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R E H A B IL IT A C U A  N EO SN O V A N O  O SU Đ E N IH  LICA*'

SAŽETAK: U radu se problematizuje značenje pojma rehabili- 
tacije neosnovano osuđenih lica i lica neosnovano iišenih slobode. 
Razmatra se evolucija ovog prava u ustavnom i krivičnoprocesnom 
pravu. Nedostatak zakonske defmicije rehabilitacije ovih lica uzro- 
kovao je mnoštvo različitih doktrinamih definicija, koje se daju u ra
du. Autor smatra da je unošenje termina, kao što su ,/ehabilitacija” i 
„druga prava” u ovu vrstu postupka nepotrebno i daje argumente za 
to. U radu se povlači i demarkaciona linija izmedu rehabilitacije 
osnovano osuđenih lica i rehabilitacije neosnovano osudenih lica i 
lica neosnovano lišenih slobode. Utvrđuje se razlika u ciljevima, 
osnovu, sadržini, uslovima i proceduri ostvarivanja rehabilitacije. 
Ukazuje se na potrebu dodeljivanja posebnih atributa pojedinim vr- 
stama rehabilitacije ili bar njihovog preciznog zakonskog defini- 
sanja.

Ključne reči: rehabilitacija, osnovana osuda, neosnovana osuda

I. UOPŠTE O ZNAČENJU REHABILITACIJE

Ako je pojam misao o suštini ili biti onoga o čemu mislimo,^ onda u 
pojmovnom određenju rehabilitacije moramo poći od njene suštine. U eti-

* Rad primljen; 05. 05. 2009. godine.
' OvaJ rad Je napisan u okviru projekta Ministarstva za nauku „Pravo Srbije u evrop- 

skoj p>erspektivi”.
2 G. Petrović, Logika, Grafos, Zagreb, 1989, str. 23.
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mološkom smislu, suština svake rehabilitacije je ponovno osposobljava- 
nje,  ̂ uspostavljanje, povraćaj izgubljenih prava; vraćanje u ranije stanje; 
vraćanje dobrog glasa (časti).'' I u našem današnjem jeziku, jedno od uo- 
bičajenih značenja rehabilitacije je „ponovno priznavanje osporenog pra
va”,̂  „uspostavljanje, ponovno priznanje ugleda, prava, poverenja”.* Slič- 
no je opšte značenje rehabilitacije i u dragim jezicima.’ Problem je u to
me što ima raznih vrsta rehabilitacija. U najmanju ruku, možemo govoriti 
0 medicinskoj,* profesionalnoj,® političkoj'® i pravnoj rehabilitaciji.

I dok u drugim oblastima uglavnom nema nejasnoća, sa pravnom re- 
habilitacijom to nije slučaj. Sadržaj pojma kao skup njegovih bitnih ozna- 
ka utvrduje se logičkim postupkom defmicije. Pre prelaska na definisanje 
rehabilitacije u pravu, dužni smo nekoliko prethodnih napomena.

Svaka defmicija je jedno pravilo o značenju — upotrebi izraza. Vi- 
šeslojna struktura jezika prava uslovljava različite načine ustanovljavanja 
ovih pravila o značenju, a time i različite vrste defmicija: leksičke defmi
cije sa deskriptivnom funkcijom, kojima se samo otkrivaju i opisuju (pre- 
poznaju) značenja izraza iz opšteg jezika, već stvorena u svakodnevnoj 
govomoj praksi, i stipulativne definicije sa preskriptivnom funkcijom, ko
jima se stvaraju nova značenja." Pošto je pravnički jezik jezgro pravnog 
diskursa, gro definicija u pravu je stipulativnog karaktera. Takve defmici
je, medutim, nemaju svojstvo (ne)istinitosti, već samo svojstva (ne)svrsi- 
shodnosti (s obzirom na postavljene ciljeve) i svojstva (ne)važenja (s obzi- 
rom na pravnu ili spoznajnu snagu koja se definiciji priznaje).

lako dilema: samo doktriname ili i normativne (legalne) defmicije u 
pravu pripada prošlosti, savremeni zakonodavac ponekad nerado pribega- 
va defmisanju. Takav slučaj je i sa pojmom rehabilitacije u krivičnoprav- 
noj oblasti. Trenutno mi imamo tri zakona u ovoj oblasti koja pominju, 
ali neki od njih eksplicite ne definišu rehabilitaciju. To su Krivični zako-

3 Lat. re (ponovno) i habilitatio (osposobljavanje).
М. Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd, 1980, str. 805.

