42-70/18, od 26. 12. 2018. godine.
15 Dopis Višeg suda u Somboru broj: Su II-17A-26/18, od 31. 12. 2018. godine.
16 Dopis Osnovnog suda u Somboru broj: Su II-17A-12/18, od 25. 12. 2018. godine.
17 Dopis Višeg suda u Subotici broj: Su II-17A-46/18, od 18. 12. 2018. godine.
18 Dopis Osnovnog suda u Zrenjaninu broj: Su II-17A-23/18, od 24. 12. 2018. godine.
19 Dopis Osnovnog suda u Kikindi broj: Su II-17A-22/18, od 10. 12. 2018. godine.
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Tabela 2 – Podaci za period od 1. 1. 2018. godine do 7. 12. 2018. godine.

Sud Broj uloženih žalbi Broj usvojenih žalbi

Viši sud u Novom Sadu 8 0
Viši sud u Subotici 1 0
Viši sud u Somboru 1 0
Osnovni sud u Novom Sadu 50 1

Osnovni Sud u Somboru 6 1

Osnovni sud u Zrenjaninu 187 0
Osnovni sud u Kikindi 4 0

Kako se može uočiti, u protekle dve godine pobrojanim sudovima ulože-
no je ukupno 427 žalbi na rešenja o zadržavanju od kojih su samo 3 usvojene, 
iz čega proizilazi da postotak uspeha žalbe na rešenje o zadržavanju (makar 
kada su u pitanju pobrojani sudovi) iznosi manje od jednog procenta, odnosno 
oko 0,7 %.20 

Prikupljeni rezultati predstavljaju deo započetog, a nezavršenog istraživa-
nja, usled čega se i objavljuju u okviru prethodnog saopštenja. Stoga i zaključci 
koji će biti prezentovani u nastavku predstavljaju preliminarne zaključke koji 
se objavljuju u iščekivanju zaključaka na osnovu punog korpusa podataka, pri 
čemu je cilj da se pun korpus podataka ostvari pribavljanjem informacija po 
osnovu identičnog upita i od svih ostalih osnovnih i viših sudova na teritoriji 
Republike Srbije.

Navedeni podaci upućuju na preliminaran zaključak da u Republici Sr-
biji postoji ozbiljan problem sistematskog karaktera, koji se ogleda u tome da 
se zadržanim licima praktično onemogućava da na efikasan način osporavaju 
osnov svog zadržavanja, a njihovim braniocima poručuje da nezavisno od nji-
hove argumentacije i kvaliteta osporenog rešenja o zadržavanju sudovi nisu 
zainteresovani da efikasno i pravnovaljano vrše svoju ulogu kontrole koja im je 
poverena zakonom. Odnosno, standardom uspostavljenim od strane Evropskog 
suda za ljudska prava, u Republici Srbiji postoji očigledna praksa da se od stra-
ne sudova rutinski odbijaju žalbe na rešenja o zadržavanju, čineći institut žalbe 
na rešenje o zadržavanju de facto nedelotvornim pravnim lekom.

20 Prema informacijama dostavljenim od strane Osnovnog suda u Somboru, u periodu od 
1. 1. 2018. godine do 7. 12. 2018. godine, osim jedne žalbe koja je usvojena u celosti i rešenje o 
zadržavanju ukinuto, sud je u drugom predmetu žalbu usvojio samo delimično tako što je rešenje 
o zadržavanju ukinuto po jednom od dva osnova, dok je po drugom osnovu ostalo na snazi, a 
osumnjičeni ostao zadržan.
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DELOTVORNOST PRAVNIH LEKOVA  
KOJI SE MOGU IZJAVITI NA REŠENJE SUDIJE  

ZA PRETHODNI POSTUPAK KOJIM JE ODBIJENA ŽALBA 
NA REŠENJE O ZADRŽAVANJU

Protiv rešenja sudije za prethodni postupak kojim je odbijena žalba za-
držanog lica ili njegovog branioca na rešenje o zadržavanju, ZKP ne predviđa 
redovan pravni lek. Iz navedenog razloga, zadržanom licu i njegovom braniocu 
ostaju dve mogućnosti, odnosno dva pravna leka koja bi teorijski mogli koristi-
ti u takvoj situaciji. 

Branilac i zadržano lice mogu se obratiti Vrhovnom kasacionom sudu, za-
htevom za zaštitu zakonitosti, pod uslovom da su ispunjene pretpostavke za 
ulaganje zahteva to jest da postoje razlozi za podnošenje zahteva iz čl. 485. 
ZKP-a. Druga opcija za zadržano lice jeste da se sâmo ili putem punomoćnika 
koga ovlasti, obrati Ustavnom sudu podnošenjem ustavne žalbe zbog povreda 
prava na slobodu i bezbednost iz čl. 27. Ustava Republike Srbije. 

U dosadašnjoj praksi Vrhovnog kasacionog suda, koja je dostupna javno-
sti, samo jednom je odlučivano po zahtevu za zaštitu zakonitosti istaknutom u 
odnosu na odbijajuće rešenje sudije za prethodni postupak povodom žalbe na 
rešenje o zadržavanju. U pitanju je presuda Vrhovnog kasacionog suda broj: 
Kzz 963/2015 od 17. 11. 2015. godine, kojom je zahtev za zaštitu zakonitosti 
odbijen kao neosnovan.

No, razlog eventualne nedelotvornosti zahteva za zaštitu zakonitosti u 
slučajevima koji se odnose na pitanje zadržavanja, ne leži u siromašnoj i ne-
gativnoj praksi Vrhovnog kasacionog suda, jer se zaključak o eventualnom 
rutinskom odbijanja zaista ne može zasnivati na postojanju jednog jedinog 
predmeta. Razloge za nedelotvornost zahteva za zaštitu zakonitosti u dome-
nu zadržavanja treba tražiti u činjenici da taj pravni lek teorijski, to jest onako 
kako je određen ZKP-om, nije ni dostupan ni dovoljan, na način na koji se to 
zahteva praksom Evropskog suda za ljudska prava. U pogledu dostupnosti, pre 
svega treba istaći da je u pitanju vanredni pravni lek koji se od strane okri-
vljenog i njegovog branioca može istaći samo iz ograničenog kruga razloga 
propisanih u čl. 485. ZKP-a. Uz to, zahtev za zaštitu zakonitosti u konkretnom 
slučaju nije ni dovoljan. Podsećanja radi, dovoljnim će se smatrati onaj pravni 
lek koji sudu omogućuje da ispita suštinu navoda iz pravnog leka i da, ukoli-
ko smatra da su ti navodi opravdani, donese odluku kojom se otklanja uočena 
povreda prava i kojom se istovremeno, licu čije je pravo povređeno, pruža pra-
vično zadovoljenje.

Vrhovni kasacioni sud praktično ne može otkloniti povredu prava koju 
podnosilac trpi, dok obeštećenje ne može pružiti ni teorijski. Naime, treba imati 
u vidu da je rešenje o zadržavanju temporalnog karaktera i da se izriče s maksi-
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malnim trajanjem do 48 časova, nakon čega prestaje da važi. Uzimajući u obzir 
vreme koje je Vrhovnom kasacionom sudu potrebno da odluči o zahtevu za za-
štitu zakonitosti, očigledno je da bi njegova presuda kojim se taj zahtev usvaja 
u svakom slučaju bila doneta nakon što je rešenje o zadržavanju već prestalo da 
važi, stoga Vrhovni kasacioni sud faktički nije u mogućnosti da otkloni povre-
du koju zadržano lice trpi. Jednako tako, a imajući u vidu relevantne odredbe 
ZKP-a, Vrhovni kasacioni sud ne može presudom kojom usvaja zahtev za za-
štitu zakonitosti pružiti adekvatno obeštećenje, jer se zahtev za obeštećenjem 
ne može isticati u zahtevu za zaštitu zakonitosti. 

Za razliku od zahteva za zaštitu zakonitosti, ustavna žalba Ustavnom 
sudu kao poseban pravni lek koji je veoma široko postavljen, jeste u dovoljnoj 
meri dostupna i ona može biti dovoljna. Slično kao kod zahteva za zaštitu za-
konitosti, nije realno očekivati da bi eventualni uspeh u postupku imao uticaj 
na prestanak povrede, jer temporalnost rešenja o zadržavanju s jedne strane i 
vreme koje je sudu potrebno da odluči o žalbi, s druge strane, praktično ne do-
zvoljavaju odlučivanje u dovoljno kratkim vremenskim rokovima. No, Ustavni 
sud može na zahtev podnosioca ustavne žalbe dosuditi podnosiocu pravično 
zadovoljenje u vidu naknade štete zbog povrede prava.21 Utvrđenje postojanja 
povrede u kombinaciji s novčanom kompenzacijom zbog učinjene povrede, op-
šte uzev, ispunjava uslove delotvornosti pravnog leka. U tom smislu izričito 
stanovište zauzeo je i Evropski sud za ljudska prava u predmetu Kudla protiv 
Poljske u kom je naveo da će se pravni lek smatrati delotvornim ukoliko je po-
doban bilo da spreči nastanak povrede, bilo da pruži adekvatno obeštećenje za 
već pretrpljenu povredu.22

Potrebno je, prema tome, pažljivije pogledati koje su realne šanse podno-
sioca ustavne žalbe da takvo obeštećenje i dobije.

U dosadašnjoj praksi Ustavnog suda, koja je dostupna javnosti, Ustavni 
sud odlučivao je u ukupno 116 predmeta koji se tiču prava na slobodu i bez- 
bednost iz čl. 27. Ustava.23 Od 116 ustavnih žalbi po kojima je odlučivao, 
Ustavni sud je usvojio 22. Daleko najveći broj predmeta (bilo da su u pitanju 
usvajajuće ili odbijajuće odluke) tiče se pitanja pritvora. Tek nekolicina odluka 
Ustavnog suda odnose se na pitanje zadržavanja. 

Preciznije, u dostupnoj praksi Ustavnog suda mogu se pronaći 2 odluke 
koje se odnose na policijsko zadržavanje iz ranije važećeg Zakonika o krivič-
nom postupku od kojih je jedna usvojena24, a jedna odbijena.25 Samo jedna 

21 Čl. 89. st. 3. Zakona o Ustavnom sudu, (Službeni glasnik RS, br. 109/2007, 99/2011, 
18/2013 – odluka US, 103/2015 i 40/2015 – dr. zakon).

22 Kudla v. Poland, (App. No. 30210/96), para. 158. 
23 Spisak predmeta sa naznakom o ishodu nalazi se u prilogu ovog rada. 
24 Odluka Ustavnog suda broj: Už-3655/2010.
25 Odluka Ustavnog suda broj: Už-369/2009.
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odluka doneta je povodom ustavne žalbe na rešenje sudije za prethodni postu-
pak kojom je odlučivano o žalbi na zadržavanje, i ta ustavna žalba je odbijena.26 
Uz navedeno, u praksi Ustavnog suda može se pronaći i jedna odluka koja je 
u bliskoj vezi s pitanjem zadržavanja radi saslušanja, ali se ona ne odnosi na 
rešenje sudije za prethodni postupak već na okolnost da je u konkretnom slu-
čaju lice faktički zadržano, a da mu nije bilo izdato rešenje o zadržavanju, i ta 
ustavna žalba je usvojena.27

Kada je po sredi pitanje kompenzacije za utvrđeno postojanje povrede od 
strane Ustavnog suda treba primetiti da je Ustavni sud u samo jednoj usvajajućoj 
odluci,28 od ukupno 22 usvajajuće odluke koje se odnose na zaštitu prava na slo-
bodu i bezbednost, dosudio naknadu štete za utvrđenu povredu. Taj predmet ne 
odnosi se na pitanje zadržavanja već je u njemu sporno bilo određivanje pritvora, 
a sud je dosudio podnosiocu naknadu štete u simboličnom iznosu od 500 evra.

Imajući u vidu navedeno, najblaže što se može reći jeste da Ustavni sud 
nije rad da dosuđuje naknadu štete u predmetima u kojima je utvrdio postojanje 
povrede prava na slobodu i bezbednost. Stoga se čini da u odlučivanju Ustav-
nog suda postoji, istina manje izražena, rutina odbijanja zahteva za naknadu 
štete u predmetima koji se odnose na slobodu i bezbednestu, što preti da i ovaj 
pravni lek učini praktično neefikasnim sredstvom.

ZAKLJUČAK

Podaci prikupljeni u dosadašnjem toku istraživanja ukazuju na postoja-
nje zabrinjavajuće i sistematske prakse kršenja prava na slobodu i bezbednost 
garantovanog čl. 27. Ustava Republike Srbije i čl. 5. Evropske konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane sudova u Republici Srbiji. 

Istaknuto kršenje prava na slobodu i bezbednost ogleda se u tome što su-
dovi rutinski odbijaju praktično sve žalbe na rešenja o zadržavanju. Pri čemu ta 
praksa rutinskog odbijanja u svojoj suštini označava da sudovi, iako su dužni, 
zapravo ne vrše efikasnu kontrolu organa koji donose rešenja o zadržavanju, 
lišavajući na taj način zadržana lica delotvornog pravnog leka.

Stoga se osnovano pred sudove u Republici Srbiji postavlja jedno ne-
prijatno pitanje: Da li su sudovi abdicirali svoja ovlašćenja i zanemarili svoje 
ustavne i zakonske obaveze u korist svojih kolega iz tužilaštva, a na štetu lica o 
čijoj slobodi su dužni da se staraju?

26 Odluka Ustavnog suda broj: Už-2046/2014.
27 Odluka Ustavnog suda broj: Už-366/2016.
28 Odluka Ustavnog suda broj: Už-143/2011.
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Posebno je zabrinjavajuća okolnost da praktična nedelotvornost žal-
be na rešenje o zadržavanju nije ublažena stvarnom mogućnošću lica koja su 
pretrpela povredu prava na slobodu da svoja prava ostvare u postupku koji bi 
eventulano pokrenuli u odnosu na rešenje sudije za prethodni postupak kojim 
je odbijena njihova žalba. Potonje iz razloga što je zahtev za zaštitu zakonito-
sti ograničeno dostupan i nedovoljan da pruži naknadu štete (na način kako je 
to bliže objašnjeno u delu trećem ovog rada), dok ustavna žalba iako je opšte 
uzev dostupno i dovoljno pravno sredstvo, u svojoj dosadašnjoj praksi nije dala 
ohrabrujuće rezultate, jer Ustavni sud osim jedne odluke (koja se inače tiče pri-
tvora) ne može u svom radu pokazati ni jedan drugi primer u kom je nakon 
konstatacije povrede prava na slobodu i bezbednost doista i pružio adekvatno 
obeštećenje.
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APPEAL AGAINST THE CUSTODY ORDER  
UNDER ARTICLE 294 OF SERBIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE 

AS INEFFECTIVE REMEDY

Aleksandar Todorović  
Vojvodina Bar Association 

S u m m a r y

According to article 294 of the Serbian Criminal Procedure Code, the public prosecu-
tor may exceptionally keep in custody, for the purpose of questioning, a person suspected 
of a criminal offence. Custody for the purpose of questioning is a deprivation of liberty 
that can last no more than 48 hours, after which the detained person must be released from 
custody or brought before a judge if public prosecution is seeking pretrial detention. The 
suspect (i.e. the person in custody) and its defence counsel are entitled to appeal against 
the public prosecutor’s decision on custody within six hours of the service of the public 
prosecutor’s custody ruling. A decision on the appeal must be rendered within four hours of 
receiving the appeal by a judge in charge of preliminary criminal proceedings. 

The research reported in this paper relates to the issue of the effectiveness of the ap-
peal against the custody order under Article 294 of Serbian Criminal Procedure Code. The 
aim of the paper is to examine whether the appeal against the custody order under Article 
294 can be considered an effective legal remedy, both in theory and in practice. 

The author will present data collected from four Basic and three Higher courts in the 
Republic of Serbia which demonstrate the tendency of courts in Serbia to routinely reject 
the appeal against the custody order under Article 294, rendering that remedy practically 
ineffective. Following up on preliminary conclusion concerning the practical ineffective-
ness of such appeal, the paper also examines the issue of the effectiveness of legal remedies 
that may possibly be used to challenge the decision of the judge ruling on in preliminary 
criminal procedure in cases when the judge rejects the appeal against the custody order is-
sued under Article 294.

Keywords: custody for the purpose of questioning, article 294 of Serbian criminal 
procedure code, effective remedy
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ПРЕОБРАЖАЈ КЛАСИЧНОГ КОНЦЕПТА 
КОЛЕКТИВНОГ ОСТВАРИВАЊА АУТОРСКОГ  

И СРОДНИХ ПРАВА У КОНТЕКСТУ  
ТЕХНОЛОШКОГ НАПРЕТКА И ЗАКОНОДАВСТВА ЕУ

САЖЕТАК: Правни пореци познају институт колектив-
ног остваривања ауторског и сродних права преко сто педесет 
година и у том периоду сам концепт института је еволуирао ка-
ко би могао да одговори изазовима савременог друштва. Крај 
прошлог века карактерише прелазак с аналогне на дигиталну 
технологију који суштински мења премисе на којима почива 
класичан концепт остваривања и заштите ауторског и сродних 
права. Овај моменат у технолошком развоју је, између осталог, 
створио потребу за преиспитивањем постојећег концепта ин-
ститута колективног остваривања ауторског и сродних права. 
Европска унија у последњих десетак година приступа реформи 
прекограничног колективног остваривања ауторског и сродних 
права како би се пронашао одговарајући модел за постављање 
новог правног оквира. Тенденције ЕУ су усмерене на обез-
беђивање конкуренције између организација за колективно 
остваривање ауторског и сродних права, издавање паневроп-
ских лиценци за коришћење предмета заштите преко интернета, 
као и успостављање слободе прекограничног пружања услуга 
колективног остваривања права у ЕУ. Нормативом ЕУ се, тако-
ђе, афирмише концепт по којем је неопходно смањити разлике 
између националних система држава чланица у домену регула-
тиве ауторског и сродних права, као и омогућавање слободнијег 
онлајн приступа делима за кориснике на територији држава 
чланица. Наведене законодавне активности, које се у последње 
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време интензивирају, свакако ће имати утицај и на домаћу за-
конску регулативу због уједначавања нашег правног система са 
системом ЕУ. 

Кључне речи: колективно остваривање ауторског и сродних 
права, дигитална револуција, законодавство ЕУ, право конку-
ренције, коришћење ауторског дела путем интернета

УВОД

Развој у области информационих технологија се везује за „појаву 
широког и комерцијалног коришћења електричне енергије“, односно, за 
XIX век. У даљем периоду, а поготово крајем осамдесетих и почетком 
деведесетих година XX века, наступио је експоненцијални развој инфор-
мационо-комуникационих технологија, који је имао значајно упориште 
технологија у економској приступачности њених резултата.1 Појава ин-
тернета, као својеврсног феномена, са собом носи нове односе и правна 
питања на које је неопходно дати адекватан одговор у будућности. 

Под утицајем глобалног коришћења ауторског дела, Европска уни-
ја озбиљно приступа реформи прекограничног колективног остваривања 
ауторског и сродних права у делу сузбијања монополског статуса орга-
низација на територији државе чланице. Такође, приступа се афирмацији 
конкуренције између организација, у сврху регулисања висина накнада, 
као и стварање амбијента у којем би организације пословале ефикасно и 
транспарентно.2

У првом делу рада, сагледавањем технолошког развоја с акцентом на 
дигиталну револуцију, извешћемо одређене опште закључке о напретку 
информационо-комуникационих технологија и њиховом утицају на про-
мену класичног концепта ауторског права. Даље, анализом института ко-
лективног остваривања ауторског и сродних права, затим појма и особе-
ности организација за колективно остваривање ауторског и сродних пра-
ва, приказаћемо основна обележја и специфичности правног института и 
ових ентитета. Најзад, освртом на законодавне активности ЕУ, несумњиво 
изводимо закључке који говоре у прилог томе да долази до преображаја 
традиционалног концепта института колективног остваривања ауторског 
и сродних права и да се увелико приступа пројектовању и обликовању 
концепта de lege ferenda. Све наведено представља својеврстан изазов 

1 Марковић, С. М., Право интелектуалне својине и информационо друштво, Београд, 
2014, 20–22.

2 Марковић, С., „Колективно остваривање ауторског и сродних права – од монопола 
ка конкуренцији“, Право и привреда 4–6, Београд, 2013, 634.
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како би се применом новог редефинисаног модела, изашло у сусрет по-
требама тржишта ЕУ и пронашла одговарајућа решења за постављање 
новог правног оквира. 