5 1. Klajn, М. Šipka, Veliki rečnik stranih reči i izraza, Prometej, Novi Sad, 2006, 
str. 1074.

* М. Vujanić i drugi, Rečnik srpskoga jezika, Matica srpska, Novi Sad, 2007, str.
1164.

 ̂ Тако npr. nemačka reč Rehabilitation u nekim rečnicima ima isto značenje kao 
kod Vujaklije (vid. М. Stefanović, Rečnik prava, politike i diplomatije nemačko-srpski, 11 
tom, Beograd, 2005, str. 1032.

8 Medicinska enciklopedija, sv. 8, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1963, 
str. 489. Upor. D. Krstić, Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1996, str. 
564.

5 Čl. 1. Zakona o ratifikaciji konvencije Međunarodne organizacije rada br. 159 o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, Sl. list SFRJ — Međunarodni ugovori 
3/1987.

Politička rehabilitacija ogleda se u naknadnom priznanju, prihvatanju ranije poli- 
tički diskvalifikovanih, etiketiranih i ekskomuniciranih pojedinaca, koji su u jednom trenut- 
ku došli u raskorak sa kursom svoje partije.

4 N. Visković, Jezik prava, Naprijed, Zagreb, 1989, str. 32.
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nik,‘̂  Zakonik o krivičnom postupku'^ i Zakon o rehabilitaciji.'“ Sva tri 
zakona se odnose na posve različite slučajeve, što ima za posledicu i dru- 
gačije ciljeve, pravni osnov, materijalnopravne uslove, sadržinu i postu- 
pak ostvarivanja rehabilitacije. lako su u pitanju sasvim različite ustano- 
ve, zakonodavac je našao za shodno da ih krsti istim imenom, a da im pri 
tom u pojedinim oblastima ne da bliže defmicije ili bar specifične atribu- 
te. Time se razara koherentnost pravnog sistema i otvara prostor nespora- 
zumima u pravnoj komunikaciji. Dodatne teškoće stvara činjenica da naše 
zakonodavstvo nije statično, da se ne razvija pravolinijski i da često me- 
nja osnovne koncepcije važnih ustanova. Sve ovo negativno deluje na 
razvoj pravne nauke koja na različite načine sagledava jedan isti fenomen. 
Otuda ne treba da čudi što u pravnoj nauci po pitanju defmicije rehabi
litacije nema konsensusa, čak ni na nivou samo jednog od pomenutih za
kona.

S obzirom na tri navedena zakona, treba razlikovati rehabilitaciju 
osnovano osudenih lica nakon izdržane, oproštene ili zastarele kazne od 
rehabilitacije neosnovano osudenih lica i lica lišenih sloboda, kao i od re
habilitacije lica koja su u odredenom ranijem periodu bila osudena ili pre- 
trpela nasilje iz političkih ili ideoloških razloga u sudskom ili administra- 
tivnom postupku ili bez njega. U fokusu ovog rada bice pojam rehabilita
cije neosnovano osudenih lica i lica neosnovano lišenih slobode prema 
osnovnom izvoru krivičnog procesnog prava.

II. REHABILITACIJA NEOSNOVANO OSUDENIH LICA 
KAO USTAVNO PRAVO

Krivični postupak nosi sa sobom ne samo rizik neopravdanog pokre- 
tanja prema nevinom lieu, vec i okončanja neopravdanom osudom. Ova 
poslednja greška može se eventualno ispraviti u postupku vanrednih prav- 
nih lekova. Ali vanredni pravni lek kojim se lice koje je prvobitno bilo 
oglaseno krivim oslobada od optužbe ili se prema njemu optužba odbija 
ili postupak obustavlja ne predstavlja dovoljnu satisfakeiju za neosnovano 
osudeno lice, koje je u meduvremenu moglo pretrpeti ogromnu materijal- 
nu i nematerijalnu štetu. Problem naknade štete neosnovano osudenom li
eu, kao i lieu neosnovano lisenom slobode zahteva posebno regulisanje, 
jer se zbog svoje specifičnosti najčešće ne može podvesti pod opšte prin- 
cipe gradanskog prava o naknadi štete, niti pod pravila o odgovomosti dr- 
žave za stetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada njenih organa. Do 
neosnovane osude retko dolazi krivicom sudeceg sudije, a mnogo češće

'2 SI. gl. RS 85/2005, glava deveta: „Rehabilitacija, preslanak pravnih posledica osu
de i davanje podataka iz kaznene evideneije” (čl. 97— 102).