РАЗВОЈ И НАПРЕДАК ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
– ДИГИТАЛНА РЕВОЛУЦИЈА И АУТОРСКО ПРАВО

Период од 1946. до 1980. године карактерише интензивни развој 
дигиталне технологије у којем је извршен постепени развој компоненти. 
Након 1980. године до новијег времена постигнут је постепени прелаз с 
аналогне на дигиталну технологију, што управо представља основну прет-
поставку за дигиталну револуцију.3 Основне компоненте које су обезбе-
диле дигиталну револуцију су откриће транзистора 1947. године,4 развој 
интегрисаних кола све до развоја првих рачунара5 током осамдесетих го-
дина двадесетог века, затим развој персоналног рачунара (PC – personal 
computer) почетком деведесетих година, којим је обезбеђен механизам 
брзог преноса и складиштења дигиталних информација.6 Укључењем ди-
гиталних рачунара у сферу комуникације остварени су системи локалних 
мрежа рачунара,7 коначно и глобалне Интернет мреже,8 чиме је у веома 
кратком периоду обезбеђена комплетна инфраструктура за запис и разме-
ну података као и комуникацију у области дигиталне технологије.9 

Упоредо с развојем рачунара развијан је и поступак складиштења 
података у дигиталној форми који се задржао до данас. Зачетком развоја 
поступка складиштења података у дигиталној форми сматра се рад Ма-
тематичка теорија о комуникацији који је 1948. године објавио научник 
Клод Шенон, математичар из Бел лабораторије, у којем су јасно дефини-
сани услови и начин складиштења података у дигиталном формату. На-
ведени поступак је назван аналогно-дигитална конверзија (скраћено А/Д 
конверзија). 

3 What was the digital revolution, https://www.worldatlas.com/articles/what-was-the-digita-
l-revolution.html, 5. јануар 2018. 

4 На пример, 1976. године, популарни 8086 CPU садржао је 29.000 транзистора – мера 
перформансе рачунара, и радио је на такту од 10 MHz, а данас CPU садржи више од мили-
јарду транзистора са тактом од 10 GHz.

5 Први рачунари: Atari, Commodore 64, ZX Spectrum.
6 Историјски развој рачунара, наставни материјал: http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/pred- 

meti/4604/doc/01-Istorijski%20razvoj%20racunara.pdf, 10. јануар 2018. 
7 У примени од 1977. године – и данас, Chase Manhattan Bank у Њујорку.
8 У примени од 1992. године – и данас.
9 Историјски развој интернета и рачунарских мрежа, https://www.raf.edu.rs/citaliste/

internet/3623-istorijski-razvoj-interneta-i-racunarskih-mreza, 11. децембар 2017. 
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Поступак А/Д конверзије чине два корака: 
 – први, где се редукује количина података поступком узорковања 

(узорак = sample) према правилима узорковања и 
 – други, где се подаци записују у дигиталном формату. 

Запис података у дигиталном формату подразумева примену бинар-
ног кода којим се све информације складиште одговарајућом комбинаци-
јом само две цифре: нуле (0) и јединице (1).10

Ауторско право је настајало и развијало се у периоду када је човечан-
ство познавало искључиво аналогне информационо-комуникационе техно-
логије. Након појаве дигиталне технологије умногоме је промењен класи-
чан концепт.11 Развој технологија је омогућио да се на лак и економичан 
начин умножи ауторско дело, односно предмет сродноправне заштите, као 
и бележење аудиовизуелних садржаја на носачима звука и слике. 

Осамдесетих година прошлог века проналаском аудио и видео касета 
долази до експанзије неовлашћеног умножавања предмета заштите. Иако 
је ова појава била широко распрострањена, приметна је несавршеност 
аналогне технологије која је подразумевала слаб квалитет копија и велики 
трошак приликом умножавања дела. У годинама које су уследиле, прона-
лазак компакт диска је омогућио да квалитет копије и оригинала у сваком 
смислу буде истоветан.12 Ауторско дело у дигиталној ери постаје осло-
бођено од телесне форме, дакле ослобођено од телесног носача. Даље, 
отварају се нове могућности коришћења дела, које подразумевају да ек-
сплоатација ауторског дела постаје давање овлашћења на одређене облике 
коришћења дела, с тим да је стицалац крајњи уживалац ауторског дела.13

Глобална мрежа интернет омогућила је да ауторска дела буду при-
ступачна великом броју људи истовремено, без обзира на физичку дистан-
цу. Дакле, физичка лица су у могућности да размењују предмете ауторско 
правне заштите без физичког контакта и идентитет лица скоро увек остаје 
непознат. Накнада за сам приступ интернету је, у већини држава, изузетно 
ниска, уколико се узму у обзир могућности које корисник претплатом сти-
че и на тај начин мрежа постаје приступачна великом броју корисника.14 

Ако се свему томе дода појава специјализованих веб-сајтова (Face-
book, My Space, Daily Motion, Youtube) у последњих десетак година, који 

10 A/D konvertori, http://www2.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/mi/pdf/adc.pdf, 10. децембар 2017.
11 Марковић, С. М., Право интелектуалне својине и информационо друштво, 141 и 

даље.
12 Поповић, Д., „Повреда ауторског и сродних права на интернету: осврт на новију 

праксу Европског суда правде“, Интелектуална својина и интернет, Правни факултет Уни-
верзитета у Београду, 2015, 59.

13 Марковић, С. М., Право интелектуалне својине и информационо друштво, 141 и 
даље.

14 Ibid.
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имају своја аутономна правила односно услове коришћења, а који подра-
зумевају стављање у промет и коришћење аудиовизуелних садржаја, то 
додатно усложњава ситуацију.15 Као један од најчувенијих сајтова Јутјуб 
(Youtube), основан 2005. године, омогућио је кориснику интернета да 
постави свој аудиовизуелни снимак који гледаоци широм света могу да 
пронађу за свега неколико секунди и исти гледају неограничено. Јутјуб је 
карактеристичан по томе што се постављени садржаји не могу преузети 
већ само прегледати. Јутјуб данас, захваљујући својој разноликој темат-
ској покривености, постаје један од најважнијих и најпрепознатљивијих 
елемената интернет културе.16 

Неретко долази до неовлашћеног постављања аудио-видео записа на 
интернет, које је фактички немогуће контролисати. Са друге стране, пре-
узимање неовлашћено постављених садржаја такође представља непре-
мостив проблем. Појава платформи за директну размену садржаја (peer 
to peer) све више је присутна с напретком Bit torrent технологије. Овакав 
начин размене садржаја је директан, без посредовања специјализованих 
сајтова и често се назива клијент–клијент размена.17 Можемо закључити 
да су наведени проблеми изузетно комплексни и да је потребно наћи аде-
кватан модел који би се применио на наведене изазове које са собом носи 
информационо друштво. Циљ је избећи ситуацију у којој аутори не би 
били довољно стимулисани и мотивисани за рад, а чиме би било угроже-
но целокупно културно-уметничко стваралаштво.18

Позитивне и негативне стране дигиталне 
 у односу на аналогну технологију

Поставља се питање предности дигиталне технологије у односну на 
аналогну. Евидентна је чињеница да је дигитална технологија много сло-
женија у односу на аналогну, али је технолошки развој омогућио да се 
претварање аналогне информације у бинарни запис и обрнуто обавља ве-
ликом брзином. У складу са наведеним, у данашње време не постоје тех-
нички и финансијски проблеми у вези са дигитализацијом информације.19 
Како бисмо стекли целокупну слику о овој комплексној теми, изложићемо 

15 Поповић, Д., „Повреда ауторског права и сродних права на интернету – преиспити-
вање улоге посредника”, Право и привреда 4–6/2010, 579–582.

16 About Youtube, https://www.youtube.com/yt/about/, 22. јануар 2018.
17 Поповић, Д., „Повреде ауторског права и сродних права на сајтовима за размену ау-

дио и видео записа, путем коришћења онлајн видео игара и на блоговима”, Правни живот 
11/2012, 789.

18 Марковић, С. М., Право интелектуалне својине и информационо друштво, 143.
19 Ibid., 142.
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примере позитивних и негативних страна дигиталне технологије и наве-
сти неколико практичних примера.

Позитивне стране дигиталне у односу на аналогну технологију су 
многобројне, а у информационо-комуникационом пољу истичу се следеће 
предности:20

• брз запис и складиштење велике количине података на малом про-
стору без губитка информација и креирање вишеструких копија 
идентичних оригиналу;

• једноставна и аутоматизована размена велике количине података и 
њихова дистрибуција на даљину, као и једноставна обрада подата-
ка и приступ уз чување оригиналних вредности;

• дигитализација аналогних средстава комуникације са позитивним 
ефектима исказаним у домену: телевизије, телефоније, радија и сл. 
Примери дигитализације аналогних средстава складиштења пода-
така су:
 ◦ носачи звука: грамофонска плоча, односно аудио касете у CD 

затим у дигиталне датотеке (mp3, mp4 формат),
 ◦ филм: целулоидна трака у VHS касете па у DVD (Blu Ray и сл.),
 ◦ аудио разговор: јавне телефонске говорнице у мобилне 

телефоне,
 ◦ књижевна литература (књиге у папирном формату) у е-књиге,
 ◦ пошта: писмо у e-пошту,
 ◦ документација: писаћа машина и офсет штампа у дигиталне 

штампаче,
 ◦ графичка документација (слике) у дигиталне фотографије;

• креирање преносивих уређаја у свим областима комуникација, ба-
зираних на концепту примене дигиталне технологије;

• глобализација размене информација и економије, проширење тр-
жишта и повећање продуктивности и нов ниво слободе говора и 
размене података.

Како примена ниједне технологије није једнозначна, тако су вре-
меном приметне и негативне стране дигиталне технологије. Негативни 
аспекти у информационо-комуникационом пољу дигиталне револуције 
испољавају се кроз:21

• повреде ауторских права при неовлашћеном коришћењу дела без 
сагласности носиоца ауторског и сродних права (проблем оствари-
вања и заштите ауторског права и сродних права);

20 Hanna, N. K., Transforming Government and Building the Information Society, 27 
Innovation, Technology, and Knowledge Management, DOI 10.1007/978-1-4419-1506-1_2, 
Springer Science Business Media, LLC 2010.

21 Ibid.
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• хакерски (неовлашћени) приступ онлајн базама података и опа-
сност од неовлашћеног коришћења личних података грађана, веб- 
-сајтови који при приступу инсталирају HTTP колачиће (cookies) 
или спајвер (spyware) ради праћења онлајн активности корисника;

• проблем манипулације и употребљивости огромних количина по-
датака, затрпавање корисника великом количином информација – 
тзв. засићење медијима;

• угрожавање приватности, праћење кретања и активности 
појединаца;

• социјални проблеми који се јављају као последица превеликог ко-
ришћења наведених технологија (изолованост, виртуелни свет);

• креирање лажних и непотврђених информација и њихово пласира-
ње онлајн.

КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ  
АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

Аутор је изворни носилац ауторског права на свом делу, а његова 
овлашћења су претежно апсолутне, односно искључиве природе. Дакле, 
да би друго лице законито користило ауторско дело, потребно је да ау-
тор уступи том лицу право на коришћење дела и прими за то ауторску 
накнаду, односно уступи без накнаде. Да би се испунили сви предусло-
ви потребно је обавити низ радњи. Наиме, аутор и заинтересовано лице 
(потенцијални корисник), најпре морају ступити у контакт, затим обавити 
преговоре који, ако су успешни, резултирају закључењем ауторског угово-
ра. Након тога, потребно је да аутор прати извршавање уговорних обавеза. 
Даље, аутор мора да прати и евентуалне злоупотребе од стране оних који 
неовлашћено користе његово дело и кад их уочи, да прикупи доказе који 
поткрепљују његове тврдње. Примера ради, код музичких дела отежано 
је праћење и надгледање дела које се у истом тренутку, на више разли-
читих места изводе или емитују и тиме крше различита ауторскоправна 
овлашћења. Из наведеног примера се види фактичка немогућност инди-
видуалног остваривања овакве врсте имовинскоправних овлашћења. Нај-
зад, као последња обавеза аутора у оваквом приказу би била покретање 
одговарајућих механизама судске заштите, уколико се констатује повреда 
права. Поред тога што је читав процес изузетно компликован, он такође 
ствара и трошкове. Један од главних задатака колективног остваривања 
ауторског права јесте смањење трансакционих трошкова.22 

22 Марковић, С., „Колективно остваривање ауторског права у светлу слободе конку-
ренције на тржишту Европске уније, Развој правног система Србије и хармонизација са 
правом ЕУ“ – прилози пројекту 2010, Београд, 2011, 27.
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На основу свега наведеног, закључујемо да колективно остваривање 
ауторског и сродних права има главни задатак да омогући вршења права 
у пуном обиму или да олакша функционисање ауторског и сродних права 
кроз:

• смањење броја неопходних контаката између титулара права и ко-
рисника предмете заштите,

• смањење броја преговарача и уговарача и 
• смањење трансакционог трошка.23

ПОЈАМ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ  
АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

Проблеми индивидуалног остваривања ауторског и сродних права, 
превазилазе се уз помоћ организација за колективно остваривање аутор-
ског и сродних права. Организација представља специфично правно лице 
које настаје удруживањем носилаца ауторског или сродних права.24 Су-
штина организација за колективно остваривање ауторског и сродних пра-
ва је у следећем: aутори или носиоци ауторског права на појединим вр-
стама ауторског дела, који фактички не могу или не могу под економско 
исплативим принципима да индивидуално остварују своја права, удружу-
ју се у организације. Они уступају своја права организацији на одређене 
облике коришћења својих дела, с налогом да организација та права уступи 
заинтересованим корисницима, убере уговорену накнаду и расподели је 
ауторима, односно носиоцима ауторског права.25

Законом о ауторском и сродним правима прописано је да се „органи-
зација не оснива ради стицања добити”. Такође, Директива 2014/26/ЕУ о 
колективном остваривању ауторског и сродних права и мултитериторијал-
ном уступању права на музичким делима за онлајн коришћење на унутра-
шњем тржишту, садржи следећу дефиницију: 

„Организација за колективно остваривање права је свака органи-
зација која је у складу са законом или преносом права, одобрењем или 
другим уговорним споразумом овлашћена за управљање ауторским или 
сродним правима у име више од једног носиoca права у заједничку ко-

23 Марковић, С., Колективно остваривање ауторског и сродних права – функциониса-
ње и улога, наставни материјал.

24 Марковић, С., Поповић, Д., Право интелектуалне својине, Правни факултет Уни-
верзитета у Београду, Београд, 2015, 250.

25 Радуловић, С., Организације за колективно остваривање ауторског и сродних права 
[дипломски рад], Правни факултет, Унивeрзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2011, 14.
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рист тих носиoca права као својом једином или главном сврхом и која 
испуњава један или оба следећа критеријума:

• у власништву је својих чланова или под њиховим надзором;
• устројена је на непрофитној основи.“ 26

Организација је по својој природи институт приватног права, међу-
тим, неке њене функције задиру и у јавне интересе. Чињеница да ауторско 
право представља правни механизам за обезбеђење економске основе про-
фесије аутора, јасно показује да од ефикасности ауторскоправне заштите 
добрим делом зависи један битан интерес – континуитет културног ства-
ралаштва и културне размене.27 

Oрганизација у одређеном делокругу функционисања подсећа на 
неку врсту социјалног осигурања. Принцип отворености, који је засту-
пљен за све оне који желе да постану њени чланови, са принципом неди- 
скриминације међу члановима доводи до „социјализације ризика везаних 
за трошкове остваривања ауторских права аутора чија дела нису популар-
на, односно економски атрактивна.”28 

Логично је очекивати да у мноштву ауторских дела можемо разли-
ковати, посматрано с економског аспекта, атрактивна и мање атрактивна, 
односно популарна дела. Код мање атрактивних ауторских дела трошак 
остваривања права је често већи од ауторске накнаде која се убере од њи-
ховог коришћења. Дакле, настаје ситуација у којој колективно остварива-
ње права ствара губитке организацији. Та економска неисплативост се по-
крива из прихода убраних колективним остваривањем ауторског права за 
друга дела која су атрактивнија и која се више економски експлоатишу.29 

Због практичних предности које пружа овакав облик остваривања 
ауторског и сродних права, његова неопходност у појединим областима 
коришћења ауторских дела и предмета сродних права је очигледна. Може 
се рећи да у готово свим земљама срећемо специјализоване организације 
за остваривање ауторског и сродних права које, суштински, функционишу 
на сличним принципима уз поједине особености правних система којима 
припадају.30

26 Чл. 3. ст. 1. т. Директиве број: 2014/26/ЕУ о колективном остваривању ауторског и 
сродних права и мултитериторијалном уступању права на музичким делима за онлајн кори-
шћење на унутрашњем тржишту.

27 Марковић, С., Право интелектуалне својине, Службени гласник, Београд, 2000, 
238. и даље.

28 Марковић, С., Право интелектуалне својине и информационо друштво, 136–138.
29 Ibid.
30 Марковић, С., Поповић, Д., Право интелектуалне својине, 249–259.
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ОРГАНИЗАЦИЈА КАО ПРИРОДНИ МОНОПОЛ

Један од проблема колективног остваривања ауторског и сродних 
права односи се на монополски статус који организација ужива de iure 
или de facto у већини држава. Дакле, организација има правно гарантова-
ни монопол на тржишту имовинскоправних овлашћења која се колективно 
остварују. Резултат ових чињеница је да корисник нема могућност избора 
организације од које ће прибавити одређена права коришћења одређеног 
предмета заштите. Разлог због којег је монополски положај организацијa 
законски заштићен лежи управо у чињеници да на тај начин бивају осигу-
ране све предности колективног остваривања ауторског и сродних права 
– пре свега, ефикасност и економичност.31

„У условима монопола32 један субјект располаже целокупном пону-
дом на тржишту и суочава се с атомизираном тражњом на нивоу гране. 
Будући да се под монополом подразумева један једини понуђач који у од-
носној привредној грани или на датом подручју нема такмаца, мислимо 
да се монопол не може сврстати у тржишне типове конкуренције, већ је 
он посебан тип тржишта...“33 Многи аутори сматрају да се монополски 
статус организација за колективно остваривање ауторског и сродних права 
испољава као природни монопол. Ова појава представља такав облик тр-
жишне имперфекције код којег један произвођач може опслуживати цели 
сектор на тржишту (понуђачи комуналних услуга попут дистрибутера 
електричне енергије, плина, воде) с већом ефикасношћу него већи број 
конкурентних произвођача. Јавља се кад технологија производње, узро-
кује високе фиксне трошкове, док се дугорочни укупни просечни трошак 
смањује паралелно с повећањем обима производње, па тада, такав сектор 
има стално растуће приносе. Из тих разлога је постојање више субјеката 
на тржишту немогуће.34 

Монополски положај организације се испољава двојако:
• према ауторима , тј. носиоцима права и 
• према корисницима.35 

31 „Међусобна конкуренција две или више организација у оквиру исте специјализаци-
је разорила би систем колективног остваривања права и учинила га беспредметним“, Мар-
ковић, С., Право интелектуалне својине, 238.

32 Монопол има више појавних облика, од којих разликујемо следеће: чисти, потпуни 
или апосолутни монопол, монопсон, унилатерални монопол, билатерални монопол, парци-
јални монопол, квази монопол, природни монопол, економски монопол...

33 Варга, С., Право конкуренције, Привредна академија, Нови Сад, 2006, 48.
34 Michael Fraboni, The current discussion on collective management of rights in the EU 

– Economic concerns, Workshop on the Law and Economics of Intellectual Property and Informa-
tion Technology, Università Carlo Cattaneo, Italy, 2005, 1–17.

35 Марковић, С., „Колективно остваривање ауторског права у светлу слободе конку-
ренције на тржишту Европске уније, Развој правног система Србије и хармонизација са 
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Гледајући организацију, индивидуални носиоци су потрошачи на 
тржишту услуге колективног остваривања права, а корисници музичких 
дела представљају потрошаче на тржишту тих дела. Ако узмемо у обзир 
да обе категорије немају избора тражња за услугом је нееластична, што 
организацији даје велику тржишну моћ. Разлог због ког се дозвољава ова-
кво стање лежи у функцији смањења трансакционих трошкова колектив-
ног остваривања ауторског права, али омогућава и формирање монопол-
ске цене за коришћење ауторских дела.36

ВРШЕЊЕ ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ  
У СКЛАДУ С АНТИМОНОПОЛСКИМ ПРОПИСИМА

Удруживање носилаца права у организацију и закључивање реци-
прочних аранжмана с одговарајућим иностраним ентитетима резултат су 
монополског или доминантног положаја организације у оквиру одређене 
специјализације на тржишту. Управо због тога организација подлеже вр-
шењу државне контроле на основу антимонополских прописа, нарочито у 
земљама развијене тржишне привреде. 

Антимонополско право (у ужем смислу) је грана права конкуренције 
која садржи правне норме којима се:

• регулише заштита конкуренције од појединачних аката рестрик-
тивне пословне праксе и

• прописује забрана злоупотребе доминантног положаја на тржишту. 

Закон о заштити конкуренције инкриминише злоупотребу монопол-
ског, односно доминатног положаја на тржишту и дефинише појам повре-
де конкуренције. Овај акт припада корпусу тзв. антимонополских прописа 
којима се штити економски поредак. „Повредом конкуренције у смислу 
овог закона сматрају се акти или радње учесника на тржишту које за циљ 
или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, наруша-
вање или спречавање конкуренције.“37

Европски суд правде и Европска комисија су у дугогодишњем раду 
формирали одређене ставове везане за та питања. Међутим, ниједном 
одлуком није оспорен монопол организације, већ је регулатива ишла у 
правцу спречавања злоупотребе доминантног положаја организације. Тек 
у новије време имамо тенденцију у ЕУ да се афирмише принцип кон-

правом ЕУ“ – прилози пројекту 2010, 30.
36 Ibid.
37 Закон о заштити конкуренције (Службени гласник РС, бр. 51/2009 и 95/2013)  

чл. 15. ст. 1. ЗЗК.
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куренције међу организацијима, да се њихов монополски положај укине 
зарад одржања јединствености тржишта. Монополски статус представља 
неодржив фактор у контексту јединственог унутрашњег тржишта. Моно-
пол на државној територији сваке државе чланице представља аномалију 
која разарајуће делује на основне постулате ЕУ. 

Интересантан је податак да појам доминантног положаја није дефи-
нисан Оснивачким уговорима ЕУ, већ је дефиницију формирала пракса 
Европског суда правде. У пресуди Суда правде по предмету United Brands 
v. Commission од 14. фебруара 1978, формира се став да доминантан по-
ложај имају: „тржишни учесници који имају такву снагу која им омогу-
ћава да предупреде делотворну конкуренцију на тржишту на тај начин 
што могу да се у знатној мери понашају независно од конкурената, купаца 
и, коначно, потрошача.“ Приликом одређивања тржишне моћи један од 
главних параметара је величина тржишног удела. Тако у предмету Hilti 
AG v. Commission, Суд правде закључује да постојање тржишног удела 
од 70–80 % представља постојање доминантног положаја на тржишту. У 
другој пресуди, AKZO v. Commission суд, пак, закључује да се удео од 50 % 
може сматрати веома великим и да може бити узет као доказ постојања 
доминантног положаја, изузев ако не постоје изузетне околности које би 
указивале да доминантни положај не постоји. Као околности се наводе: 
кратак временски период у којем је тај тржишни удео заузиман, величина 
тржишног удела конкурента, затим постојање препрека приликом уласка 
на тржиште и др.38

Што се нашег правног система тиче, као што је већ поменуто на од-
говарајућем месту, организације уживају положај „природних монопола“, 
тако да се многе одредбе овог закона директно не примењују. Међутим, 
пратећи трендове из непосредног окружења, пре свега у земљама члани-
цама ЕУ, очекујемо да ће ово питање у кратком року бити отворено, ако 
се узме у обзир хармонизација нашег правног система са системом ЕУ.39 

38 Поповић, Д., Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција, 
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.

39 Радуловић, С., Организације за колективно остваривање..., 40.
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НА ТРАГУ ЕУ ЗАКОНОДАВСТВА  
– ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВОГ КОНЦЕПТА КОЛЕКТИВНОГ 

ОСТВАРИВАЊА АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

Предлог директиве и Директива 2014/26/ЕУ  
о колективном остваривању ауторског и сродних права 

и мултитериторијалном уступању права на музичким делима 
за онлајн коришћење на унутрашњем тржишту

Након законодавних активности започетих 2005. године са јасним 
циљем, Европска комисија 2012. године коначно усваја Предлог директи-
ве, да би у марту 2014. усвојила и Директиву 2014/26/ЕУ о колективном 
остваривању ауторског и сродних права и мултитериторијалном уступању 
права на музичким делима за онлајн коришћење на унутрашњем тржишту 
(даље: Директива). 

Прихвата се концепт по којем ће сваки носилац права имати могућ-
ност избора, у било којој земљи ЕУ, којој организацији ће поверити ко-
лективно остваривање својих права за више држава чланица или за целу 
територију ЕУ, на делима која се користе на интернету. Дакле, организа-
ција не сме да дискриминише носиоца права по основу држављанства. 
С друге стране, организација у било којој земљи ЕУ ће моћи да уступи 
кориснику из било које земље чланице право на коришћење репертоара 
за више држава чланица или за целу територију ЕУ доделом паневропске 
лиценце. Организација која не располаже логистичким претпоставкама за 
уступање лиценци за више државних подручја, дужна је да то обезбеди 
преко организације која располаже одговарајућим капацитетима. Из наве-
дене одредбе закључујемо да ће организације које делују на своје државе, 
наставити свој рад уз обавезу да путем уговора са другом организацијом, 
оспособљеном за издавање одговарајућих лиценци, омогуће својим носи-
оцима права колективно остваривање и за територије друге државе.40

Процес „разбијања монопола“, који је започет и у претходним актима 
ЕУ, као conditio sine qua non због свог разарајућег ефекта на јединствено 
тржиште, наставља се и фактички је учвршћен кроз забрану спречавања 
или неоправданог отежавања иступања из организација, као и уступање 
права другој организацији. Систем разградње монопола би могао да ство-
ри амбијент у којем би аутори и друга физичка лица која су изворни или 
деривативни носиоци права били доведени у неравноправни положај у од-
носу на продуцентске и медијске куће као носиоце права. Забрањена је 
дискриминација носиоца права приликом прерасподеле убраних средстава 

40 Марковић, С., „Колективно остваривање ауторског и сродних права – од монопола 
ка конкуренцији”, 648–650.
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по било ком основу. Принципи транспарентности у раду, као и ажурности 
детаљно су регулисани са циљем да се заштите носиоци права.41

Последице које ће, евидентно, наступити након примене Директиве 
наишле су на критике. Очекује се да ће уместо постојеће фрагментације 
тржишта ЕУ по принципу држава чланица заменити фрагменатaција пре-
ма музичким делима која ће бити на репертоарима организација, класи-
фикована по популарности и жанру. У новонасталој ситуацији, питање је 
да ли ће се испунити један од циљева Директиве – а то је смањење транс-
акционих трошкова. Такође, могла би се замислити ситуација у којој би 
уместо поспешивања конкуренције између оргaнизација, због њихове еко-
номске природе као природних монопола, дошло до тога да колективно 
остваривање ауторског и сродних права на онлајн коришћење музике у ЕУ 
буде концентрисано код свега неколико ако не и само једне организације. 
Дакле, у том случају ефекат би био дијаметрално супротан од жељеног 
циља регулативе.42

Ниједан пионирски покушај реформисања комплексних правних ин-
ститута, какав јесте колективно остваривање ауторског и сродних права, 
није једнозначан и свакако ће евентуални негативни ефекти у будућности 
бити предмет анализе. На основу изнетог, и поред свих бојазни и претпо-
стављених изазова у примени регулативе, треба афирмативно посматрати 
интенцију Европске уније да се регулише област онлајн коришћења му-
зичких дела, као прилагођавање ауторског права духу модерног времена.

Предлог директиве о ауторским правима  
на јединственом дигиталном тржишту

Као потврду становишта да законодавна иницијатива ЕУ није крат-
ког даха већ да у последњих неколико година добија свој прави замах, 
јесте доношење Предлога директиве о ауторским правима на јединстве-
ном дигиталном тржишту 14. 9. 2016. године. Наведени акт ЕУ није уско 
повезан с колективним остваривањем ауторског и сродних права, али исти 
у богатој законодавној пракси ЕУ чини један од битнијих у корпусу аката 
усмерених ка превазилажењу изазова који су настали као последица на-
претка комуникационо-информационих технологија. 

Европска комисија је детаљно образложила разлоге и циљеве предло-
га директиве, а сходно томе и предложила увођење посебних изузетака и 
механизама којима би се промовисане идеје спровеле у дело. Развојем ди-
гиталних технологија променио се начин стварања, производње, дистри-

41 Ibid.
42 Ibid.
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буције и искоришћавање ауторског дела и других заштићених садржаја, 
појавили су се нови начини коришћења ауторског дела као и нови послов-
ни модели. У дигиталном окружењу екстензивно се појачава прекогранич-
на употреба, а потрошачима су се отвориле нове могућности за присту-
пање садржају заштићеном ауторским правима. Предлогом директиве се, 
као једна од кључних, афирмише идеја да је неопходно смањити разлике 
између националних система држава чланица у домену регулативе аутор-
ског и сродних права и омогућавање слободнијег онлајн приступа делима 
за кориснике на територији ЕУ и прилагодити систем новој стварности.43

У последње време јача улога интернета као главног тржишта за ди-
стрибуцију садржаја заштићеног ауторским правима, као и приступ том 
садржају. У овом новом окружењу носиоци права суочавају се с потешко-
ћама када желе да заштите своја права и остваре право на накнаду за ко-
ришћење свог дела онлајн. Тиме се угрожава развој европске креативно-
сти и производње креативног садржаја. У том контексту у овом предлогу 
предвиђене су мере којима се настоји побољшати положај титулара права 
у преговорима и у погледу накнаде за коришћење њихових ауторских дела 
путем интернета.44

Да сумирамо: Предлогом директиве Комисија акценат ставља на: 
• усаглашавање националних система држава чланица у домену ре-

гулативе ауторског и сродних права и омогућавање слободнијег 
онлајн приступа делима за кориснике на територији ЕУ;

• олакшавање поступка давања дозвола и стицања права на предме-
тима заштите, као и поједностављивање прекограничног приступа 
садржају који је предмет заштите ауторског права;

• побољшање положаја носиоца ауторског права у преговорима и 
у погледу накнаде за коришћење њихових ауторских дела путем 
интернета.

Треба, констатовати да ће Директива, када буде усвојена, имати ути-
цаја и на правни систем Републике Србије. Усудили бисмо се да констату-
јемо да су уочени проблеми апсолутно у сагласју са фактичким, као и да 
увођење нових механизама и олакшавање представљају неопходност, без 
угрожавања правне сигурности појединца или правног лица.

43 Предлог директиве о ауторским правима на јединственом дигиталном тржи-
шту od 14. 9. 2016. eng: Proposal for a directive of a European parliament and of the council 
on copyright in the Digital Single Market https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT 
/?uri=CELEX%3A52016PC0593.

44 Ibid.
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ЗАКЉУЧАК

Крај прошлог века карактерише прелазак с аналогне на дигиталну 
технологију која суштински ремети све премисе на којима се заснивао 
класичан концепт остваривања и заштите ауторског и сродних права уоп-
ште. Тежња за променом класичног концепта колективног остваривања 
ауторског и сродних права условљена је жељом да се систем учини ефи-
каснијим и економичнијим, а да се притом уважи сва комплексност овог 
института. 

Статусне особености организација, превасходно монополски положај 
на тржишту, друштвено корисне функције организације и непрофитни ка-
рактер дају посебно обележје овим ентитетима. Из претходних излагања, 
можемо закључити да је процес разградње монопола који ужива организа-
ција за колективно остваривање ауторског и сродних права, у ЕУ увелико 
у току, ако не и у завршној фази. Монопол више не представља нужност, 
већ напротив, аномалију која ремети јединственост тржишта Европске 
уније.

Колективно остваривање ауторског и сродних права временом све 
више добија на значају, пред организације се стављају све комплекснији 
и тежи задаци. Можемо констатовати да је ово тема будућности и да има 
доста простора за развој и надоградњу, поготово у сфери коришћења ау-
торских дела на интернету. Тенденције у ЕУ су усмерене ка пројектовању 
новог система, са циљем да се обезбеди конкуренција између организаци-
ја, као и издавање паневропских лиценци за коришћење предмета зашти-
те преко интернета, те успостављање слободе прекограничног пружања 
услуга колективног остваривања права у ЕУ. С обзиром на то да је Ди-
ректива усвојена и постала део acquis communautarie имаће утицаја и на 
домаћу законску регулативу, због уједначавања законодавстава Републике 
Србије са законодавством Европске уније.

Посебно место у читавој законодавној конструкцији заузима још 
један системски акт ЕУ, Предлог директиве о ауторским правима на је-
динственом дигиталном тржишту. Предлог директиве је значајан зато што 
препознаје потребу за јединственим дигиталним тржиштем, с акцентом на 
интернет, које ће функционисати по општим тржишним принципима, уз 
све своје особености. Потреба за усаглашавањем националних законодав-
става у сегменту ауторског и сродних права постаје неопходан елемент, 
као и успостављање посебних механизама који би омогућили широку до-
ступност ауторских дела флексибилнијим приступом. 
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TRANSFORMATION OF A CLASSICAL CONCEPT OF COLLECTIVE 
MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE 

CONTEXT OF TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT AND THE EU LAW
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S u m m a r y

Legal systems have been regulating collective management of copyrights for more 
than hundred and fifty years, throughout that period the concept of the collective manage-
ment evolved to answer to meet the challenges faced by modern society. The end of the last 
century witnessed transition from analogue to digital technology, a process that essentially 
shattered the very premises on which the classical concept of the collective management 
of copyrights was based. This technological development pushed for re-examination of the 
existing concept of the collective management of copyright and related rights. Over the past 
decade, the European Union has embarked on a reform of cross-border collective manage-
ment of copyright and related rights in order to meet the needs of the EU market and find 
appropriate solutions to set up a new legal framework. EU tendencies are aimed at securing 
competition between organizations for the collective management of copyright and related 
rights, issuing of pan-European licenses for the use of Internet security, and the establish-
ment of the free cross-border provision of services for the enforcement of collective rights 
within the EU. The EU legislation affirms a concept in which it is necessary to reduce the 
gap between the national systems of the EU members in the field of copyright and related 
rights and to facilitate provision of a more open online access to author’s work within the 
territory of the EU. The above mentioned legislative activities, that have intensified lately, 
will certainly have an impact on Serbian laws due to the harmonization of the legislation of 
the Republic of Serbia with that of the European Union.

Keywords: collective management of copyright, digital revolution, EU legislation, 
competition law, use of author’s work via the Internet
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PRIRAŠTAJ – PRERADA

SAŽETAK: Prerada je jedan vid priraštaja pokretnih stvari. Pre-
rada postoji kada jedno lice svojim radom od tuđeg materijala izradi 
novu stvar, a između prerađivača i vlasnika materijala ne postoji 
ugovorni odnos. U takvom slučaju postavlja se pitanje prava svojine 
na novoj stvari. Kod instituta prerade uočavamo nepotpunu regula-
ciju u našem važećem zakonodavstvu. U ovom radu određen je sam 
pojam, uz uvažavanje mišljenja više autora. Navedeni su praktični 
primeri, te posledice koje se tiču promena u svojinskom režimu pre-
rađenih stvari, s aspekta pozitivnih propisa, imajući u vidu istorijski 
prikaz, kao i potencijalna nova rešenja našeg zakonodavstva.

Ključne reči: priraštaj, prerada, pravo svojine

UVOD

Originarno sticanje prava svojine postoji kada pravni sledbenik svo-
je pravo ne izvodi iz prava prethodnika nego na osnovu činjenica utvrđenih 
zakonom. 

Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa (čl. 21) navodi da se po sa-
mom zakonu pravo svojine stiče stvaranjem nove stvari, spajanjem, mešanjem, 
građenjem na tuđem zemljištu, odvajanjem plodova, održajem, sticanjem svo-
jine od nevlasnika, okupacijom i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 

Priraštaj je zajednički naziv za pojedine načine sticanja prava svojine, 
određene pomenutim članom Zakona, pojam koji je nastao u pravnoj teoriji.

Prerada (specifikacija) i sjedinjenje (spajanje i smeša), predstavljaju prira-
štaj pokretnih stvari. 

Originalni naučni rad UDC 347.78 
 doi:10.5937/gakv90-24325. 
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Kako bismo mogli što potpunije izložiti pojam, biće reči o samom pojmu 
i pravnim posledicama koje se događaju prilikom prerade stvari, a zatim ćemo 
prikazati sam razvoj pojma kroz istoriju, imajući u vidu i predratne propise, pre 
svega Austrijski građanski zakonik i Srpski građanski zakonik, koji, u načelu 
za ova oba načina sticanja prava svojine – preradom i sjedinjenjem, sadrže ista 
pravila. Kroz uporedni prikaz imaćemo priliku da vidimo kako pojedina za-
konodavstva vrednuju kriterijume za rešavanje pitanja prava svojine na novoj 
stvari. Na kraju, osvrnućemo se na predložena rešenja iz Nacrta Zakonika o svo-
jini i drugim stvarnim pravima iz 2006. godine, kao i dugo pripremanog nacrta 
kodifikacije građanskog prava Republike Srbije – Nacrta Građanskog zakonika.

O PRIRAŠTAJU UOPŠTE

Priraštaj je nastanak nove stvari od delova, odnosno vrednosti (materijal 
i rad), koji pripadaju različitim vlasnicima, a između kojih ne postoji ugovorni 
odnos. U takvom slučaju, ukoliko povraćaj u pređašnje stanje nije moguć, po-
stavlja se pitanje prava svojine na novoj stvari, a iz razloga što prirasle stvari 
više nisu podobne da budu objekti samostalnog prava svojine. Rešavanje ovog 
pitanja zavisiće od vrste priraštaja, savesnosti lica u pitanju i, svakako, odnosa 
između pojedinih vrednosti iz kojih je nova stvar nastala. Kako do priraštaja 
može doći spontano ili usled aktivnosti čoveka, načelno možemo govoriti o 
prirodnom i veštačkom priraštaju, a u zavisnosti od toga da li je novonastala 
stvar pokretna ili nepokretna, razlikujemo priraštaj pokretnih i priraštaj nepo-
kretnih stvari.1

Priraštaj na pokretnim stvarima podrazumeva sjedinjenje i preradu. Sje-
dinjenje obuhvata spajanje i smešu, iako i za jedan i za drugi oblik važe ista 
pravila. Priraštaj nepokretnih stvari može biti veštački, a to je zidanje i sađenje, 
odnosno sejanje na tuđem zemljištu, i prirodni – nanos, novo rečno ostrvo, na-
pušteno rečno korito i sl.2

Srpski građanski zakonik naziva priraštajem ili pripatkom sve ono što 
iz jedne stvari proističe ili se samo sobom njoj prilaže, pa bilo da je prira-
štaj izazvan prirodnim uzrocima, bilo veštačkim radom, bilo i jednim i drugim  
(§ 258). Smatramo da se ovakvo šire shvatanje pojma priraštaja, po kome je 
priraštaj i „sve ono što iz jedne stvari proističe“3, dakle, plodovi stvari, ne 
može prihvatiti jer odvojeni plodovi pripadaju vlasniku glavne stvari upravo 
na osnovu prava svojine na glavnoj stvari i u tom slučaju ne postoji nikakav 
sukob interesa između dva vlasnika, dok pojam priraštaja to pretpostavlja. 
Ako za primer uzmemo situaciju gde je njiva zasejana tuđim semenom, pa se 

1 Obren Stanković, Miodrag Orlić, Stvarno pravo, Beograd, 1999, 99.
2 Radmila Kovačević Kuštrimović, Miroslav Lazić, Stvarno pravo, Niš, 2009, 112. 
3 Vidi § 258 Srpskog građanskog zakonika i § 404 Austrijskog građanskog zakonika.
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postavi pitanje prava svojine na plodovima koje je dala takva njiva, dolazimo 
do zaključka da vlasnik njive postaje vlasnik tuđeg semena bačenog u nju (tu 
postoji priraštaj i sukob interesa između vlasnika njive i vlasnika semena, a 
koji se rešava u korist ovog prvog), te da je u trenutku odvajanja plodova, 
do čega dolazi kasnije, jedno lice vlasnik svih materijalnih sastojaka od kojih 
potiče plod kao nova stvar. Tačnije, ni u ovoj situaciji, plod ne potiče od vred-
nosti koje pripadaju raznim licima, a što je za priraštaj bitno.4 Za sve te stvari, 
koje se prema nekoj drugoj stvari javljaju kao priraštaj ili pripadak, važi jedno 
opšte pravilo, da one samim postankom prelaze u svojinu sopstvenika glavne 
stvari. Zato što su priraštaj ili pripadak neke druge stvari, one pripadaju istom 
licu koje je vlasnik glavne stvari.5 Uže shvatanje priraštaja, kao fizičkog jedin-
stva dve stvari od kojih je jedna glavna, a druga sporedna6, pri čemu vlasnik 
glavne stvari postaje i vlasnik sporedne stvari, koja je u njoj inkorporisana, 
bilo bi ispravnije shvatiti kao jednu vrstu priraštaja, gde je od značaja za re-
šavanje pitanja svojine odnos vrednosti između dve stvari. Tamo gde to nije 
odnos između glavne i sporedne stvari, svojinska pitanja će se rešiti po drugim 
merilima, ali problem je isti – nova stvar je nastala od vrednosti koje pripada-
ju raznim licima između kojih ne postoji ugovorni odnos i postavlja se pitanje 
prava svojine na novoj stvari.