13 SI. list SRJ 70/2001, 68/2002; SI. gl. RS 58/2004, 85/2005, glava XXXIV; „Postu
pak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica neosnovano osudenih i 
neosnovano lišenih slobode” (Č1. 556—564).

14 SI. gl. RS 33/2006 (Č1. 1—9).
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krivicom dragih lica (lažnih svedoka ili vestaka), ili bez icije krivice (po- 
java novih činjenica i dokaza). U tim slučajevima bi okrivljeni morao 
sam da snosi štetu koja je nastala bez icije krivice, ili da je traži od treceg 
lica čijom krivicom je nastala. Ideja o naknadi štete za neosnovanu osudu 
ipak se kasno, teško i postepeno probijala i širila u pozitivnim pravima.'^ 
Pravo na naknadu stete i rehabilitaciju ovih lica danas je podignuto na 
stepen ustavnog prava.

Pre nego što izložimo pregled doktrinamih definicija rehabilitacije u 
ovoj oblasti, ukazacemo na (ne) prisustvo ovog termina u nasim ustavnim 
dokumentima i krivičnoprocesnim zakonima koji govore o pravima neo- 
snovano osudenih lica i lica lisenih slobode.

Prvi put su prava lica neopravdano osudenih i neosnovano lisenih 
slobode dobila rang ustavnog prava Ustavom SFRJ iz 1963. godine: „Li
ce koje je neopravdano osudeno za krivično delo ili je bez osnova liseno 
slobode ima pravo da iz društvenih sredstava dobije naknadu stete koja 
mu je time pricinjena.”'̂

Pravo na rehabilitaciju u ovoj oblasti se prvi put pominje u Ustavu 
SFRJ iz 1974. godine; „Lice koje je neopravdano osudeno za krivično de
lo ili je bez osnova liseno slobode ima prava na rehabilitaciju i na nakna
du stete iz društvenih sredstava, kao i druga prava utvrdena zakonom”.’’

Slične su i odredbe u Ustavu Republike Srbije iz 1990. godine,** kao 
i u Ustavu SRJ iz 1992. godine.* *’

U Povelji o ljudskim i manjinskim pravima i gradanskim slobodama 
iz 2003. godine imamo unekoliko drugacije odredbe koje ukazuju na neke 
suštinske promene u pravcu sužavanja ovih prava: „Svako ko je bio neza- 
konito lišen slobode ima pravo na naknadu stete.” „Lice koje je bez osno
va osudeno za kažnjivo delo ima pravo na rehabilitaciju i naknadu stete 
od države.”-** Sužavanje pravne zaštite je prisutno u nekoliko pravaca: a) 
zaštitu uživa samo nezakonito, a ne i neosnovano lisenje slobode; b) u 
tom slučaju se priznaje samo pravo na naknadu stete, a ne i na rehabilita
ciju; c) neosnovano osudena lica imaju samo dva prava: pravo na rehabi
litaciju i pravo na naknadu stete, ali ne i druga prava utvrdena zakonom, 
kao što je to bilo predvidano u ranijim ustavnim dokumentima. S druge 
strane, zaštita se širi na neosnovane osude za sva kažnjiva dela, a ne sa
mo za krivicna dela.

Najzad, prema novom Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine, ,,Ko 
je bez osnova ili nezakonito lisen slobode, pritvoren ili osuden za kažnji-

■5 Austrija je bila pr\'a evropska zemlja koja je donela Zakon o naknadi štete neo
pravdano kažnjenim licima 1892. godine. Prvi zakon koji je kod nas regulisao to pitanje je 
bio Zakonik o sudskom krivicnom pwstupku za kraljevinu Jugoslaviju iz 1929. godine.