Prema nekim autorima, priraštaj (accessio) je spajanje dveju stvari od ko-
jih je jedna glavna, a druga sporedna, tako da sporedna stvar postaje sastavni 
deo glavne stvari i sa njom čini celinu.7

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ne definiše ovaj pojam, već 
propisuje da se po samom zakonu pravo svojine stiče stvaranjem nove stvari, 
spajanjem, mešanjem, građenjem na tuđem zemljištu, odvajanjem plodova itd.,8 
te zakonodavac na ovaj način pobraja pojedine načine sticanja svojine, koje 
pravna teorija naziva jednim imenom – „priraštaj“.9

PRERADA (SPECIFIKACIJA)

Pojam i pravne posledice

Prerada (specifikacija) postoji kada jedno lice svojim radom od tuđeg ma-
terijala izradi novu stvar, a između prerađivača (tvorca nove stvari) i vlasnika 
materijala (prerađene stvari) ne postoji ugovorni odnos. Kao primer možemo 

4 Obren Stanković, Miodrag Orlić, Stvarno pravo, op. cit., 99.
5 Lazar Marković, Građansko pravo, Beograd, 1912, 394.
6 Živojin Perić, Stvarno pravo, Beograd, 1922, 50.
7 Čedo Rajačić, Stvarno pravo, Zagreb, 1956, 179.
8 Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa (Službeni list SFRJ, br. 6/80 i 36/90, Službe-

ni list SRJ, br. 29/96 i Službeni glasnik RS, br. 115/2005 – dr. zakon), čl. 21. 
9 Radmila Kovačević Kuštrimović, Miroslav Lazić, Stvarno pravo, op. cit., 111.
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uzeti situaciju gde neko upotrebi tuđe daske i napravi sebi komad nameštaja 
ili, pak, neko od tuđeg štofa sašije sebi odelo.10 Pravna relevantnost prerade 
materijala postoji samo u onom slučaju ako je prerađivač osoba različita od 
vlasnika materijala.11 Takođe, nije od značaja da li je prerada stvari izvršena 
ličnim radom prerađivača ili angažovanjem nekog trećeg, a prerađivač treba da 
je preradu izvršio za sebe, dakle s namerom da je učini njegovom.12 Za pojam 
prerade bitno je da je nastala nova stvar (nova species) i da je ta stvar posledica 
rada.13 Takođe, da bi se ovakva promena na stvari mogla smatrati preradom, 
neophodno je da je stvar dobila na vrednosti.14 Prerada kao originarni način 
sticanja svojine ne postoji ukoliko lice od svog materijala svojim radom izradi 
novu stvar, kao ni u slučaju da lice stiče svojinu na stvari koju od njegovog ma-
terijala na osnovu pravnog posla izradi drugo lice.15 Tada postoji akumulacija.

Da li su promene na stvari takve da od nje čine novu stvar ili ne, faktičko 
je pitanje, koje se rešava u svakom konkretnom slučaju, a u skladu sa shvata-
njima prometa. Ukoliko neko uloži svoj rad u stvar, ali tako da ona ne bude 
prerađena u novu stvar, može se reći da su učinci obligacionopravni, a ne stvar-
nopravni.16 Stvar treba da bude različita od stvari koja je postojala pre prerade, 
tj. da ima drugu namenu nego ranije, da se upotrebljava na drugi način i sl. Ne 
možemo smatrati preradom samo popravljanje, renoviranje ili poboljšavanje 
stvari, dokle god usled nekog rada ne nastane stvar koja je po svojoj nameni 
i bitnim osobinama različita od ranije stvari. Pored toga, prerada je samo ona 
promena na stvari koja je nastala ljudskom radnjom, bilo neposredno, uz po-
moć nekog oruđa ili mašina. Promena koja je nastala slučajem nije prerada, čak 
ni kad je taj slučaj skrivljen od strane nekog lica. Obično se kao bitna pretpo-
stavka za pojam prerade zahteva da je stvar dobila na vrednosti, a s obzirom 
da kod prerade zapravo dolazi do spajanja vrednosti stvari i vrednosti rada, te 
bi u ukupnom rezultatu trebalo da su sadržane obe vrednosti. S druge strane, 
postoji mogućnost da se vrednija stvar preradi u manje vrednu, npr. prerada je 
ako se od ormara za knjige naprave stolice, koje su manje vredne. I tada dolazi 
do spajanja vrednosti, jer i taj rad ima svoju vrednost. Zato je verovatno najpri-
hvatljivije shvatanje ono koje kao bitno za preradu zahteva da stvar preradom 
nije nesrazmerno izgubila na vrednosti. Nije, stoga, prerada ako je nova stvar 
nesrazmerno manje vrednosti, npr. ormar se iscepa u drvo za loženje.17

10 Obren Stanković, Miodrag Orlić, Stvarno pravo, op. cit., 113.
11 Boris Vizner, Komentar Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, Zagreb, 1980, 147.
12 Zoran Rašović, Stvarno pravo, Podgorica, 2002, 134.
13 Radmila Kovačević Kuštrimović, Miroslav Lazić, op. cit., 112.
14 Čedo Rajačić, Stvarno pravo, op. cit., 199.
15 Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, čl. 22. st. 1. i 2.
16 Nikola Gavella, „Sticanje prava vlasništva preradom, sjedinjenjem, izgradnjom zgrade i 

odvajanjem plodova“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1–2/81, 47.
17 Čedo Rajačić, Stvarno pravo, op. cit., 200.
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Prema Zakonu o osnovama svojinsko-pravnih odnosa „ako je neko od 
tuđeg materijala svojim radom izradio novu stvar, ona pripada njemu ako je 
savestan i ako je vrednost rada veća od vrednosti materijala, a ako su vredno-
sti jednake – nastaje susvojina“.18 Mišljenje je da je prerada ovde, a za razliku 
od odredaba o spajanju i smeši, nepotpuno regulisana. Nisu regulisani sluča-
jevi kada je prerađivač nesavestan, kao ni slučajevi kada je savestan, odnosno 
nesavestan vlasnik materijala.19 Pored toga, nema reči o situaciji u kojoj je pre-
rađivač savestan, a vrednost rada je manja od vrednosti materijala.20 O ovom 
pitanju u pravnoj teoriji postoje različita mišljenja. Nesavestan prerađivač ne 
stiče vlasništvo, ali bi trebalo omogućiti (savesnom) vlasniku materijala da od 
takvog prerađivača traži da mu cela stvar pripadne u vlasništvo ili da cela stvar 
pripadne nesavesnom vlasniku uz naknadu vrednosti cele stvari.21 S druge stra-
ne, čini se ispravnim stav da, uvek kada prerađivač nije pošten, a i kada je bio 
pošten, ali je vrednost njegovog rada manja od vrednosti materijala, pravo vla-
sništva tog proizvoda stiče onaj ko je bio vlasnik materijala.22 

Istorijski i uporedni prikaz

U rimskom pravu, sve do Justinijana, bilo je sporno kome pripada nova 
stvar nastala preradom. Dve pravne škole vodile su raspravu o tome. Sabinijan-
ci su davali prednost materiji, pa je svojina na novoj stvari pripadala vlasniku 
materijala, dok su Prokuleanci veći značaj pridavali obliku (formi), pa su novu 
stvar dodeljivali u svojinu prerađivaču, smatrajući da je stara stvar zbog novog 
oblika propala, pa su na novu stvar primenjivali princip „nulius cedit primo 
occupanti“.23 Treće stanovište je zastupao Justinijan – ako se nova stvar može 
novom preradom vratiti u prvobitno stanje, onda ona pripada vlasniku materija-
la, odnosno prvobitne stvari; ako povraćaj u pređašnje stanje nije moguć, nova 
stvar pripada prerađivaču ukoliko je savestan i naravno uz obavezu da vlasniku 
naknadi vrednost materijala.24 

Po Austrijskom građanskom zakoniku25 ukoliko se stvar može vratiti u pr-
vobitno stanje, ona ostaje u svojini dotadašnjeg vlasnika i na njegov zahtev mu 
se vraća. Tada se povraćaj u pređašnje stanje vrši o trošku prerađivača, koji je 

18 Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, čl. 22. st. 3.  
19 Zoran Rašović, Stvarno pravo, op. cit., 134.
20 Obren Stanković, Miodrag Orlić, Stvarno pravo, op. cit., 114.
21 Mladen Žuvela, Osnovni vlasničkopravni odnosi, Zagreb, 1985, 137.
22 Nikola Gavella, „Sticanje prava vlasništva preradom, sjedinjenjem, izgradnjom zgrade i 

odvajanjem plodova“, op. cit., 46.
23 Zoran Rašović, Stvarno pravo, op. cit., 132.
24 Živojin Perić, Stvarno pravo, op. cit., 44.
25 Vidi § 415 Austrijskog građanskog zakonika.
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dužan i da naknadi prouzrokovanu štetu, a u skladu s opštim pravilima o gra-
đanskoj odgovornosti. U slučaju da se stvar ne može vratiti u prvobitno stanje, 
prerađivač i vlasnik materijala (prvobitne stvari) postaju suvlasnici nove stvari, 
a srazmerno troškovima, odnosno vrednosti materijala i rada. Takva suvlasnič-
ka zajednica može biti razvrgnuta voljom suvlasnika, a ukoliko se sporazum 
ne postigne primenjuju se posebna pravila, uzimajući u obzir kriterijum save-
snosti i kriterijum vrednosti. Prvenstveno se vodi računa o savesnosti. Ako je 
prerađivač bio nesavestan, vlasnik materijala ima pravo izbora između dve mo-
gućnosti – da novu stvar zadrži za sebe uz obavezu da prerađivaču naknadi 
vrednost uloženog rada po najnižoj ceni koji odrede veštaci, ili da novu stvar 
prepusti u svojinu prerađivaču uz pravo na naknadu za utrošeni materijal pre-
ma najvećoj tržišnoj vrednosti. U oba slučaja ima pravo na naknadu štete po 
opštim pravilima o građanskoj odgovornosti. U situaciji u kojoj je prerađivač 
savestan, a vlasnik materijala nesavestan, pravo izbora između pomenutih mo-
gućnosti pripada prerađivaču. Ako su obe strane savesne, pravo izbora ima ona 
strana čija je vrednost veća.26

Pravila sadržana u Opštem imovinskom zakoniku za Crnu Goru27 favori-
zuju vlasnika materijala, ne vodeći računa o savesnosti odnosno nesavesnosti 
strana u odnosu. Pravo izbora ima vlasnik materijala, da novu stvar zadrži za 
sebe uz naknadu savesnom prerađivaču i ukoliko je stvar time postala za vla-
snika vrednija ili da stvar prepusti prerađivaču ukoliko je ne želi, a da mu on 
naknadi vrednost materijala.28 Tek „ako radnja mnogo više valja nego građa“ 
ili je prerađivač koristio i svoj materijal, nova stvar pripada prerađivaču, a on 
duguje naknadu za upotrebljeni tuđi materijal. Ima mišljenja da je ovo a priori 
favorizovanje vlasnika materijala ozbiljan nedostatak Zakonika.29 

U uporednom pravu ne postoji saglasnost o tome koje su okolnosti odlu-
čujuće za rešavanje pitanja svojine na novoj stvari. Načelno možemo reći da 
postoje dva rešenja. Prvo rešenje, koje bismo mogli nazvati subjektivno-objek-
tivnim, vodi računa i o savesnosti stranaka, a taj kriterijum se kombinuje sa 
kriterijumom vrednosti rada i materijala ili sa svojstvom prerađivača ili vlasnika 
materijala. Tako, prema Švajcarskom građanskom zakoniku,30 nova stvar pripa-
da prerađivaču ukoliko rad vredi više od materijala i ako je prerađivač savestan. 
S druge strane, ako je prerađivač nesavestan, sud može stvar dosuditi vlasniku 
materijala i kada rad vredi više. Takvo rešenje sadrži i Etiopski građanski za-

26 Obren Stanković, Miodrag Orlić, Stvarno pravo, op. cit., 114.
27 Vidi čl. 68–69. Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru.
28 Radmila Kovačević Kuštrimović, Miroslav Lazić, Stvarno pravo, op. cit., 114.
29 Obren Stanković, Miodrag Orlić, Stvarno pravo, op. cit., 115.
30 Vidi čl. 726 .Švajcarskog građanskog zakonika.
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konik.31 Grčki građanski zakonik32 ovo pitanje reguliše tako što će nova stvar 
pripasti prerađivaču ukoliko je vrednost rada očigledno veća od vrednosti ma-
terijala i ako je prerađivač savestan. U slučaju da je prerađivač nesavestan, sud 
može stvar dosuditi vlasniku materijala. Prema rešenju Poljskog građanskog 
zakonika33, prerađivač postaje vlasnik nove stvari ako je bio savestan i ako je 
vrednost uloženog rada veća od vrednosti materijala. U slučaju da je prerada 
stvari izvršena nesavesno ili je vrednost materijala veća od vrednosti uloženog 
rada, nova stvar pripada u svojinu vlasniku materijala. Očigledno je da ovde 
nije regulisana situacija kada je prerađivač savestan, a rad i materijal jednako 
vrede. Po Civilnom zakoniku bivše Nemačke Demokratske Republike od 1975. 
godine34 nova stvar pripada vlasniku materijala, čak i kada je prerađivač bio sa-
vestan, a vrednost rada veća od vrednosti materijala. Tek u slučaju da vrednost 
rada bitno prevazilazi vrednost materijala, i ako je prerađivač bio savestan, stvar 
pripada njemu. U tom slučaju, on ima obavezu da drugoj strani naknadi vrednost 
materijala. Ako je prerađivač bio nesavestan, vlasnik materijala ima pravo da 
izabere da mu nova stvar pripadne u svojinu ili da dobije naknadu za svoj ma-
terijal. Vlasnik materijala nema pravo da zahteva svojinu na novoj stvari ako je 
vrednost prerađene stvari bitno manja u odnosu na vrednost nove stvari, bez ob-
zira na nesavesnost prerađivača. Drugo rešenje je objektivno jer se o savesnosti 
uopšte ne vodi računa. Primarni kriterijum je svojstvo prerađivača, odnosno vla-
snika materijala, dok je sekundarni kriterijum vrednost rada i materijala. Prema 
jednoj varijanti ovog rešenja, a priori je favorizovan vlasnik materijala. Takvo 
je rešenje Francuskog građanskog zakonika35, te vlasnik materijala postaje vla-
snik nove stvari uz obavezu da nadoknadi vrednost rada i to po cenama u vreme 
plaćanja naknade. Samo u slučaju da je vrednost rada toliko veća da se vrednost 
materijala može smatrati sporednom, nova stvar pripada prerađivaču, a on tada 
duguje naknadu za materijal, takođe prema cenama u vreme plaćanja naknade. 
Kako je već rečeno, i po Opštem imovinskom zakoniku za Crnu Goru, favorizo-
van je vlasnik materijala i to na način koji mu više odgovara. Po drugoj varijanti 
ovog rešenja, faovorizuje se prerađivač. Tako, po Nemačkom građanskom zako-
niku36, stvar pripada njemu, osim ako je vrednost rada znatno manja.37

31 Vidi čl. 1182. Etiopskog građanskog zakonika.
32 Vidi čl. 1061–1063. Grčkog građanskog zakonika.
33 Vidi čl. 192. Poljskog građanskog zakonika.
34 Vidi čl. 31. Civilnog zakonika bivše Nemačke Demokratske Republike od 1975. godine.
35 Vidi čl. 571. Francuskog građanskog zakonika.
36 Vidi § 950. Nemačkog građanskog zakonika.
37 Obren Stanković, Miodrag Orlić, Stvarno pravo, op. cit., 115.
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Predlozi novih rešenja

U Nacrtu Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima38 predložena su 
sledeća rešenja: 

„Lice (preradilac) koje neovlašćeno svojim radom od tuđe pokretne 
stvari (prerađena stvar) načini drugu stvar, izmeni njen izgled ili bitno izmeni 
njena svojstva (nova stvar), dužno je, na zahtev njenog vlasnika, da o svom 
trošku vaspostavi njeno ranije stanje, ako se time ne pričinjava znatnija šteta 
odnosno ne prouzrokuju znatniji troškovi.

Preradilac stiče svojinu nove stvari ako je vrednost prerađene stvari 
neznatna u odnosu na vrednost rada, a vlasniku prerađene stvari duguje nak-
nadu njene vrednosti.

Savesna strana stiče svojinu nove stvari, a nesavesnom licu duguje nak-
nadu vrednosti rada odnosno prerađene stvari.

Ako su obe strane savesne, svojinu nove stvari stiče preradilac ako je 
vrednost rada veća od vrednosti prerađene stvari, odnosno vlasnik prerađene 
stvari, ako je vrednost prerađene stvari veća od vrednosti rada, a ako su vred-
nosti približno jednake, stiču susvojinu nove stvari srazmerno vrednosti rada 
odnosno prerađene stvari u času prerade.

Ako su obe strane nesavesne, svojinu nove stvari stiče vlasnik prerađe-
ne stvari a nesavesnom preradiocu duguje naknadu vrednosti rada.

Dva ili više savesnih vlasnika iz čl. 134. i 135. odnosno nesavesnih vla-
snika iz čl. 136. ovog zakonika, čije su stvari prerađene, stiču susvojinu.

U slučajevima iz čl. 134. do 136. ovog zakonika, vlasnik nove stvari 
može, u roku od šest meseci od dana prerade, da drugoj strani prepusti svoji-
nu odnosno isključivu svojinu, i zahteva naknadu vrednosti prerađene stvari 
odnosno rada.

Prava trećih lica na prerađenoj stvari odnosno na udelu prerađene stva-
ri nastavljaju se na novoj stvari odnosno njenom udelu srazmerno vrednosti 
prerađene stvari odnosno udela prerađene stvari, ako je vlasnik odnosno su-
vlasnik nove stvari znao za ta prava, i ako su ona spojiva sa prirodom nove 
stvari.“

Imajući u vidu rad na donošenju Građanskog zakonika Republike Srbije, 
ovde treba pomenuti odredbe koje regulišu predmetna pitanja, a koje se nalaze 
u Trećoj knjizi, koja nosi naziv Stvarno pravo. Tako su Nacrtom Građanskog 
zakonika39 predviđene sledeće odredbe:

„Lice koje od tuđeg materijala svojim radom izradi novu stvar dužno je 
da na zahtev sopstvenika materijala o svom trošku vaspostavi ranije stanje, 

38 Vidi čl. 132–139. Nacrta Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, http://arhiva.
mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/zakonik-o-svojini-i-drugim-stvarnim-pravima-radni-tekst.html

39 Vidi čl. 1760–1764. Nacrta Građanskog zakonika, http://www.mpravde.gov.rs/files/NA- 
CRT.pdf
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ako se time ne pričinjava znatnija šteta ili (odnosno) ne prouzrokuju znatniji 
troškovi. Prerada postoji i kad (lice) se piše, crta, fotografiše, gravira i sl. na 
tuđem materijalu (papiru, platnu ili nekom drugom materijalu).

Savesna strana ima pravo izbora: ili da na novoj stvari stekne svojinu 
a drugoj strani naknadi vrednost rada odnosno materijala, ili da novu stvar 
prepusti nesavesnoj strani, a da joj ova naknadi vrednost materijala odnosno 
rada.

Kad su obe strane savesne, svojina nove stvari pripada sopstveniku mate-
rijala, (ako je vrednost rada veća od vrednosti materijala), u suprotnom svojinu 
nove stvari stiče prerađivač. Ako su vrednost rada i materijala približno jed-
nake, sopstvenik materijala i prerađivač stiču susvojinu (prema srazmeri 
vrednosti). Ako sopstvenik (upotrebljenog, prerađenog) materijala nema inte-
resa da mu nova stvar pripadne u svojinu ili da se zasnuje susvojina, on može 
prepustiti novu stvar prerađivaču u isključivu svojinu. Na ovaj član je predlo-
žena alternativa: St. 3. se menja tako da glasi: Ali, ako nema interesa za novu 
stvar (sticanje nove stvari u svojinu) ili za susvojinu, sopstvenik materijala 
može prepustiti novu stvar prerađivaču u isključivu svojinu s tim da mu ovaj 
naknadi vrednost materijala.

Kad je, u odnosu na vrednost rada, vrednost materijala neznatna, pravo 
svojine na novoj stvari stiče prerađivač bez obzira na svoju (njegovu) save-
snost, s tim što sopstveniku materijala duguje njegovu vrednost. Nesavesni 
prerađivač dužan je da sopstveniku materijala naknadi prouzrokovanu štetu.

Prava koja su u korist trećih lica postojala na prerađenom materijalu 
prelaze (nastavljaju da postoje) na novu stvar, ako sopstvenik materijala po-
stane sopstvenik ili suvlasnik nove stvari“. 

U pogledu predloženog rešenja, mišljenja smo da je institut dobro defi-
nisan, da je regulacija iscrpna, te da su mnoga sporna pitanja u vezi s ovim 
institutom, a koja su se javljala u praksi, sada dobila konkretnu regulativu. 

ZAKLJUČAK

Kod prerade uočavamo nepotpunu regulaciju u našem važećem zakono-
davstvu, u smislu izostavljanja odredbi koje bi pravno uredile slučaj prerade 
kada je prerađivač nesavestan, kao i kada je vlasnik materijala savestan, od-
nosno nesavestan. Takođe postoji praznina u pogledu rešavanja pitanja prava 
svojine na prerađenoj stvari kada je prerađivač savestan, a vrednost rada manja 
od vrednosti materijala. S druge strane, Nacrt Građanskog zakonika predviđa 
detaljne odredbe o ovom pitanju, između ostalog, moguće situacije s obzirom 
na kriterijum savesnosti i kriterijum vrednosti. Kako je već pomenuto, mišlje-
nja smo da je ovakva iscrpna regulacija potrebna i predložena rešenja smatramo 
ispravnim. Pravno su normirana i prava trećih lica na novoj stvari, što je novina 
u odnosu na pozitivne propise.
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Ostaje da vidimo kako će se razmatrani institut dalje razvijati u praksi, a s 
obzirom na nova moguća rešenja, koja se predlažu u Nacrtu Građanskog zako-
nika i Nacrtu Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima.
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S u m m a r y

Specification is one form of accession of movables. Specification exists when a per-
son by his work and another's material creates a new thing, provided there is no contractual 
relationship between the person doing the work and the owner of the material used. In such 
case, the question arises who has the property rights to the new thing. As we can observe, 
the specification is not completely regulated in the Serbian legislation. In this paper, the 
concept of specification is determined taking into account the opinion of various authors. 
Some practical examples and implications are given regarding the change in the ownership 
regime of specified things in terms of the existing regulation, bearing in mind the historical 
background, as well as newly proposed Serbian legislation.

Keywords: Accession, specification, ownership
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ПОРЕСКИ ТРЕТМАН СТАТУСНИХ ПРОМЕНА  
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

САЖЕТАК: Овај рад се бави разматрањем свих пореских 
обавеза привредног друштва у случају њихове статусне проме-
не. С обзиром на честе статусне промене привредних друштава 
у Србији, ово је важан аспект сагледавања овог сложеног по-
ступка. Управо зато су статусне промене регулисане посебним 
одредбама Закона о привредним друштвима, а пореске обавезе, 
односно пореска ослобађања, посебним одредбама Закона о по-
резу на додату вредност, Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закона о порезу на добит правних лица и Зако-
на о порезима на имовину. 

Кључне речи: статусне промене, порез на додату вредност, 
регистрација

УВОД

Спровођење статусних промена за привредна друштва је сложен по-
ступак, укључујући и промене око утврђивања појединих пореских обаве-
за. Статусне промене имају своје специфичности које утичу на другачији 
порески третман. Поготово, постоје посебне одредбе које се тичу другачи-
јег одређивања пореског периода, пореског третмана одбитака, капитал-
них добитака, преноса губитака и пореских подстицаја код пореза на до-
бит правних лица. Генерално, пореску обавезу правног лица које престаје 
да постоји у статусној промени испуњава правни следбеник, без обзира да 
ли је пре окончања поступка статусне промене знао да правни претходник 
није испунио своју пореску обавезу.

Оригинални научни рад UDC 336.2(497.11)
doi:10.5937/gakv1808274H
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ПОЈАМ И ВРСТЕ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

Закон о привредним друштвима статусне промене и промене правне 
форме привредних друштава дефинише као облике реорганизације при-
вредних друштава.1 Према одредби чл. 483. Закона о привредним друштви-
ма одређен је појам статусне промене. Статусном променом се друштво  
(у даљем тексту: преносилац) реорганизује тако што на друго друштво  
(у даљем тексту: стицалац) преноси имовину и обавезе, док његови чла-
нови у том друштву стичу уделе, односно акције. Сви чланови друштва 
преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно 
својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сва-
ки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши 
замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје 
право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стица-
оцу у складу са чл. 508. овог закона. То значи да у смислу чл. 508, члан 
друштва преносиоца који је био несагласан с одлуком о статусној проме-
ни има право да тражи од друштва да откупи његове акције, при чему је 
откупна цена његових акција утврђена одлуком о статусној промени.2 Ако 
члан друштва преносиоца сматра да откупна цена утврђена одлуком о ста-
тусној промени не одговара тржишној вредности тих акција, или ако му 
та цена не буде исплаћена, има право подношења тужбе надлежном суду.3 
Удели, односно акције откупљене у складу с овим чланом постају сопстве-
ни удели, односно акције друштва стицаоца, осим код поделе уз оснивање 
када се расподељују на чланове друштава која се оснивају. Члан друштва 
преносиоца не може истицати друге захтеве према друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може из-
вршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим чланови-
ма друштва преносиоца не може прећи 10 % укупне номиналне вредности 
удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те 
акције немају номиналну вредност 10 % укупне рачуноводствене вредно-
сти тих акција. 

Ако се статусном променом јавно акционарско друштво припаја дру-
штву које није јавно акционарско друштво или се са њим спаја у ново 
друштво које није јавно, то друштво мора испунити услове за престанак 
својства јавног друштва који су прописани законом којим се уређује тржи-
ште капитала. Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама 
закона којим се уређује заштита конкуренције.

1 Закон о привредним друштвима, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/11, 
99/11, 83/14, 5/15, 44/18.

2 Чл. 474. Закона о привредним друштвима.
3 Чл. 476. Закона о привредним друштвима.
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У статусној промени могу учествовати једно или више друштава 
исте или различите правне форме. Не може учествовати друштво које је 
у ликвидацији или у стечају, осим ако се статусна промена спроводи као 
мера реорганизације у складу са законом којим се уређује стечај. 

Ако се статусном променом оснива ново друштво, на оснивање тог 
друштва примењују се одредбе Закона о привредним друштвима које се 
односе на оснивање друштва у одговарајућој правној форми. Врсте стату-
сних промена су:

1. припајање, када се једно или више друштава припоје другом дру-
штву преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, 
чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења 
поступка ликвидације;

2. спајање, када се два или више друштава споје оснивањем новог 
друштва и преношењем на то друштво целокупне имовине и оба-
веза, чиме друштва која се спајају престају да постоје без спрово-
ђења поступка ликвидације; 

3. подела, када се друштво, по спроведеној статусној промени пре-
стаје да постоји без спровођења поступка ликвидације, подели тако 
што ће истовремено пренети целокупну имовину и обавезе на:
 – два или више новооснованих друштава (подела уз оснивање), 

или
 – два или више постојећих друштава (подела уз припајање), или
 – једно или више новооснованих друштава и једно или више по-

стојећих друштава (мешовита подела);
4. издвајање, када друштво по спроведеној статусној промени наста-

вља да постоји након што се подели тако што ће пренети део своје 
имовине и обавеза на:
 – једно или више новооснованих друштава (издвајање уз оснива-

ње), или
 – једно или више постојећих друштава (издвајање уз припајање), 

или
 – једно или више новооснованих друштава и једно или више по-

стојећих друштава (мешовито издвајање). 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА  
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Редовни поступак спровођења статусне промене обухвата припрему 
аката и докумената у вези са статусном променом, уговор о статусној 
промени и план поделе. У складу са одредбом чл. 490. Закона о при-
вредним друштвима, ради спровођења статусне промене одбор директора, 
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односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно, припрема 
следеће акте и документе: нацрт уговора о статусној промени, односно 
нацрт плана поделе ако само једно друштво учествује у статусној проме-
ни; финансијске извештаје, са мишљењем ревизора, са стањем на дан који 
претходи дану доношења одлуке скупштине о статусној промени највише 
шест месеци; извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене; 
извештај одбора директора, односно извршног одбора ако је управљање 
друштвом дводомно, о статусној промени; предлог одлуке скупштине о 
статусној промени. 

Уговор о статусној промени закључује се ако у статусној промени 
учествују два или више друштава, а садржи:4 пословна имена и седишта 
друштава која учествују у статусној промени; циљ и услове под којима 
се врши статусна промена; означење вредности имовине и висине обавеза 
које се статусном променом преносе на друштво стицаоца и њихов 
опис, као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу; податке 
о замени удела, односно акција, и датум од кога престају пословне 
активности друштва преносиоца, ако оно престаје по спроведеној 
статусној промени, а нарочито: 

 – сразмеру у складу са којом се врши замена удела, односно акција у 
друштву преносиоцу за уделе, односно акције у друштву стицаоцу 
и висину новчаног плаћања ако постоји, 

 – начин преузимања удела, односно акција у друштву стицаоцу и да-
тум од кога ти удели, односно акције дају право учешћа у добити; 

 – податке о посебним правима у друштву стицаоцу која стичу чла-
нови друштва преносиоца са посебним правима;

Ако се статусном променом контролисано друштво припаја друштву 
које је његов искључиви власник, уговор не садржи податке о замени 
удела, односно акција, нити се сачињава документ са списком чланова 
друштва преносиоца. 

План поделе садржи нарочито податке: пословна имена и седишта 
друштава која учествују у статусној промени; циљ и услове под којима 
се врши статусна промена; означење вредности имовине и висине обавеза 
које се статусном променом преносе на друштво стицаоца и њихов опис, 
као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу; податке о 
замени удела. 

Надлежни суд у ванпарничном поступку на захтев друштва које 
учествује у статусној промени именује ревизора ради ревизије уговора 
о статусној промени, односно плана поделе, који сачињава извештај о 
статусној промени.5

4 Чл. 491. Закона о привредним друштвима.
5 Чл. 493. Закона о привредним друштвима. 
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Обавеза објављивања статусне промене  
и обезбеђивања увида у акте и документе

Нацрт уговора о статусној промени, односно нацрт плана поделе дру-
штво објављује на својој интернет страници, ако је има, и доставља ре-
гистру привредних субјеката ради објављивања на интернет страници тог 
регистра најкасније 60 дана пре дана одржавања седнице скупштине на 
којој се доноси одлука о статусној промени.6 Уз нацрт уговора објављује се 
и обавештење члановима друштва о времену и месту где могу извршити 
увид у документе и акте о статусној промени. Друштво које није јавно ак-
ционарско друштво нема обавезу објављивања тог обавештења. Објављи-
вањем нацрта уговора о статусној промени, односно нацрта плана поделе 
сматра се да су и повериоци друштва обавештени о статусној промени.

Нацрти уговора о статусној промени морају бити објављени непре-
кидно најмање 60 дана од дана одржавања седнице скупштине на којој је 
донета одлука о статусној промени, а приступ тим нацртима мора бити 
омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе идентификације и 
без накнаде. 

Друштво је дужно да повериоцу који је познат друштву, а чија по-
траживања износе најмање 2.000.000 динара у противвредности било које 
валуте по средњем курсу Народне банке Србије на дан објаве упути и 
писано обавештење о спровођењу статусне промене и Уговор о статусној 
промени, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице скупштине на 
којој се доноси одлука о статусној промени.7

Председник одбора директора, односно надзорног одбора ако је 
управљање друштвом дводомно, дужан је да дâ писану изјаву о томе да је 
обавеза упућивања обавештења.

Поједностављени поступак  
у случају припајања контролном друштву

Ако је друштво стицалац контролно друштво са најмање 90 % удела 
у основном капиталу друштва преносиоца, односно са најмање 90 % ак-
ција са правом гласа у друштву преносиоцу, статусна промена припајања 
спроводи се без одлуке о статусној промени скупштине друштва стицаоца 
према одредби чл. 501. Закона о привредним друштвима, ако су испуњени 
следећи услови: да је друштво стицалац извршило објаву нацрта угово-
ра о статусној промени преко интернета најкасније месец дана пре дана 
одржавања седнице скупштине друштва преносиоца на којој се доноси 

6 Чл. 495. Закона о привредним друштвима
7 Чл. 497. Закона о привредним друштвима. 



279

одлука о статусној промени, и ако је обезбедило увид у акте и документе 
о статусној промени; да један или више акционара друштва стицаоца који 
поседују акције које чине најмање 5 % његовог основног капитала не за-
хтевају да се сазове скупштина друштва стицаоца ради доношења одлуке 
о статусној промени. 

На питања поједностављеног поступка статусне промене која нису 
посебно уређена овим чланом примењују се одредбе овог закона о спро-
вођењу статусне промене у редовном поступку.

Регистрација статусне промене  
и правне последице регистрације

Регистрација статусне промене врши се у складу са законом о реги-
страцији у односу на друштво стицаоца и у односу на друштво преносио-
ца. Регистрација статусне промене не може се вршити пре истека рока од 
30 дана од дана ступања на снагу уговора о статусној промени, односно 
плана поделе.8 Регистрација статусне промене не може се вршити пре ис-
плате несагласних чланова друштва које учествује у статусној промени. 

Повећање, односно смањење основног капитала настало као резултат 
статусне промене региструје се у складу са законом о регистрацији. Ако 
друштво престаје да постоји оно се брише из регистра привредних субје-
ката у складу са законом о регистрацији.

Правне последице статусне промене наступају даном регистрације 
статусне промене у складу са законом о регистрацији.9

ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ДРУШТАВА  
КОЈА УЧЕСТВУЈУ У СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ

а) Обавезе према Закону о порезу на додату вредност

Одредбом чл. 6. ст. 1. т. 1) Закона о порезу на додату вредност, про-
писано је да промет добара и услуга, у смислу овог закона, није извршен 
код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као 
улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане поре-
ски обвезник и ако продужи да обавља исту делатност.10 Према томе, у 

8 Чл. 504. Закона о привредним друштвима.
9 Чл. 505. Закона о привредним друштвима.
10 Закон о порезу на додату вредност, Службени гласник РС, бр. 84/2004, 86/2004, 

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 
108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018. и 30/2018.



280

поступку спајања уз припајање пореског обвезника другом правном лицу 
које је обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), пренос 
целокупне имовине не сматра се прометом у смислу Закона о ПДВ.

Делом имовине сматра се целина којом се омогућава самостално 
обављање делатности стицаоца дела имовине. Код преноса целокупне или 
дела имовине сматра се да стицалац ступа на место преносиоца. 

Преносилац имовине или дела имовине дужан је да стицаоцу доста-
ви све податке који се односе на добра и услуге који чине имовину или 
део имовине чији је пренос извршен. 

Ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или 
дела имовине престану услови из ст. 1. т. 1. чл. 6. Закона о ПДВ, стицалац 
имовине или дела имовине дужан је да обрачуна ПДВ за добра и услуге 
које је стекао тим преносом, а која на дан престанка услова чине његову 
имовину, на начин на који би преносилац имовине или дела имовине имао 
обавезу обрачунавања ПДВ да при преносу имовине или дела имовине 
нису били испуњени ти прописани услови. Обавеза обрачунавања ПДВ не 
односи се на опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте 
за вршење делатности за које постоји обавеза исправке одбитка претход-
ног пореза у складу с овим законом. 

Имајући у виду сложеност и важност поступка статусне промене, 
Законом о ПДВ прописано је да министар ближе уређује шта се сматра 
преносом целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог.

У случају ако се правно лице обвезник ПДВ у том поступку припа-
ја правном лицу које није обвезник ПДВ, обавезно је да обрачуна ПДВ 
на вредност добара која подлежу плаћању ПДВ код правног лица које се 
припаја.

Пре брисања из регистра привредних субјеката, односно другог ре-
гистра у складу са законом код органа надлежног за вођење регистра, об-
везник ПДВ који престаје да обавља делатност дужан је да, најкасније у 
року од 15 дана пре подношења захтева за брисање из регистра, надле-
жном пореском органу поднесе захтев за брисање из евиденције обвезни-
ка за ПДВ. 

Надлежни порески орган спроводи поступак и издаје потврду о бри-
сању из евиденције за ПДВ. Орган надлежан за вођење регистра не може 
извршити брисање обвезника из регистра без потврде о брисању из еви-
денције ПДВ.

У складу с одредбом чл. 40, обвезник који је поднео захтев за бри-
сање из евиденције за ПДВ дужан је да на дан престанка ПДВ активности: 

1. изврши попис добара, укључујући опрему, објекте за вршење де-
латности и улагања у објекте, као и датих аванса, по основу којих 
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је имао право на одбитак претходног пореза и да о томе сачини 
пописну листу; 

2. изврши исправку одбитка претходног пореза за опрему, објекте и 
улагања у објекте; 

3. утврди износ претходног пореза за добра и дате авансе, осим за 
опрему, објекте и улагања у објекте. 

Износ исправљеног одбитка претходног пореза и износ претходног 
пореза за опрему, објекте и улагања у објекте, обвезник исказује као дуго-
вани у пореској пријави. 

Листу о извршеном попису добара, укључујући опрему, објекте за 
вршење делатности и улагања у објекте, као и датих аванса, обвезник под-
носи уз пореску пријаву.

Одредбом чл. 32. ст. 1. Закона о ПДВ прописана је обавеза за обве-
зника који је остварио право на одбитак претходног пореза за опрему и 
објекте за вршење делатности, да изврши исправку одбитка претходног 
пореза ако престане да испуњава услове за остваривање овог права, и то у 
року краћем од пет година од момента прве употребе за опрему, односно 
десет година од момента прве употребе за објекте. Исправка одбитка прет-
ходног пореза врши се за период који је једнак разлици између наведених 
рокова и периода у којем је обвезник испуњавао услове за остваривање 
права на одбитак претходног пореза. Одредбом из ст. 3. и 4. истог члана 
прописано је да обвезник не врши исправку одбитка претходног поре-
за у случају преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, 
или као улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане 
порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност, и да се не пре-
кидају наведени рокови од пет година за опрему, односно десет година за 
објекте за вршење делатности.

Преносилац имовине по основу статусне промене дужан је да доста-
ви стицаоцу неопходне податке за спровођење исправке ако се за то стек-
ну услови. Стицалац имовине у поступку статусне промене врши исправ-
ку одбитка претходног пореза који је за објекте и опрему за вршење де-
латности остварио преносилац имовине ако престане да испуњава услове 
за остваривање права на одбитак претходног пореза. Стицалац имовине 
може да оствари право на одбитак дела претходног пореза за опрему и 
објекте за вршење делатности, односно за улагања у објекте, по основу 
којих преносилац имовине није имао право на одбитак претходног поре-
за, ако стекне услове за остваривање овог права у прописаним роковима 
и ако му преносилац имовине достави неопходне податке за остваривање 
права на одбитак претходног пореза.11

11 Чл. 32а. Закона о ПДВ.
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У случају преноса не прекидају се прописани рокови. Ако обвезник 
ПДВ, који је остварио право на одбитак дела претходног пореза, престане 
да испуњава услове за остваривање права на одбитак претходног пореза 
пре истека прописаних рокова, дужан је да исправи одбитак претходног 
пореза сразмерно периоду у којем не испуњава услове за одбитак прет-
ходног пореза.

б. Обавезе према Закону о порезу на добит правних лица

Одредбом чл. 38. Закона о порезу на добит правних лице прописано 
је да је порески период за који се обрачунава порез на добит пословна 
година, осим у случају престанка или отпочињања делатности у току го-
дине, укључујући и статусне.12 У складу са наведеном одредбом, за прав-
но лице које учествује у статусној промени порески период се завршава 
статусном променом.

У складу с одредбом чл. 63. истог закона, порески обвезник је дужан 
да надлежном пореском органу поднесе пореску пријаву у којој је обрачу-
нат порез, за период за који се утврђује порез. Уз пореску пријаву порески 
обвезник је дужан да поднесе и порески биланс. Пореска пријава подноси 
се у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује порез. 
Изузетно, у случају статусне промене која има за последицу престанак 
друштва, пореска пријава подноси се у року од 60 дана од дана статусне 
промене. Ако порески обвезник уз пореску пријаву не поднесе и порески 
биланс, сматра се да пореска пријава није поднета.

Правно лице које настаје у поступку статусне промене обавезно је да 
поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од дана уписа у регистар код 
надлежног органа.13 У пореској пријави обвезник даје процену прихода, 
расхода и добити за порески период који, за обвезника регистрованог до 
15. у месецу, започиње месецом у коме је регистрован, а за обвезника ре-
гистрованог од 16. до краја месеца, првим наредним месецом. У пореској 
пријави обвезник обрачунава и месечни износ аконтације пореза на добит.

Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу за 
претходни месец. Плаћање месечних аконтација врши се за месец у коме 
је пријава поднета, и то почев од првог дана наредног месеца у односу на 
месец у коме је пријава поднета. 

Ако у текућој години дође до значајних промена у пословању обве-
зника, промене пореских инструмената или других околности које битно 

12 Закон о порезу на добит правних лица, Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 
80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15 и 113/17.

13 Чл. 64. Закона о порезу на добит правних лица.
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утичу на висину месечне аконтације пореза, порески обвезник може, по 
подношењу пореске пријаве, поднети пореску пријаву са пореским билан-
сом, у којој ће исказати податке од значаја за измену месечне аконтације 
и обрачунати њену висину, најкасније у року од 30 дана по истеку перио-
да за који се саставља порески биланс. Порески обвезник може започети 
плаћање аконтације за месец у коме је пријава поднета, и то почев од 
првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета.14

Стопа пореза на добит правних лица износи 15 %. Порески обвезник, 
односно привредно друштво стицалац, као правни следбеник пореског об-
везника које је по основу статусне промене спајања уз припајање престао 
да постоји, дужно је да уплати наведену обавезу. 

Порески обвезник је дужан да у пореској пријави обрачуна порез на 
добит за порески период за који се пријава подноси. Ако је обвезник по-
реза у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан да пла-
ти по обавези обрачунатој у пореској пријави, дужан је да разлику уплати 
најкасније до подношења пореске пријаве. Уз пореску пријаву порески 
обвезник је дужан да поднесе доказ о уплати разлике пореза. Ако је обве-
зник пореза у виду аконтације платио више пореза него што је био дужан 
да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више плаћени порез 
урачунава се као аконтација за наредни период или се обвезнику враћа на 
његов захтев.

Третман капиталних добитака

Одредбом чл. 31. Закона о порезу на добит правних лица прописа-
но је да статусна промена резидентних обвезника извршена у складу са 
законом којим се уређују привредна друштва, одлаже настанак пореске 
обавезе по основу капиталних добитака. Пореска обавеза по основу ка-
питалних добитака настаће у тренутку кад правно лице које је имовину 
стекло статусном променом изврши продају те имовине. Капитални до-
битак обрачунава се као разлика између продајне цене имовине и њене 
набавне цене коју је платило правно лице које је ту имовину статусном 
променом пренело на друго правно лице, од дана набавке до дана продаје. 

Право на одлагање плаћања пореза на добит правних лица за ка-
питалне добитке стиче се ако је власник правног лица које је извршило 
пренос имовине приликом статусне промене добио накнаду у облику ак-
ција или удела у правном лицу на које је пренос имовине извршен, као 
и евентуалну готовинску накнаду, чији износ не прелази 10 % номиналне 
вредности добијених акција, односно удела. 