16 SI. list SFRJ, Č1. 50. St. 6.
17 SI. list SFRJ 9/1974, cl. 181. st. 5.
*8 SI. gl. RS 1/1990, Č1. 23. st. 4.
19 SI. list SRJ 1/1992, 34/1992, 29/2000, cl. 27. st. 4.
70 SI. list SCO 6/2003, Č1. 14. st. 7, cl. 22.
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VO delo ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete od Republike Srbije i 
druga prava utvrdena zakonom”.̂ '

lako je kod nas proklamacija prava na rehabilitaciju neosnovano 
osudenih i lica lišenih slobode deo ustavne tradicije več skoro pet deceni- 
Ja, to nije karakteristično za sve savremene ustave. Tako neki od njih još 
uvek ne proklamuju pravo na rehabilitaciju, već samo pravo na naknadu 
štete.^2

III. REHABILITACIJA NEOSNOVANO OSUDENIH LICA U NAŠEM 
KRIVIĆNOPROCESNOM ZAKONODAVSTVU

Zaključujemo da je termin rehabilitacija u naše krivično procesno 
zakonodavstvo došao pod uticajem ustavnih formulacija. On potiče iz 
Ustava iz 1974. godine, odnosno iz ZKP iz 1976. godine, i od tada nasta- 
vlja tu tradiciju u svim kasnijim ustavima i krivičnoprocesnim zakonima. 
Tako, pocev od ZKP iz 1976. godine, naziv odgovarajuće glave glasi: 
„Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica 
neopravdano-^ osudenih i neosnovano lišenih slobode”. Dovodeci u vezu 
ustavnu i zakonsku terminologiju, ipak ne možemo da ne primetimo je- 
dan mali raskorak. Naime, za razliku od ustavnih akata koji na prvom 
mestu proklamuju pravo na rehabilitaciju, a tek na drugom mestu pravo 
na naknadu štete i druga prava pomenutih lica, u nazivima odgovarajucih 
glava krivičnoprocesnih zakona na prvom mestu je pravo na naknadu šte- 
te, pa tek onda pravo na rehabilitaciju. Imamo utisak da iza pomenutog 
načina ustavnog normiranja leže principijelni razlozi: za ustavotvorca je 
značajnije pravo na rehabilitaciju od prava na naknadu štete. Zakonoda- 
vac je, pak, pošao od pragmatičkih razloga; ranije priznatom pravu na na
knadu štete, on je samo dodao pravo na rehabilitaciju, čime je olakšan 
sam nomotehnički poduhvat. Pri tome, nijedan od procesnih zakona nije 
našao za shodno da u bilo kojoj odredbi defmiše značenje rehabilitacije, 
što bi bilo neophodno ako ni zbog ceg drugog, a ono zbog postojanja 
istog termina u krivičnom materijalnom pravu, koji reguliše sasvim drugu 
ustanovu.

Dakle, osnovni problem je u tome što termin rehabilitacija stoji sa
mo u naslovu odgovarajuce glave zakona, a nema ga u daljem tekstu, ni 
u smislu nabrajanja, ni u smislu opšte zakonske definicije. Ako naslov 
pominje tri grupe prava: pravo na naknadu štete, pravo na rehabilitaciju i 
druga prava, onda pripadnost pojedinih odredaba nekoj od ovih ustanova 
treba ceniti s obzirom na njihovu pravnu prirodu a na osnovu svestrane 
analize kompletnog zakonskog teksta. Da bismo to mogli učiniti treba 
najpre sagledati sve oblike zastite neosnovano osudenih i lica lišenih slo-

21 SI. gl. RS 98/2006, Č1. 35. st. 1.
22 Tako Usiav RCG (SI. gl. RCG 48/92, čl. 25. si. 4).
22 U ZKP iz 2(X)1. i u ZKP iz 2006. godine, izraz „neopravdano osudenih lica” je za- 

raenjen izrazom „neosnovano osudenih lica”.

413



bode, koji se predvidaju u okviru te glave zakona. Problem je u tome, što 
u tom pogledu ne postoji neka zakonska konstanta, ved jedna neprekidna 
evolucija našeg krivičnoprocesnog zakonodavstva. Ona pokazuje tenden- 
ciju stalnog širenja zaštite prava neosnovano osudenih lica i lica lišenih 
slobode.