14 Чл. 68. Закона о порезу на добит правних лица.
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Ако готовинска накнада прелази 10 % номиналне вредности добије-
них акција, односно удела, пореска обавеза по основу капиталног добитка 
настаје у моменту статусне промене, а капитални добитак се обрачунава 
као разлика између цене по којој би се имовина могла продати на тржи-
шту и набавне цене (набавна цена по којој је порески обвезник стекао 
имовину умањена по основу амортизације). 

Порески третман пословних губитака

Одредбом чл. 32. Закона о порезу на добит правних лица, прописа-
но је да губици остварени из пословних, финансијских и непословних 
трансакција, утврђени у пореском билансу, изузев оних из којих произлазе 
капитални добици и губици утврђени у складу с овим законом, могу се 
пренети на рачун добити утврђене у годишњем пореском билансу из буду-
ћих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Коришћење пореске 
погодности не престаје у случају статусних промена или промена правне 
форме привредних друштава. У случају поделе или одвајања, погодност 
из чл. 32. овог закона сразмерно се дели и о томе се обавештава надлежни 
порески орган.15

Порески подстицаји

Порески обвезник дужан је да плати порез на остварену добит, сра-
змерно стеченој имовини, уколико је користио право на ослобођење од 
плаћања пореза на добит правних лица а прекинуо је са пословањем пре 
истека периода пореског ослобођења, јер губи право на пореско ослобо-
ђење. Даном подношења пореске пријаве за наредни порески период, у 
тој пореској пријави дужан је да обрачуна и да плати порез који би пла-
тио да није користио порески подстицај, валоризован од дана подношења 
пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на пореско 
ослобођење, до дана подношења пореске пријаве за порески период у ко-
јем су престали услови за коришћење пореског постицаја.16

Порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у 
чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде динара, 
који та средства користи за обављање претежне делатности и делатно-
сти уписаних у оснивачком акту обвезника, односно наведених у другом 
акту обвезника, којим се одређују делатности које обвезник обавља и у 
периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица, 

15 Чл. 33. Закона о порезу на добит правних лица.
16 Чл. 50в. Закона о порезу на добит правних лица.
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ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица у периоду од десет 
година сразмерно том улагању. 

Улагањем у основна средства од стране другог лица, сматра се и ула-
гање у основни капитал и повећање основног капитала. Основна средства 
вреднују се по тржишној (фер) вредности. 

Пореско ослобођење примењује се од прве године у којој је остваре-
на опорезива добит. 

Новозапосленим лицима сматрају се лица која је обвезник запослио 
у периоду улагања, тако да у моменту испуњења услова за коришћење 
наведеног пореског ослобођења обвезник има најмање 100 додатно запо-
слених на неодређено време у односу на број запослених на неодређено 
време који је имао на последњи дан периода који претходи периоду у ко-
јем је започео улагања. 

Новозапосленим лицима не сматрају се лица која су била запослена 
у, посредно или непосредно, повезаном лицу, као и лица која нису непо-
средно радно ангажована код обвезника.17 Ова врста подстицаја регулисана 
је одредбама чл. 50а, 50в, 50е, 50г, 50е, 50з, 50ж. и 50и. Закона о порезу 
на добит правних лица. Пореско ослобођење примењује се по испуњењу 
наведених услова, од прве године у којој је остварена опорезива добит, али 
надлежна организациона јединица Пореске управе утврђује испуњеност 
услова за коришћење пореских подстицаја

Ако пре истека периода пореског ослобођења обвезник прекине са 
пословањем, престане да користи или отуђи основна средства, а у нова 
основна средства не уложи у истом пореском периоду износ једнак тржи-
шној цени отуђених средстава, а најмање у вредности која обезбеђује да 
укупан износ улагања не падне испод више од једне милијарде динара, 
губи право на пореско ослобођење и дужан је да у пореској пријави за по-
рески период у којем је отуђио основна средства обрачуна, као и да плати 
порез који би платио да није користио овај подстицај, валоризован од дана 
подношења пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на 
пореско ослобођење, до дана подношења пореске пријаве за порески пери-
од у којем је отуђио основна средства, индексом потрошачких цена према 
подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Порески подстицај не може се пренети на друго правно лице, које 
није стекло право на коришћење тог подстицаја у смислу овог закона, 
ни у случају када друго правно лице учествује у статусној промени с об-
везником који користи наведени порески подстицај. Право на порески 
подстицај не остварује се за набавку опреме већ коришћене у Републици 
Србији. 

17 Чл. 50а. Закона о порезу на добит правних лица.
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Право на порески подстицај не остварује се за основна средства, 
и то за: ваздухоплове и пловне објекте који се не користе за обавља-
ње делатности; путничке аутомобиле, осим аутомобила за такси превоз, 
rent-a-car, обуку возача и специјалних путничких аутомобила с уграђеним 
уређајима за болеснике; намештај, осим намештаја за опремање хоте-
ла, мотела, ресторана, омладинских, дечијих и радничких одмаралишта; 
тепихе; уметничка дела ликовне и примењене уметности и украсне пред-
мете за уређење простора; мобилне телефоне; клима уређаје; опрему за 
видео надзор; огласна средства, као и алат и инвентар са калкулативним 
отписом.

Статусне промене и групе повезаних правних лица

Једном одобрено пореско консолидовање примењује се најмање пет 
година, односно пореских периода. Ако се пре истека рока од најмање 
пет година измене услови, тј. ако се једно правно лице, више повезаних 
правних лица, или сва повезана правна лица у групи накнадно определе 
за појединачно опорезивање пре истека рока од пет година, сва повезана 
правна лица су дужна да сразмерно плате разлику на име пореске приви-
легије коју су искористили. 18

в. Обавезе према Закону о пореском поступку 
и пореској администрацији

Пореску обавезу ће, по правилу, у складу с одредбом чл. 21. Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији, извршити привредно 
друштво настало статусном променом, као правни следбеник пореских 
обвезника брисаних из евиденције за ПДВ, без обзира да ли је пре оконча-
ња поступка статусне промене знао да правни претходник није испунио, 
делимично или у потпуности, своју пореску обавезу.19

Споредна пореска давања у вези са неиспуњеном пореском обавезом 
правног лица које престаје да постоји у статусној промени падају на терет 
правног следбеника. Рок за испуњење пореске обавезе правног лица које 
престаје да постоји у статусној промени не мења се ако је испуњење те 
обавезе прешло на правног следбеника. 

Правни следбеник на којег је прешла пореска обавеза једног или 
више правних лица која престају да постоје у статусној промени је: 

18 Чл. 57. Закона о порезу на добит правних лица.
19 Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник РС, бр. 

80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18.
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1. у случају спајања – правно лице које је настало спајањем два или 
више правних лица, пореских обвезника; 

2. у случају припајања – правно лице коме се једно или више прав-
них лица, пореских обвезника припојило; 

3. у случају поделе – правна лица настала деобом пореског обвезника. 

Ако постоји више правних следбеника, сви су они неограничено со-
лидарно одговорни за пореску обавезу правног претходника. 

Промена организационог или својинског облика правног лица не 
утиче на испуњење пореске обавезе.

Када се ради о статусној промени, Агенција за привредне регистре 
доставља обавештење Пореској управи о извршеном упису у Регистар 
привредних субјеката (оснивање, повезивање и престанак привредног 
субјекта, статусне промене и промене облика организовања тог субјекта, 
подаци о привредном субјекту од значаја за правни промет, подаци у вези 
са стечајним поступком и други подаци одређени законом), као и о сваком 
другом решењу којим се врше промене оснивача, облика организовања, 
назива, делатности, висине основног улога и места седишта, или којим се 
врши било која друга промена од значаја за утврђивање пореза.20

Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална 
удружења, као и други орган или организација надлежни за упис у одго-
варајући регистар лица која обављају одређену делатност дужни су да, 
у року од пет дана од дана извршеног уписа, Пореској управи доставе 
обавештење о упису, поништавању уписа и брисању из регистра, као и о 
сваком другом решењу којим се врши промена од значаја за утврђивање 
пореза. Подаци се достављају у електронском облику. 

Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани 
регистар лица која обављају делатност не може брисати лице из прописа-
ног регистра без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању 
из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни порески 
орган, не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање 
из прописаног регистра. 

Агенција за привредне регистре не може извршити брисање при-
вредног субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене 
и вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, 
назив, седиште, улог и облик организовања, у периоду од добијања обаве-
штења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска 
контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања по-
реских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола 
завршена, односно окончане радње Пореске полиције, као и у периоду од 

20 Чл. 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
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добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу с овим законом, 
привремено одузет порески идентификациони број (ПИБ), до добијања 
обавештења да је том субјекту враћен ПИБ. 

При оснивању привредних субјеката у поступку статусне промене 
код које привредни субјект наставља да постоји, у циљу идентификације 
пореских обвезника, Пореска управа додељује порески идентификациони 
број – ПИБ. Међутим, не може се доделити ПИБ правном лицу насталом 
статусном променом издвајања уз оснивање, односно мешовитог издваја-
ња у складу са законом којим се уређују привредна друштва, ако правно 
лице које је предмет поделе има неизмирене обавезе по основу јавних 
прихода, односно ако му је привремено одузет ПИБ.21 ПИБ се не може до-
делити правном лицу чији оснивач: 

 – правно лице, предузетник или физичко лице има доспеле, а неи-
змирене обавезе по основу јавних прихода настале у вези с оба-
вљањем делатности, односно ако је правном лицу или предузет-
нику привремено одузет ПИБ у складу с овим законом. Не може 
се доделити ПИБ ни правном лицу чији је оснивач – правно лице, 
предузетник или физичко лице истовремено оснивач лица коме је 
привремено одузет ПИБ; 

 – физичко лице које је истовремено оснивач и другог привредног су-
бјекта који има неизмирених обавеза по основу јавних прихода у 
вези са обављањем делатности; изузетно од ст. 2. овог члана, По-
реска управа доделиће ПИБ ако су доспеле а неизмирене обавезе 
по основу јавних прихода до 100.000 динара и уколико ове обавезе 
буду измирене у року од осам дана од дана подношења захтева за 
доделу ПИБ, односно у том року буде пружена неопозива банкар-
ска гаранција или меница авалирана од стране пословне банке. 

У случају статусних промена постоји и обавеза подношења ин-
формативне пореске пријаве која је извештај о подацима од значаја за 
утврђивање пореске обавезе подносиоца у складу с одредбом чл. 42. Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији. Подацима се сматрају 
нарочито подаци о имовини у вредности већој од 35.000.000 динара, о 
статусним променама, пословним активностима и новчаним трансакција-
ма лица које подноси информативну пореску пријаву.

21 Чл. 29. ст. 2. т. 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 
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г. Обавезе према Закону о порезима на имовину

Порез на пренос апсолутних права у складу с одредбом чл. 23 Закона 
о порезима на имовину се плаћа ако се тај пренос врши уз накнаду.22Ако се 
у поступку статусних промена пренос имовине не врши уз накнаду, не по-
стоји обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права на имовину која 
подлеже том опорезивању. Међутим, пошто је у поступку статусних про-
мена могуће да акционари, односно чланови правног лица, поред акција 
или удела у правном следбенику, за уступљену имовину добију и новчану 
накнаду, на тај начин постоји могућност да се на пренос апсолутних права 
плати порез и примени одредба чл. 23. Закона о порезима на имовину.

Преносом уз накнаду, који је предмет опорезивања порезом на пре-
нос апсолутних права, сматра се пренос уз накнаду целокупне имовине 
правног лица.23

Од опорезивања порезом на пренос апсолутних права изузима се 
пренос апсолутног права са правног претходника на правног следбени-
ка у статусној промени, у складу са законом којим се уређују привредна 
друштва.24

ЗАКЉУЧАК

Спровођење статусних промена за привредна друштва је сложен 
поступак, укључујући и промене око утврђивања појединих пореских 
обавеза. Циљ овог рада је да утврди које се пореске обавезе мењају у ситу-
ацији статусних промена привредних друштава. Статусне промене имају 
своје специфичности које утичу на другачији порески третман. Погото-
во, постоје посебне одредбе које се тичу другачијег одређивања пореског 
периода, пореског третмана одбитака, капиталних губитака и пореских 
подстицаја код пореза на добит правних лица. Генерално, пореску обаве-
зу правног лица које престаје да постоји у статусној промени испуњава 
правни следбеник, без обзира да ли је пре окончања поступка статусне 
промене знао да правни претходник није испунио своју пореску обавезу.

22 Закон о порезима на имовину, Службени гласник РС, бр. 26/01, Сл. лист СРЈ, бр. 
42/02 – одлука СУС, Сл. гласник РС, бр. 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12 – одлука УС, 47/2013, 68/14.

23 Čл. 24. т. 3. Закона о порезима на имовину.
24 Čл. 24а. т. 3. Закона о порезима на имовину.
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TAX TREATMENT OF STATUS CHANGE  
OF COMMERCIAL COMPANIES 

S u m m a r y

Professor Hasiba Hrustić, LL.D
The Center for Law and Financial Research, Belgrade

The aim of this article is to give a comprehensive overview of tax responsibility of 
a commercial company undergoing status change. Having in mind the frequency of status 
changes of commercial companies in Serbia, this is a very important position from which 
to examine the complex process of status change. Because of that provisions governing 
status change of commercial companies are given in a separate chapter of the Company 
Law, while tax treatment and tax exemption are grouped in a separate chapter of the Value-
Added Tax Law, Tax Procedure and Tax Administration Law, Corporate Profit Tax Law, 
and Property Tax Law.

Keywords: status change, value-added tax, registration
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С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  А

SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA 
održane 25. 05. 2018. godine

1. TOMIČIĆ BORIS, diplomirani pravnik, rođen 30. 11. 1986. godine UPISUJE SE 
01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 92/II.
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pravnik kod Golubović Svetlane, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2018. godine 
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01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 26/1, stan 10.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika IGIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik 
kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2018. godine zbog upisa 
u Imenik advokata ove Komore.

4. JAĆIMOVIĆ IGOR, diplomirani pravnik, rođen 24. 07. 1987. godine UPISUJE 
SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Veterniku, Omladinska 6.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika JAĆIMOVIĆ IGOR, advokatski pri-
pravnik kod Balj Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2018. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

5. STANIVUKOVIĆ SARA, diplomirani pravnik, rođena 27. 11. 1991. godine UPI-
SUJE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/2.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika STANIVUKOVIĆ SARA, advokat-
ski pripravnik kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2018. 
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.
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6. STANIĆ SANjA, diplomirani pravnik, rođena 24. 12. 1987. godine UPISUJE SE 
01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 5/III, stan 14.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika STANIĆ SANJA, advokatski pri-
pravnik kod Gostović Ilije, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2018. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

7. RANKOVIĆ KAROLINA, diplomirani pravnik, rođena 24. 07. 1990. godine upi-
suje se 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika RANKOVIĆ KAROLINA, advo-
katski pripravnik kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2018. 
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

8. DIVAC DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 24. 12. 1986. godine UPISUJE SE 
01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 15/25.

9. ČOLAK BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 05. 11. 1986. godine UPISU-
JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Jevrema Vidića 8.

10. MILANOVIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 09. 10. 1961. godine UPI-
SUJE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Vršcu, Vojnički trg 1.

11. RADIVOJEVIĆ MARINA, diplomirani pravnik, rođena 29. 11. 1961. godine 
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JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 2/9.

13. PETKOVIĆ STANKOVIĆ KSENIJA, diplomirani pravnik, rođena 01. 08. 1981. 
godine UPISUJE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodi-
ne, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Naselje brigadira Ristića L 12/13.

14. PETROVIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 03. 1988. godine UPI-
SUJE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sestara Ninković 12.

15. KRMAR BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 25. 01. 1993. godine UPISU-
JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

16. ŠOGOROV MILAN, diplomirani pravnik, rođen 01. 08. 1983. godine UPISU-
JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 27/1.

17. MITROVIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 15. 08. 1991. godine UPISU-
JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ćirpanova 1.

18. KRASIĆ NAĐA, diplomirani pravnik, rođena 15. 08. 1990. godine UPISUJE SE 
01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
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19. MILOVIĆ MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 01. 08. 1991. godine UPISU-
JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 19.
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20. PEJOVIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 07. 12. 1983. godine UPISUJE SE 
01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Koste Racina 21, stan 23.

21. KOJIĆ DAJANA, diplomirani pravnik, rođena 27. 04. 1991. godine UPISUJE SE 
01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Polita Desančića 1.

22. ĐUŠIĆ RADULOVIĆ JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 27. 05. 1979. godi-
ne UPISUJE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa 
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zmaj Jovina 26.

23. VOJNOVIĆ DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 31. 12. 1984. godine UPISU-
JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
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24. KNEŽEVIĆ ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 11. 10. 1967. godine UPISU-
JE SE 01. 06. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Augusta Cesarca 1.

25. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu NIKOLIĆ DEJAN, rođen 14. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Bokšan Đorđa, advokata u Pančevu, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od dve 
godine. 

26. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ĆURČIN MILANA, rođena 05. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Ćurčin Borivoja, advokata u Pančevu, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

27. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu SPAJIĆ BOJANA, rođena 19. 10. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Spajić Srbislava, advokata u Rumi, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od dve 
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u Novom Sadu RADIN MINA, rođena 07. 09. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku 
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u Novom Sadu PETKOVIĆ SONJA, rođena 24. 12. 1992. godine, na advokatsko-priprav-
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Novom Sadu KARAVLA JELENA, rođena 19. 08. 1993. godine, na advokatsko-pripravnič-
ku vežbu kod Đurkov Kocoljevac Radmile, advokata u Pančevu, dana 31. 05. 2018. godine, 
u trajanju od dve godine. 

31. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu BEZBRADICA IVANA, rođena 11. 08. 1979. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Popović Zorana, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

32. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu VUKOVIĆ BOJAN, rođen 14. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Medurić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u tra-
janju od dve godine. 

33. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KOPRIVICA NIKOLA, rođen 31. 01. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Jovanović Miroja, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 
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34. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu GRGUR MARKO, rođen 13. 02. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Avramov Duška, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

35. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu GLIŠOVIĆ DUŠICA, rođena 04. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravnič-
ku vežbu kod Kralj Radin Biljane, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 
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janju od dve godine. 
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trajanju od dve godine. 
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trajanju od dve godine. 

40. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
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pravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

41. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu IVANOVIĆ MILICA, rođena 06. 12. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Mastilović Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

42. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RAILIĆ SUNČICA, rođena 31. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Popović Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

43. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu CVETIĆ NATALIJA, rođena 06. 03. 1993. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Ivošević Milene, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

44. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TUPENARAC TIJANA, rođena 04. 04. 1993. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Begenišić Lazara, advokata u Inđiji, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

45. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TOŠIĆ JOVANA, rođena 28. 10. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 
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46. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu VALAN DAJANA, rođena 14. 09. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, 
u trajanju od dve godine. 

47. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TADIĆ MILJANA, rođena 07. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Milosavljević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

48. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MIJOVIĆ MILICA, rođena 04. 11. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod LJubić Todoran Marinele, advokata u Pančevu, dana 31. 05. 2018. godine, u tra-
janju od dve godine. 

49. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MATEJIĆ MILICA, rođena 23. 09. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Matejić Živojina, advokata u Crepaji, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

50. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu STEGIĆ BOJAN, rođen 24. 01. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Ignjatić Danijela, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

51. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu VIDAKOVIĆ DRAGANA, rođena 16. 04. 1982. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Trbuk Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

52. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu BOGUNOVIĆ ANDREA, rođena 11. 08. 1991. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Travica Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, 
u trajanju od dve godine. 

53. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MOMČILOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 27. 11. 1991. godine, na advokatsko- 
-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. 
godine, u trajanju od dve godine. 

54. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu BARTULA SNEŽANA, rođena 19. 10. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 31. 05. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

55. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TASIĆ BRANISLAV, rođen 26. 11. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Tasić Siniše, advokata u Zrenjaninu, dana 31. 05. 2018. godine, u trajanju od dve 
godine. 

56. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Voj-
vodine MALOČIĆ MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko- 
-pripravničkoj vežbi kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 02. 2018. 
godine.

57. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
KORDA DEJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 05. 2018. godine.
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58. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
ZEKAVICA BILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 05. 2018. godine.

59. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvo-
dine LAZENDIĆ NATAŠA, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, na advokatsko- 
-pripravničkoj vežbi kod Grujić Vladimira, advokata u Bačkoj Palanci, sa danom 03. 05. 
2018. godine.

60. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
MIJOVIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj ve-
žbi kod Kralj Radin Biljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 04. 2018. godine.

61. UZIMA SE NA ZNANJE da SIMIĆ DANIJELI, advokatu u Novom Sadu, privre-
meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 18. 04. 2018. 
do 17. 04. 2020. godine.

 − Šoštarić Blagojević Dušica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog 
zamenika.

62. UZIMA SE NA ZNANJE da PENA MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno 
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 05. 05. 2018. do 04. 
05. 2019. godine.

 − Etinski Veljko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
63. UZIMA SE NA ZNANJE da ARSIĆ ANDRIJANI, advokatu u Novom Sadu, 

privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 12. 05. 
2018. do 11. 05. 2019. godine.

 − Josifović Saša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
64. UZIMA SE NA ZNANJE da SIKIMIĆ SANJI, advokatu u Novom Sadu, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 11. 04. 2018. 
do 11. 04. 2020. godine.