Prema našem prvom posleratnom ZKP iz 1948. godine, ta lica nisu 
imala nikakvu zaštitu. Izvesnu zaštitu prvi put dobijaju u ZKP iz 1953. 
godine, ali samo u pogledu prava na naknadu imovinske štete, i to u slu- 
daju neopravdane osude i nezakonitog pritvora, ali ne i neosnovanog lise- 
nja slobode. '̂* Izmenama i dopunama tog Zakonika iz 1965. godine, ta je 
zaštita proširena, u skladu sa Ustavom iz 1963. godine, i na lica neosno
vano zadržana u pritvoru ili istražnom zatvoru.^  ̂ Prilikom izmena ZKP 
1970. godine, izraz „naknada imovinske stete” zamenjen je izrazom ,,na- 
knada stete”, što je širi pojam, koji po pravilima gradanskog prava obu- 
hvata kako imovinsku (materijalnu), tako i neimovinsku (nematerijalnu) 
stetu. Osim toga, tada je prvi put uveden jedan oblik nematerijalne nakna- 
de stete u sludaju neopravdane osude, kao i izmenjene pravne kvaliflkaci- 
je dela u postupku vanrednih pravnih lekova, na zahtev lica diji je ugled 
teže povređen, a koji se ogleda u objavljivanju u novinama ili drugim 
sredstvima informacija saopštenja o odluci iz koje proizilazi neopravda- 
nost ranije osude.

Prema ZKP iz 1976. godine, katalog ovih mera se proširuje na nadin 
koji je preuzet i u ZKP iz 2001. godine, kao i u ZKP iz 2006. godine:-''

a) javno objavljivanje saopštenja važi ne samo za neopravdanu osu- 
du, nego i za neosnovano lišenje slobode i važi samo ako je taj sludaj bio 
prikazivan u sredstvima javnog informisanja; osim toga, dovoljno je da je 
ugled tog lica bio povreden, sto znadi da povreda ne mora biti „teža”;

b) ako sludaj nije bio prikazivan u sredstvima javnog informisanja, 
umesto javnog objavljivanja saopstenja, može se zahtevati njegovo dosta- 
vljanje organu ili organizaciji u kojoj to lice radi, a ako je to za njegovu 
rehabilitaciju potrebno i društvenoj ili drugoj organizaciji;

c) ponistenje upisa neopravdane osude u kaznenoj evidenciji po slu- 
žbenoj dužnosti i zabrana davanja podataka o poništenom upisu;

d) zabrana upotrebe podataka iz razgledanog i prepisivanog spisa na 
nadin koji može štetiti rehabilitaciji tog lica;

e) povradaj prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja.

24 SI. list FNRJ 40/1953, Č1. 472.
25 SI. list SFRJ 12/1965, cl. 41.
26 SI. list SFRJ 54/1970, Č1. 8, Č1. 504.
27 ZKP iz 1976. (SI. list SFRJ 4/1977, Č1. 546—549); ZKP iz 2001. (SI. list SRJ 

70/2001, 68/2002; SI. gl. RS 58/2004, 85/2005, Č1. 561—564); ZKP iz 2006 (SI. gl. RS 
46/2006, ei. 538—541).
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IV. DOKTRINARNE DEFINICUE REHABILITACUE 
NEOSNOVANO OSUĐENIH LICA

U nedostatku zakonske definicije rehabilitacije, ne treba da čudi obi- 
Ije i šarenilo njenih doktrinarnih definicija. Neke su uže, neke Sire; neke 
su eksplicitne, druge su proizilazece. Neke se oslanjaju na tumačenje za- 
konskog teksta, dok druge polaze od uobičajenog poimanja te reči. Neke 
ostaju na čistom terminu rehabilitacija, dok druge dodaju i odredene atri- 
bute, kao Sto su „druStvena rehabilitacija”, „moralna rehabilitacija” i ,,mo- 
ralna reparacija”.

Prva grupa autora rehabilitaciju neopravdano osudenih lica i lica 
neosnovano liSenih slobode poima u najSirem mogucem smislu kao skup 
svih mera predvidenih odgovarajucom glavom ZKP, koji pre svega obu- 
hvata naknadu Stete i sva druga zakonom predvidena sredstva u cilju us- 
postavljanja prvobitnog stanja tih lica i povracaja svih izgubljenih prava. 
Navešćemo jednu takvu definiciju. „Rehabilitacija u najSirem smislu pred- 
stavlja uspostavljanje, odnosno povracaj izgubljenih prava ili naknadu 
pretrpljene Stete usled sudske odluke (presude ili reSenja) donete u krivič- 
nom postupku (neopravdane ili opravdane), neosnovanog liSenja slobode 
ili sprovodenja krivičnog postupka (neopravdanog ili opravdanog)”.̂ * Iz 
ovakve, univerzalno date definicije rehabilitacije istovremeno za potrebe 
krivičnog materijalnog i krivično procesnog prava, kasnije se razdvajaju 
slučajevi rehabilitacije neopravdano i opravdano osudenih lica. I iz daljeg 
teksta nedvosmisleno proizilazi da zaokružen i upotpunjen mehanizam re
habilitacije neopravdano osudenih i lica liSenih slobode podrazumeva sve 
zakonom propisane mere, pa i naknadu Stete. ’̂ Kod ovih autora, naknada 
Stete je zapravo jedno od sredstava za ostvarivanje rehabilitacije. To je 
možda u skladu sa nekim opStim značenjem rehabilitacije i poreklom ove 
reči. Medutim, sistematsko tumačenje zakona nam ne dozvoljava da reha
bilitaciju shvatimo tako Siroko, jer onda ne možemo objasniti zaSto i usta- 
votvorac i zakonodavac godinama upotrebljavaju oba ova izraza odnosno 
prava kumulativno.

Ovako Siroko shvatanje rehabilitacije zastupa joS jedan autor, čiji 
stavovi su ipak prihvatljiviji, s obzirom da on koristi termin „druStvena 
rehabilitacija”, koja po njemu predstavlja „skup mera materijalnopravne i 
javno-informativne prirode, kao i mera reparaciono-statusnog karaktera”. 
DruStvena rehabilitacija u tom smislu ima tri vida: naknadu Stete, moralnu 
reparaciju i mere reparaciono-statusnog karaktera, kojima se uspostavlja 
status ovih lica izgubljen na osnovu neosnovane osude ili liSenja slobo- 
de.^ Po njemu se zakonski izraz rehabilitacija zapravo odnosi na moralnu

28 B. Peuić, Rehabilitacija u krivičnom pravu SFRJ, Sudska praksa 4/1986, sir. 78.
29 Ibidem, str. 82. U kontekstu pridavanja rehabilitaciji neopravdano osudenih i lica 

lišenih slobode najšireg značenja, u najmanju ruku čudi što citirani autor kao jednu od reha- 
bilitacionih mera ne pominje i poništenje upisa neopravdane osude u kaznenu evidenciju.

20 S. Knežević, Društvena rehabilitacija lica neosnovano osudenih ili lišenih slobo
de, neobj. doktorska disertacija, Niš, 2001, str. 33.
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reparaciju. lako ovakvo stanoviste nije neprihvatljivo, i njemu se može 
uputiti prigovor nedoslednosti. Naime, autor u početku govori o tri vida 
društvene rehabilitacije, da bi na kraju sve sveo na dva vida: naknadu šte- 
te i moralnu reparaciju. Ova poslednja obuhvata sve ostale navedene me
re, osim naknade stete, pa i mere reparaciono-statusnog karaktera, kao što 
je uspostavljanje izgubljenih prava iz radnog odnosa. '̂

U drugu grupu shvatanja spadaju ona koja rehabilitaciju shvataju u 
užem smislu, tako da ona ne obuhvata naknadu štete, već po pravilu, sva 
ostala ili samo neka od zakonom predvidenih prava. Pri tome se, pone- 
kad, nazivaju i „moralnom reparacijom”,̂  ̂ „moralnom rehabilitacijom”” 
ili „drustvenom rehabilitacijom”.̂ '' Smatramo da je neopravdano koristiti 
atribute „moralna” i „drustvena” rehabilitacija, jer se one postižu na neke 
druge, neformalnije načine. Ovde je uvek u pitanju pravna rehabilitacija, 
koja podrazumeva posezanje za merama pravne prirode. Ovi autori oči- 
gledno pod rehabilitacijom podrazumevaju neke vidove nematerijalne na
knade stete. Medutim, izmedu njih postoji dosta razmimoilaženja prili- 
kom nabrajanja prava koja su rehabilitacijom obuhvacena.