 − Sikimić Mladen, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
65. UZIMA SE NA ZNANJE da MATIĆ ALEKSANDRU, advokatu u Bačkoj Pa-

lanci, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 01. 01. 
2018. godine.

 − Važić Vladimir, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika.
66. UZIMA SE NA ZNANJE da BAJIĆ MIROSLAVU, advokatu u Senti, privremeno 

prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 16. 04. 2018. godine.
 − Samardžić Natalija, advokat u Senti, određuje se za privremenog zamenika.

67. UZIMA SE NA ZNANJE da ARSENOV DIJANI, advokatu u Inđiji, privremeno 
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja od 12. 05. do 31. 07. 2018. godine.

 − Ališić mr Vladimir, advokat u Inđiji, određuje se za privremenog zamenika.
68. UZIMA SE NA ZNANJE da BURANJ TIMEI, advokatskom pripravniku u No-

vom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko-pripravničke vežbe zbog 
porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 03. 02. 2018. do 02. 02. 2019. godine.

69. UZIMA SE NA ZNANJE da BALOŠ MARIJI, advokatu u Zrenjaninu, privre-
meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog pretporođajnog odsustva, porodiljskog 
odsustva i odsustva radi nege deteta od 10. 06. 2018. godine.

 − Berak Savković Deana, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog 
zamenika.
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70. UZIMA SE NA ZNANJE da je OMERAGIĆ PANTIĆ MAJA, advokat u Novom 
Sadu, nastavila sa radom dana 04. 04. 2018. godine, nakon što joj je privremeno bilo presta-
lo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

 − Pantić Vladimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

71. UZIMA SE NA ZNANJE da je STEVANOVIĆ MIRJANA, advokat u Novom Sa-
du, nastavila sa radom dana 03. 05. 2018. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo 
pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

 − Stojković Ajša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

72. UZIMA SE NA ZNANJE da je MARČETIĆ IVANA, advokat u Kikindi, nastavila 
sa radom dana 26. 05. 2018. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na ba-
vljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

 − Perović Marić Mirjana, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

73. UZIMA SE NA ZNANJE da je Pešut Maja, advokat u Novom Sadu, promenila 
prezime, koje sada glasi Pena.

74. UZIMA SE NA ZNANJE da je Stojić Jelena, advokat u Novom Sadu, promenila 
prezime, koje sada glasi Malešev.

75. UZIMA SE NA ZNANJE da je Dešić Biljana, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Baranov.

76. UZIMA SE NA ZNANJE da je Tomić Sanja, advokatski pripravnik u Temerinu, 
promenila prezime, koje sada glasi Stojanović.

77. UZIMA SE NA ZNANJE da je VUKOMANOVIĆ DRAGANA, advokatski pri-
pravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Golubović Svetlane, 
advokata u Novom Sadu dana 08. 05. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Plužarević Laza-
ra, advokata u Novom Sadu, dana 09. 05. 2018. godine.

78. UZIMA SE NA ZNANJE da je BOŠNJAK LUKA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u No-
vom Sadu dana 14. 05. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Drinčić Ane, advokata u No-
vom Sadu, dana 15. 05. 2018. godine.

79. UZIMA SE NA ZNANJE da je STOJILJKOVIĆ IVANA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Čuturilo Jasmine, advokata u 
Novom Sadu dana 09. 05. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Mitić Sokola Jelene, advo-
kata u Beočinu, dana 10. 05. 2018. godine.

80. UZIMA SE NA ZNANJE da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa 
saradnicima“ donela odluku o isključenju Gavrilović Ivana, advokata u Novom Sadu iz za-
jedničke advokatske kancelarije sa danom 30. 03. 2018. godine.

81. ODOBRAVA SE zahtev Andrejević Nikole, advokatskog pripravnika u Zrenja-
ninu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Andrejević Voislava, advokata u Zrenjaninu 
za produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 07. 04. 2019. 
godine.

82. ODOBRAVA SE zahtev Brčin Branislavke, advokatskog pripravnika u Kikindi, na 
advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Todorović Dragana, advokata u Kikindi za produženje 
advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 13. 05. 2019. godine.

83. ODOBRAVA SE zahtev Pavlović Lazara, advokatskog pripravnika u Novom Sa-
du, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Kurtinović Slavice, advokata u Novom Sadu za 
produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 13. 05. 2019. 
godine.
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84. ODOBRAVA SE zahtev Radić Krstine, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, 
na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Đokić Sanje, advokata u Novom Sadu za produženje 
advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 02. 06. 2019. godine.

85. ODOBRAVA SE zahtev Baranov Biljane, advokatskog pripravnika u Novom 
Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu 
za produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 11. 05. 2019. 
godine.

86. ODOBRAVA SE zahtev Đurović Sunčice, advokatskog pripravnika u Novom 
Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu za 
produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 11. 05. 2019. 
godine.

87. ODOBRAVA SE zahtev Stanić Sanje, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na 
advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Gostović Ilije, advokata u Novom Sadu za produženje 
advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 11. 05. 2019. godine.

88. ODOBRAVA SE zahtev Milošević Jelene, advokatskog pripravnika u Novom 
Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Milošević Danila, advokata u Novom Sadu 
za produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 11. 05. 2019. 
godine.

89. ODOBRAVA SE zahtev Bakić Dragane, advokatskog pripravnika u Subotici, na 
advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Radičević Vidaković Hadnađ Olge, advokata u Subotici 
za produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 03. 06. 2019. 
godine.

90. ODOBRAVA SE zahtev Gujanica Marjana, advokatskog pripravnika u Bečeju, na 
advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Zedi Valerije, advokata u Bečeju za produženje advo-
katsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 03. 06. 2019. godine.

91. ODOBRAVA SE zahtev Pešić Nataše, advokatskog pripravnika u Inđiji, na advo-
katsko-pripravničkoj vežbi kod Ališić mr Vladimira, advokata u Inđiji za produženje advo-
katsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 13. 05. 2019. godine.

92. ODOBRAVA SE zahtev Ninić Ivana, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, 
na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Madi Đure, advokata u Novom Sadu za produženje 
advokatsko-pripravničke vežbe za šest meseci četvrte godine, zaključno sa 03. 12. 2018. 
godine.

93. UZIMA SE NA ZNANJE da je PANIN MILAN, advokat u Despotovu preselio se-
dište advokatske kancelarije u Bačku Palanku, Žarka Zrenjanina 84, počev od 01. 06. 2018. 
godine.

94. UZIMA SE NA ZNANJE da je IGNJATIĆ DANIJEL, advokat u Beočinu preselio 
sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Pavla Simića 7, počev od 24. 04. 2018. godine.

95. UZIMA SE NA ZNANJE da je LESKOVAC MILICA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 65/a, stan 23, počev od  
01. 05. 2018. godine.

96. UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠPONJA JELENA, advokat u Novom Sadu, prese-
lila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gogoljeva 34/4, počev od 04. 05. 2018. godine.

97. UZIMA SE NA ZNANJE da je MATIĆ MINA, advokat u Novom Sadu, prese-
lila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Miletića 18, počev od 01. 05. 2018. 
godine.

98. UZIMA SE NA ZNANJE da je BER LARISA, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 56/III, stan 18, počev od 01. 06. 
2018. godine.
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99. UZIMA SE NA ZNANJE da je JEVTIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, prese-
lila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 2a, prizemlje, stan 1, počev 
od 04. 05. 2018. godine.

100. UZIMA SE NA ZNANJE da je JEVTIĆ BOJAN, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 2a, prizemlje, stan 1, počev 
od 04. 05. 2018. godine.

101. UZIMA SE NA ZNANJE da je GAVRILOVIĆ IVAN, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu dr Laze Stanojevića 3/I, stan 3, počev od 
02. 04. 2018. godine.

102. UZIMA SE NA ZNANJE da je ĆETOJEVIĆ DUŠAN, advokat u Staroj Pazovi, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Hvjezdoslavova 2, stan 1, počev od 27. 04. 
2018. godine.

103. UZIMA SE NA ZNANJE da je VIGNJEVIĆ STEVAN, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Fruškogorska 6, počev od 28. 05. 2018. 
godine.

104. UZIMA SE NA ZNANJE da je BIORAC ZVONIMIR, advokat u Novom Sa-
du, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dunavska 23, počev od 03. 05. 2018. 
godine.

105. UZIMA SE NA ZNANJE da je MAKSIĆ BOJAN, advokat u Zrenjaninu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevice Jovanovića 5, počev od 15. 05. 2018. 
godine.

106. UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐURČOK MILOSLAV, advokat u Zrenjaninu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevice Jovanovića 5, počev od 15. 05. 
2018. godine.

107. UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠTIKLICA SAVA, advokat u Zrenjaninu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevice Jovanovića 5, počev od 15. 05. 2018. 
godine.

108. UZIMA SE NA ZNANJE da je VUJIN ZORAN, advokat u Zrenjaninu, prese-
lio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevice Jovanovića 5, počev od 15. 05. 2018. 
godine.

109. UZIMA SE NA ZNANJE da je DIMITRIĆ IGOR, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Pelagića 7/IV, stan 26, počev od 01. 06. 
2018. godine.

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA  
održane 29. 06. 2018. godine

1. JOJIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 13. 08. 1982. godine UPISUJE SE 
05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 8b.

2. RADULOVIĆ R. MIRKO, diplomirani pravnik, rođen 13. 07. 1986. godine UPI-
SUJE SE 05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 2.

3. PETROVIĆ ANA, diplomirani pravnik, rođena 12. 08. 1991. godine UPISUJE SE 
05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.
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4. STOJŠIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 08. 06. 1990. godine UPI-
SUJE SE 05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Svetog Save 1.

5. VIOGLAVIN NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 09. 01. 1989. godine UPISU-
JE SE 05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Gimnazijska 1/1.

6. ZARIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 06. 02. 1989. godine UPISUJE SE 
05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6.

7. ĆULIBRK JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 17. 12. 1987. godine UPISU-
JE SE 05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 375.

8. DUBAJIĆ DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 01. 09. 1990. godine UPISUJE SE 
05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Pozorišni trg 7/6A

9. AVRIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 19. 12. 1987. godine UPISUJE SE 
05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Čeneju, Koste Nađa 23.

10. LUKAVAC JELENA, diplomirani pravnik, rođena 21. 01. 1991. godine UPISU-
JE SE 05. 07. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Episkopa Visariona 2b/10.

11. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KEKIĆ MARIJA, rođena 04. 08. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Božić mr Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

12. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ILIĆ IVETA ANNA, rođena 10. 08. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

13. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu LUKIĆ ALEKSANDRA, rođena 25. 01. 1993. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

14. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ŠUTULOVIĆ OLGA, rođena 09. 10. 1992. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Unković Milana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

15. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MARJANOVIĆ TATJANA, rođena 13. 03. 1993. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Somer Emila, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

16. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MIGLINSKI DEJAN, rođen 05. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Ilić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

17. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MIJOVIĆ STEFAN, rođen 12. 09. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 
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18. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu VAŽIĆ LEONARDO, rođen 05. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Kuralić Jasmina, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

19. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu ĐORĐEVIĆ NATAŠA, rođena 28. 03. 1986. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Filipović LJubice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 05. 07. 2018. 
godine, u trajanju od dve godine. 

20. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KRČMAR JELENA, rođena 25. 08. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

21. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu IVAZ TODORA, rođena 17. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku ve-
žbu kod Knežević Dušana, advokata u Bačkoj Palanci, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

22. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu DŽABIĆ OLGICA, rođena 29. 06. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

23. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KAROV ALEKSANDAR, rođen 26. 10. 1986. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

24. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu PAVLIĆ DRAGANA, rođena 13. 02. 1992. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

25. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ANĐELIĆ ANJA, rođena 16. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

26. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KOPRIVICA NIKOLA, rođen 30. 04. 1980. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Cupać Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u tra-
janju od dve godine. 

27. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu STANIĆ MILOŠ, rođen 04. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

28. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu IVANČEVIĆ MILICA, rođena 23. 03. 1994. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Dragović Tubić Vojislave, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. 
godine, u trajanju od dve godine. 

29. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ĆATO BORIS, rođen 26. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu 
kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju od dve 
godine. 
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30. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu SEDLAR ERIH, rođen 28. 01. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Munižaba Jaić Sanje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

31. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RADONJIĆ SANDRA, rođena 21. 09. 1992. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

32. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu JOVIĆ GORANA, rođena 23. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

33. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu DRAKULIĆ ALEKSANDRA, rođena 19. 06. 1993. godine, na advokat-
sko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. 
godine, u trajanju od dve godine. 

34. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu VAJDIĆ JOVANA, rođena 24. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

35. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MIHAILOVIĆ MLADEN, rođen 08. 11. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Stevović Vuka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

36. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika LUKAVAC JELENA, advokatski 
pripravnik kod Cvetković Petra, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 07. 2018. godine 
zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

37. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LAUŠEVIĆ MA-
JA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 05. 2018. godine, na lični zahtev.

 − Janković Miodrag, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokat-
ske kancelarije.

38. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐURANOVIĆ 
ILONA, advokat u Novom Sadu sa danom 01. 06. 2018. godine, na lični zahtev.

 − Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Čolević Mira, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
39. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DOBRIĆ ŽELJ-

KO, advokat u Novom Sadu sa danom 01. 07. 2018. godine, na lični zahtev.
 − Šponja Jelena, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
40. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ NI-

KOLA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2018. godine, radi penzionisanja.
 − Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Kovačević Marijana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advo-

katske kancelarije.
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41. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PALALIĆ JO-
VAN, advokat u Novom Sadu sa danom 04. 07. 2018. godine, radi preseljenja advokatske 
kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

42. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
LJUBOVIĆ KATARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravnič-
koj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 05. 2018. godine.

43. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
BASTA MILANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj ve-
žbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 05. 2018. godine.

44. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
TEGELTIJA NEVENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 06. 2018. godine.

45. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
STAJIĆ BATIĆ IRENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 06. 2018. godine.

46. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
MORAČA JOVANA, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Novak Petra, advokata u Temerinu, sa danom 15. 06. 2018. godine.

47. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
KNEŽEVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 21. 06. 2018. godine.

48. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
VUKMIROVIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik u Novom Kneževcu na advokatsko-pri-
pravničkoj vežbi kod Stanimirov Boška, advokata u Novom Kneževcu, sa danom 01. 07. 
2018. godine.

49. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
BAJIĆ GORDANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj ve-
žbi kod Unković Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 06. 2018. godine.

50. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
TUCAKOV ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-priprav-
ničkoj vežbi kod Kežić LJiljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 07. 2018. godine.

51. UZIMA SE NA ZNANJE da ĐANIĆ VLADISLAVU, advokatu u Subotici, pri-
vremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostran-
stvu, u periodu od 01. 06. do 01. 12. 2018. godine.

 − Đanić Borislav, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.
52. UZIMA SE NA ZNANJE da GOSTOVIĆ SOMBORAC DRAGICI, advokatu u 

Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsu-
stva od 01. 06. 2018. do 31. 05. 2019. godine.

 − Suvačar Sanda, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
53. UZIMA SE NA ZNANJE da HORNJAK SONJI, advokatu u Zrenjaninu, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 15. 06. 2018. 
do 14. 06. 2019. godine.

 − Ranisavljev Miloš, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.
54. UZIMA SE NA ZNANJE da LJALJIĆ MARIJI, advokatu u Vršcu, privremeno 

prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 01. 06. 2018. do  
31. 05. 2019. godine.

 − Živkov Milucu, advokat u Vršcu određuje se za privremenog zamenika.
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55. UZIMA SE NA ZNANJE da KUZMANOVSKI MARTI, advokatu u Novom Sa-
du, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 02. 07. 
2018. godine.

 − Cvejić Nenad, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
56. UZIMA SE NA ZNANJE da JURIŠIĆ TRKULJA IVANI, advokatskom priprav-

niku u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko-pripravničke vežbe 
zbog porodiljskog odsustva od 01. 06. 2018. godine.

57. UZIMA SE NA ZNANJE da VUČKOVIĆ NIKOLI, advokatu u Pančevu, pri-
vremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 24. 04. 2018. 
godine.

 − Nebrigić Čedomir, advokat u Pančevu određuje se za privremenog zamenika.
58. UZIMA SE NA ZNANJE da je BAJAGIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, na-

stavila sa radom dana 30. 05. 2018. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

 −  Radanović Aniko, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

59. UZIMA SE NA ZNANJE da je BUGARSKI NENAD, advokat u Novom Sadu, 
nastavio sa radom dana 29. 05. 2018. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo 
pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.

 − Topić Goran, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
60. UZIMA SE NA ZNANJE da je JANEVSKI ALEKSANDAR, advokat u Novom 

Sadu, nastavio sa radom dana 04. 06. 2018. godine, nakon što mu je privremeno bilo presta-
lo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.

 − Martinović Dragoljub, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

61. UZIMA SE NA ZNANJE da je UZELAC DUŠAN, advokat u Novom Sadu, na-
stavio sa radom dana 01. 05. 2018. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.

 − Poljački Milan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

62. UZIMA SE NA ZNANJE da je MIJATOVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, 
nastavila sa radom dana 12. 06. 2018. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pra-
vo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

 − Maričić Miodrag, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
63. UZIMA SE NA ZNANJE da je PLAČKOV MARTINOVIĆ OLIVERA, advokat u 

Novom Sadu, nastavila sa radom dana 12. 07. 2018. godine, nakon što joj je privremeno bilo 
prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

 − Vujović Jelena, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

64. UZIMA SE NA ZNANJE da je KOPRIVICA BOŽIDAR, advokat u Pančevu, na-
stavio sa radom dana 29. 06. 2018. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom zbog imenovanja na funkciju.

 − Koprivica Oleg, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
65. UZIMA SE NA ZNANJE da je Novak Jovana, advokat u Novom Sadu, promenila 

prezime, koje sada glasi Đogo.
66. UZIMA SE NA ZNANJE da je Šablauer Brindza Beatriks, advokat u Bačkoj To-

poli, promenila prezime, koje sada glasi Brindza.
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67. UZIMA SE NA ZNANJE da je Belović Maja, advokatski pripravnik u Sremskoj 
Mitrovici, promenila prezime, koje sada glasi Belović Žegarac.

68. UZIMA SE NA ZNANJE da je Marčetić Ivana, advokat u Kikindi, promenila pre-
zime, koje sada glasi Sivčev Marčetić.

69. UZIMA SE NA ZNANJE da je Sabo Lalić Dora, advokat u Subotici, promenila 
prezime, koje sada glasi Lalić.

70. UZIMA SE NA ZNANJE da je Pušara Milena, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Simić.

71. UZIMA SE NA ZNANJE da je Bednar Vera, advokatski pripravnik u Sremskoj 
Mitrovici prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidić Milice, advokata u Sremskoj 
Mitrovici dana 31. 05. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, advokata u 
Novom Sadu, dana 01. 06. 2018. godine.

72. UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐAJIĆ SVETLANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Davidov dr Isaka, advokata u 
Novom Sadu dana 31. 05. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Pajović Kutuzov Tijane, 
advokata u Novom Sadu, dana 01. 06. 2018. godine.

73. UZIMA SE NA ZNANJE da je LONČAR KOSTA, advokatski pripravnik u Te-
merinu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Novak Petra, advokata u Temerinu 
dana 29. 05. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Novak Nemanje, advokata u Temerinu, 
dana 30 05. 2018. godine.

74. UZIMA SE NA ZNANJE da je GULKA TAMARA, advokatski pripravnik u Su-
botici prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Lojpur Dejana, advokata u Subotici 
dana 24. 05. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Karanjac Racić Nevenke, advokata u 
Subotici, dana 25. 05. 2018. godine.

75. UZIMA SE NA ZNANJE da je HAJDER ANDREA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Kerac Mirka, advokata u Novom 
Sadu dana 11. 06. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Srećković Miloša, advokata u No-
vom Sadu, dana 12. 06. 2018. godine.

76. UZIMA SE NA ZNANJE da je PISARIĆ VANJA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Veg dr Enike, advokata u Novom 
Sadu dana 13. 06. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Srđanov Miloša, advokata u Novom 
Sadu, dana 14. 06. 2018. godine.

77. UZIMA SE NA ZNANJE da je MEDIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić dr Nemanje, advokata 
u Novom Sadu dana 14. 06. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Joksimović Predraga, 
advokata u Novom Sadu, dana 15. 06. 2018. godine.

78. UZIMA SE NA ZNANJE da je NIKOLIĆ DEJAN, advokatski pripravnik u Pan-
čevu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Bokšan Đorđa, advokata u Pančevu da-
na 14. 06. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Pavlica Dušana, advokata u Pančevu, dana 
15. 06. 2018. godine.

79. UZIMA SE NA ZNANJE da je PETROVIĆ ANA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom 
Sadu dana 18. 06. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Dimitrijević Pavla, advokata u 
Novom Sadu, dana 19. 06. 2018. godine.

80. UZIMA SE NA ZNANJE da je Stojaković Milica, advokatski pripravnik u Rumi 
prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Maletić Vladislava, advokata u Rumi dana 
18. 06. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Grbić Mladena, advokata u Novom Sadu, dana 
19. 06. 2018. godine.
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81. UZIMA SE NA ZNANJE da je Vulin Jovana, advokatski pripravnik u Temerinu 
prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Novak Nemanje, advokata u Temerinu dana 
01. 07. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Čičovački Branka, advokata u Somboru, dana 
02. 07. 2018. godine.

82. UZIMA SE NA ZNANJE da su Karanović Milica, Nikolić Bojan i Jovin Milenko, 
advokati u Novom Sadu, osnovali „Zajedničku advokatsku kancelariju Karanović, Niko-
lić, Jovin“ sa sedištem u Novom Sadu, Kralja Aleksandra 14/1/15, počev od 20. 06. 2018. 
godine.

83. UZIMA SE NA ZNANJE da su Jančić Aleksandra, Krmar Biljana i Ranković Ka-
rolina, advokati u Novom Sadu, pristupili Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa 
saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 12. 06. 2018. godine.

84. UZIMA SE NA ZNANJE da je VIGNJEVIĆ DANICA, advokat u Futogu preselila 
sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Fruškogorska 6, počev od 30. 05. 2018. godine.

85. UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐOGO JOVANA, advokat u Novom Sadu, prese-
lila svoju advokatsku kancelariju na adresu Milete Jakšića 5, počev od 06. 06. 2018. godine.

86. UZIMA SE NA ZNANJE da je MRKŠIĆ JASNA, advokat u Novom Sadu, prese-
lila svoju advokatsku kancelariju na adresu Milete Jakšića 5, počev od 06. 06. 2018. godine.

87. UZIMA SE NA ZNANJE da je DAVIDOV JELENA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 24a, stan 6 počev od 06. 06. 
2018. godine.

88. UZIMA SE NA ZNANJE da je KOVAČEVIĆ KANAZIR VANJA, advokat u 
Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Milete Jakšića 5, počev od  
05. 06. 2018. godine.

89. UZIMA SE NA ZNANJE da je TOVARIŠIĆ ANDREJ, advokat u Novom Sa-
du, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 12, stan 2, počev od  
04. 06. 2018. godine.

90. UZIMA SE NA ZNANJE da je KAVČIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 92/I, počev od 28. 05. 
2018. godine.

91. UZIMA SE NA ZNANJE da je BAKARIĆ SRĐAN, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ložionička 53/III, stan 434, počev od 18. 06. 
2018. godine.

92. UZIMA SE NA ZNANJE da je BLAGOJEV BRANKA, advokat u Novom Sa-
du, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 82/III, počev od  
18. 06. 2018. godine.

93. UZIMA SE NA ZNANJE da je PILIPOVIĆ ĐURICA, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Fruškogorska 6, počev od 20. 06. 2018. 
godine.

94. UZIMA SE NA ZNANJE da je ALEKSIĆ ARMAND, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Fruškogorska 6, počev od 20. 06. 2018. 
godine.

95. UZIMA SE NA ZNANJE da je NIKOLIĆ BOJAN, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Aleksandra 14/1/15, počev od 14. 06. 
2018. godine.

96. UZIMA SE NA ZNANJE da je SAJIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kornelija Stankovića 29/52, počev od  
19. 06. 2018. godine.
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97. UZIMA SE NA ZNANJE da je JOVIN MILENKO, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Aleksandra 14/1/15, počev od 14. 06. 
2018. godine.

98. UZIMA SE NA ZNANJE da je KARANOVIĆ MILICA, advokat u Novom Sa-
du, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Aleksandra 14/1/15, počev od  
14. 06. 2018. godine.

99. UZIMA SE NA ZNANJE da je PROŠIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 19/III, stan 11, počev od 21. 06. 
2018. godine.

100. UZIMA SE NA ZNANJE da je KESIĆ LJUBIŠA, advokat u Pančevu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Petra Bojovića 3/22 počev od 14. 06. 2018. 
godine.

101. UZIMA SE NA ZNANJE da je PRODANOVIĆ JOVAN, advokat u Pančevu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Petra Bojovića 3/22 počev od  
14. 06. 2018. godine.

102. UZIMA SE NA ZNANJE da je KOSTIĆ VLADIMIR, advokat u Pančevu, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Petra Bojovića 3/22 počev od 14. 06. 
2018. godine.

103. UZIMA SE NA ZNANJE da je NIKOČEV VANJA, advokat u Pančevu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Petra Bojovića 3/22 počev od 14. 06. 2018. 
godine.

104. UZIMA SE NA ZNANJE da će PLAČKOV MARTINOVIĆ OLIVERA, advokat 
u Novom Sadu, preseliti svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 1, stan 
44/4, počev od 11. 07. 2018. godine.

105. UZIMA SE NA ZNANJE da će STOJILJKOVIĆ SLAĐANA, advokat u Novom 
Sadu, preseliti svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Feher Ferenca 4, počev od 02. 07. 
2018. godine.

106. UZIMA SE NA ZNANJE da je LALOVIĆ SANJA, advokat u Novom Sadu, pre-
selila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 8/I, stan 7, počev od 26. 06. 
2018. godine.

107. UZIMA SE NA ZNANJE da je PERIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 8/I, stan 7, počev od 26. 06. 2018. 
godine.

108. UZIMA SE NA ZNANJE da je IVOŠEVIĆ SVETLANA, advokat u Subotici, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dragiše Mišovića 17, počev od 27. 06. 
2018. godine.

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA  
održane 31. 08. 2018. godine

1. KORAĆ BOGDAN, diplomirani pravnik, rođen 14. 10. 1988. godine UPISUJE 
SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Petra I broj 3.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika KORAĆ BOGDAN, advokatski pri-
pravnik kod Rankov Konstantina, advokata u Zrenjaninu, sa danom 05. 09. 2018. godine 
zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.
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2. VULJAJ KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 03. 02. 1992. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pozorišni trg 7.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika VULJAJ KRISTINA, advokatski 
pripravnik kod Žunić Vitomira, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 09. 2018. godine 
zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

3. JOVIČIĆ NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 21. 01. 1992. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6, stan 32.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika JOVIČIĆ NATAŠA, advokatski pri-
pravnik kod Šokić Stamenković Dušanke, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 09. 2018. 
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

4. MITROVIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 27. 12. 1990. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Subotici, Braće Radić 22/3.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika MITROVIĆ NIKOLA, advokatski 
pripravnik kod Vuletić Nenada, advokata u Subotici, sa danom 05. 09. 2018. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

5. KOVAČEVIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 13. 03. 1991. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 4.

 − BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika KOVAČEVIĆ MAJA, advokatski 
pripravnik kod Nikolić Savin Isidore, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 09. 2018. go-
dine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

6. BERKEŠ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 28. 01. 1976. godine UPISUJE SE 
06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Subotici, Trg Lazara Nešića 10.

7. STOLIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 12. 01. 1991. godine UPISUJE SE 
06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Rumi, Glavna 163/4/33.

8. LAINOVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 16. 11. 1992. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Vrbasu, Maršala Tita 91/3.

9. ŠAFHAUZER EMIL, diplomirani pravnik, rođen 28. 02. 1989. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miše Dimitrijevića 42.

10. ĐAKOVIĆ BOJANA, diplomirani pravnik, rođena 20. 08. 1979. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Pančevu, NJegoševa 1a/I, lokal 2.

11. MOMIROV MOMIR, diplomirani pravnik, rođen 03. 08. 1968. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Melencima, Srpskih vladara 61.

12. ZEKIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 05. 07. 1991. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Srbobranu, Svetog Save 13.
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13. BARIŠIĆ PETAR LUKA, diplomirani pravnik, rođen 19. 09. 1990. godine UPI-
SUJE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 4/II.

14. SARIĆ VJERKA, diplomirani pravnik, rođena 25. 09. 1988. godine UPISUJE SE 
06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Augusta Cesarca 18.

15. LJUBOJA MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 09. 09. 1984. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Fruškogorska 4, stan 3.

16. TRKULJA KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 02. 10. 1988. godine UPISU-
JE SE 06. 09. 2018. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

17. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RADEVIĆ ANA, rođena 01. 11. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Aleksić Slobodana, advokata u Kovačici, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

18. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu CVEJIĆ MARKO, rođen 22. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Cvejić Radovana, advokata u Subotici, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

19. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MAROVIĆ MARKO, rođen 28. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 31. 08. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

20. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RADISAVLJEVIĆ MILANA, rođena 15. 10. 1985. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Madi Đure, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

21. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TOMIĆ VLADIMIR, rođen 26. 02. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Čolić Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

22. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu RADIĆ JOVICA, rođen 16. 09. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Ružičić Aleksandra, advokata u Inđiji, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

23. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MORIĆ MATE, rođen 04. 04. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku ve-
žbu kod Milić Strahinje, advokata u Somboru, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od dve 
godine. 

24. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TASIĆ MIROSLAV, rođen 12. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Tasić Siniše, advokata u Zrenjaninu, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od dve 
godine. 

25. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KORALIJA STRAHINJA, rođen 09. 08. 1993. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Krunić Milenka, advokata u Inđiji, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 
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26. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu PAŠĆANOVIĆ ĐORĐE, rođen 26. 09. 1994. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Pašćanović Rodoljuba, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. 
godine, u trajanju od dve godine. 

27. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu IVKOV ZORANA, rođena 12. 03. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Herceg Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u traja-
nju od dve godine. 

28. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu BRANKOV SLOBODAN, rođen 06. 03. 1990. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Gvožđan Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, 
u trajanju od dve godine. 

29. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MILADINOVIĆ ANA, rođena 29. 12. 1993. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Novak Nemanje, advokata u Temerinu, dana 05. 09. 2018. godine, u traja-
nju od dve godine. 

30. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KARADAREVIĆ BOJAN, rođen 18. 02. 1986. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Sikimić Mladena, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, 
u trajanju od dve godine. 

31. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu IVOŠEV BILJANA, rođena 09. 06. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Nikolić Savin Isidore, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

32. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu LEPOTIĆ MARKO, rođen 01. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Crnobarac Milene, advokata u Rumi, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od dve 
godine. 

33. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu KANTAR LEA, rođena 17. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Božić mr Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

34. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RAŠIĆ ANĐELA, rođena 13. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Lagundžić Rudina, advokata u Staroj Pazovi, dana 05. 09. 2018. godine, u traja-
nju od dve godine. 

35. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RAČIĆ JELENA, rođena 15. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Kljajić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

36. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KNEŽEVIĆ NEMANJA, rođen 02. 08. 1990. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

37. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MILOVANOVIĆ SARA, rođena 22. 06. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 
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38. UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu STOJANOV BILJANA, rođena 21. 12. 1994. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Arsić Tanje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju 
od dve godine. 

39. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RADOSAVLJEVIĆ MARINA, rođena 09. 08. 1993. godine, na advokatsko- 
-pripravničku vežbu kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, 
u trajanju od dve godine. 

40. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu CVETKOVIĆ NATAŠA, rođena 30. 10. 1990. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. godine, u 
trajanju od dve godine. 

41. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RADULOVIĆ MILOŠ, rođen 27. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravnič-
ku vežbu kod Racić Dražena, advokata u Subotici, dana 05. 09. 2018. godine, u trajanju od 
dve godine. 

42. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu ARAMBAŠIĆ MARINA, rođena 17. 06. 1994. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 09. 2018. go-
dine, u trajanju od dve godine. 

43. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MATIJEVIĆ 
IVAN, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 07. 2018. godine, zbog penzionisanja.

 − Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Matijević Marić Marijana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja 

advokatske kancelarije.
44. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PINTER KRISTI-

NA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 07. 2018. godine, na lični zahtev.
 − Stojiljković Slađana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advo-

katske kancelarije.
45. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŽIVKOV MIA, 

advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2018. godine, na lični zahtev.
 − Čerović Svetlana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
46. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DIMITRIĆ IGOR, 

advokat u Novom Sadu sa danom 26. 08. 2018. godine, na lični zahtev.
 − Milaš Milica, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
47. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GNATENKO AN-

DRIĆ TATJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 08. 2018. godine, na lični zahtev.
 − Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Drinčić Budimir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 

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

KOROLIJA MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravnič-
koj vežbi kod Miljković Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2018. godine.

49. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
LJUBANIĆ MILIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravnič-
koj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2018. godine.
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50. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PE-
TROVIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2018. godine.

51. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvo-
dine JANKOVIĆ PREDRAG, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko- 
-pripravničkoj vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2018. 
godine.

52. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
DROBAC MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Rudić Vidoslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 07. 2018. godine.

53. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
ŽIVKOVIĆ DANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Kovačević Gordane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 08. 2018. godine.

54. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
GAGOVIĆ IVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 23. 07. 2018. godine.

55. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
RAŠIĆ ANĐELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 08. 06. 2018. godine.

56. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
IVANOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 20. 07. 2018. godine.

57. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvo-
dine KNEŽEVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko- 
-pripravničkoj vežbi kod Ević Jelene, advokata u Novom Sadu, sa danom 17. 07. 2018. 
godine.

58. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
VUJIN JELENA, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Ćetojević Dušana, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 12. 07. 2018. godine.

59. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
SABO JOVANA, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod 
Stanojčić Jovana, advokata u Rumi, sa danom 01. 09. 2018. godine.

60. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
LJUBENOVIĆ KRISTINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-priprav-
ničkoj vežbi kod Pantić Pilja Biljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 20. 08. 2018. 
godine.

61. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
BAJAGIĆ BRANKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Bajagić Jelene, advokata u Novom Sadu, sa danom 23. 08. 2018. godine.

62. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvo-
dine RANĐELOVIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko- 
-pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 22. 08. 2018. 
godine.

63. UZIMA SE NA ZNANJE da BER LARISI, advokatu u Novom Sadu, privremeno 
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 01. 07. 2018. godine.

 − Šumar Milijana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
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64. UZIMA SE NA ZNANJE da PLAČKOV MARTINOVIĆ OLIVERI, advokatu u 
Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 
12. 07. 2018. godine.

 − Stevanović Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
65. UZIMA SE NA ZNANJE da BAJAGIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, pri-

vremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 13. 08. 2018. 
godine.

 − Bajagić Marina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
66. UZIMA SE NA ZNANJE da VETNIĆ PETRU, advokatu u Novom Sadu, privre-

meno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, u 
periodu od 01. 09. 2018. do 01. 09. 2019. godine.

 − Pacek Štefanija, advokat u Beočinu, određuje se za privremenog zamenika.
67. UZIMA SE NA ZNANJE da će ĐURĐEVIĆ TIJANI, advokatskom pripravniku u 

Novom Sadu, privremeno prestati pravo na obavljanje advokatsko-pripravničke vežbe zbog 
stručnog usavršavanja, u periodu od 01. 09. 2018. do 01. 01. 2019. godine.

68. UZIMA SE NA ZNANJE da će PEKIĆ STEFANU, advokatskom pripravniku u 
Novom Sadu, privremeno prestati pravo na obavljanje advokatsko-pripravničke vežbe zbog 
stručnog usavršavanja u inostranstvu, u periodu od 10. 09. 2018. do 31. 03. 2021. godine.

69. UZIMA SE NA ZNANJE da je BAJIĆ MIROSLAV, advokat u Senti, nastavio sa 
radom dana 06. 08. 2018. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavlje-
nje advokaturom zbog bolovanja.

 −  Samardžić Natalija, advokat u Senti, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
70. UZIMA SE NA ZNANJE da je PANTIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, 

nastavio sa radom dana 10. 08. 2018. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo 
pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.

 −  Štajner Boris, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

71. UZIMA SE NA ZNANJE da ZDRAVKOVIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, 
nastavlja sa radom dana 03. 09. 2018. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo 
pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.

 − Seratlić Miljan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

72. UZIMA SE NA ZNANJE da je Žarkov Dunja, advokat u Novom Sadu, promenila 
prezime, koje sada glasi Kovačević.

73. UZIMA SE NA ZNANJE da je Vulić Miona, advokat u Novom Sadu, promenila 
prezime, koje sada glasi Karamatraković.

74. UZIMA SE NA ZNANJE da je Puđa Nada, advokat u Sremskoj Mitrovici, prome-
nila prezime, koje sada glasi Jovelić.

75. UZIMA SE NA ZNANJE da je Đorđević Miroslav, advokat u Zrenjaninu stekao 
naučni naziv doktora nauka – pravne nauke.

76. UZIMA SE NA ZNANJE da je BASTA NINA, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sa-
du dana 04. 07. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Krajnović Nenada, advokata u Novom 
Sadu, dana 05. 07. 2018. godine.

77. UZIMA SE NA ZNANJE da je DIMITROV LEONA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Horovic Vladimira, advokata u 
Novom Sadu dana 11. 07. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Stupar Strahinje, advokata u 
Novom Sadu, dana 12. 07. 2018. godine.
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78. UZIMA SE NA ZNANJE da je BRUJIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Vukić Bojane, advokata u Novom Sadu 
dana 06. 08. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Tovarišić Andreja, advokata u Novom 
Sadu, dana 07. 08. 2018. godine.

79. UZIMA SE NA ZNANJE da je BARANOV ALJOŠA, advokatski pripravnik u 
Zrenjaninu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Bojović Gordane, advo-
kata u Zrenjaninu dana 23. 08. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Jevtić Bojana, advokata 
u Novom Sadu, dana 24. 08. 2018. godine.

80. UZIMA SE NA ZNANJE da je DIMITRIĆ MARKO, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Baroš Borislava, advokata u No-
vom Sadu dana 14. 08. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Kovačević Gordane, advokata 
u Novom Sadu, dana 15. 08. 2018. godine.

81. UZIMA SE NA ZNANJE da je MAKSIMOVIĆ DANICA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić Gorana, advokata u 
Novom Sadu dana 31. 08. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u 
Novom Sadu, dana 01. 09. 2018. godine.

82. UZIMA SE NA ZNANJE da je MANOJLOVIĆ BRANKICA, advokatski priprav-
nik u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u 
Novom Sadu dana 30. 08. 2018. godine, te da istu nastavlja kod Dikosavić Tomislava, advo-
kata u Novom Sadu, dana 31. 08. 2018. godine.

83. ODOBRAVA SE zahtev Prodanov Jelene, advokatskog pripravnika u Bečeju, na 
advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Sekulić Snežane, advokata u Bečeju za produženje 
advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 07. 09. 2019. godine.

84. UZIMA SE NA ZNANJE da je KERKEZ GORDANA, advokat u Novom Sadu 
preselila sedište advokatske kancelarije u Vrdnik, Nova kolonija I/1, počev od 01. 08. 2018. 
godine.

85. UZIMA SE NA ZNANJE da je MILUTINOVIĆ BRANISLAV, advokat u Panče-
vu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4, počev od 25. 07. 
2018. godine.

86. UZIMA SE NA ZNANJE da je PRODANIĆ BILJANA, advokat u Somboru, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Popovića 38–38A, počev od 01. 08. 
2018. godine.

87. UZIMA SE NA ZNANJE da je RVOVIĆ RADA, advokat u Subotici, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 15/4, počev od 05. 07. 2018. godine.

88. UZIMA SE NA ZNANJE da je KROPF GLIGOROVIĆ IVANA, advokat u No-
vom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 18, zgrada 2, lo-
kal 19, počev od 05. 07. 2018. godine.

89. UZIMA SE NA ZNANJE da je MILOJKOVIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 9/2/15, počev od 01. 08. 2018. 
godine.

90. UZIMA SE NA ZNANJE da je KURALIĆ JASMIN, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 19/I, stan 3, počev od 01. 08. 
2018. godine.

91. UZIMA SE NA ZNANJE da je SIMIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, prese-
lio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 26, PC LUPUS, II sprat, lokal 212, 
počev od 31. 08. 2018. godine.
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92. UZIMA SE NA ZNANJE da je MILOŠEVIĆ DANILO, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2, počev od 06. 08. 2018. 
godine.

93. UZIMA SE NA ZNANJE da je DAVIDOVAC RADIVOJ, advokat u Novom Sa-
du, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ilije Ognjanovića 6, stan 1, počev od 01. 
08. 2018. godine.

94. UZIMA SE NA ZNANJE da je MARIČIĆ NEBOJŠA, advokat u Rumi, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 183, počev od 15. 08. 2018. godine.

95. UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠIJAN NIKOLA, advokat u Novom Sadu, prese-
lio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kolo srpskih sestara 13b, počev od 01. 09. 2018. 
godine.

96. UZIMA SE NA ZNANJE da je KONSTANTINOVIĆ DANICA, advokat u No-
vom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kolo srpskih sestara 13b, počev 
od 01. 09. 2018. godine.

97. UZIMA SE NA ZNANJE da je ZDRAVKOVIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 23a, počev od 03. 09. 2018. 
godine.

98. UZIMA SE NA ZNANJE da je DUMANOVIĆ DUBRAVKA, advokat u Novom 
Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4, počev od 20. 08. 
2018. godine.

99. UZIMA SE NA ZNANJE da je ALEKSIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 8/I, počev od 30. 08. 2018. 
godine.

Upravni odbor



Уређивачки одбор Гласника моли сараднике да текстове за објављивање до- 
стављају уз уважавање следећих сугестија:
– примерак рада доставити одштампан и потписан;
– по могућности, доставити рад и електронском поштом (akvojvodine@gmail.com)  

 или на дискети;
– фусноте писати у дну одговарајуће странице;
– у библиографским подацима за књиге уз уобичајене податке обавезно навести 

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

језик.

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 1. марта 2019. 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
2019.