U ovoj grupi shvatanja, najsire značenje terminu rehabilitacija, koju 
on naziva drustvenom rehabilitacijom, daje Dragoslav Vujaklija. Po nje
mu „drustvena rehabilitacija” obuhvata, s jedne strane, sva zakonom po- 
sebno regulisana sredstva rehabilitacije, izuzev naknade stete;^  ̂ s druge 
strane, ona obuhvata ostala sredstva, najčešće socijalno-političkog i dru- 
stvenog karaktera koje drustvo treba organizovano da primenjuje prema 
takvim licima u obimu i karakteru zavisnom od pojedinog slučaja. Tu bi 
na primer spadala unutrašnja i spoljašnja pomoć koju treba pružiti neo- 
snovano osudenom lieu posle otpuštanja sa izdržavanja kazne. Unutrašnja 
pomoć bi se svodila na podsticanje, hrabrenje, savetovanje takvih lica, a 
spoljašnja na pružanje materijalne pomoci, zaposlenja, smestaja, itd.^* U 
ovom pogledu, ovaj autor ocigledno mesa rehabilitaciju sa nekim drugim 
ustanovama, kao što je postpenalna pomoc.

Po nekim autorima, pravo na rehabilitaciju obuhvata sva ostala pra
va, osim naknade stete: javno objavljivanje i dostavljanje saopstenja o 
neopravdanoj osudi, poništenje upisa neosnovane osude, ogranicenje raz- 
matranja i prepisivanja spisa i uspostavljanje izgubljenih statusnih prava

31 Ibidem, str. 260.
33 Tako T. Vasiljevic, Sistem krivičnog procesnog prava, Savremena adminisuaeija, 

Beograd. 1981, str. 749; T. Vasiljevic, .M. Grubač, Komentar Zakonika o krivičnom postup- 
ku, Službeni glasnik, Beograd, 2003, str. 1004.

33 Tako D. Dimitrijevic, Krivično procesno pravo, Savremena administraeija, Beo
grad, 1982, str. 343; Z. Jekic, Krivično procesno pravo, Grafičko preduzeće ..Dimitrije Da- 
vidovic”, Beograd, 2003, str. 415, Z. Jekic, M. Skulic, Krivično procesno pravo, Istočno 
Sarajevo, 2005, str. 436; M. N. Simovid, Khvično procesno pravo, Pravni fakultet Univerzi- 
teta u Srpskom Sarajevo, Srpsko Sarajevo, 2001, str. 469—470.

3̂  D. Vujaklija, Naknada Stele u slučajevima neopravdane osude ili neosnovanog li- 
šenja slobode i druStvena rehabilitacija, Službeni list SFRJ, Beograd, 1986, str. 193.

35 Dakle, sve ono što S. Knežević podvodi p>od moralnu reparaciju.
36 D. Vujaklija, op. cit., str. 193—212.
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(npr. uspostavljanje radnog odnosa, priznanje staža osiguranja, usposta- 
vljanje svojstva naslednika, itd.).”

Nešto uže shvatanje implicitno izražava Drago Radulović, tako što 
pominje sve napred navedene mere, izuzev poništenja upisa neosnovane 
osude.38

Zatim sledi grupa autora, koja rehabilitacijom obuhvata tri mere; da- 
vanje publiciteta odluci, poništenje upisa neosnovane osude i ograničenje 
prilikom razmatranja i prepisivanja spisa.^’

Najuže shvatanje svodi rehabilitaciju na javno objavljivanje i dosta- 
vljanje odredenim organizacijama saopštenja o neopravdanoj osudi i neo- 
snovanom lišenju slobode."'^

Najzad, treba pomenuti i autore koji uopšte ne spominju i ne defmi- 
ŠU zakonski izraz rehabilitacija, iako monografski obraduju ovu materiju. 
Povracaj izgubljenih statusnih prava oni obraduju u kontekstu pojedinih 
oblika štete, dok slučajeve davanja publiciteta odluci o neopravdanoj osu
di, poništaj upisa neopravdane osude i ograničenja prilikom razmatranja i 
prepisivanja spisa prosto izlažu kod toka postupka za naknadu štete.'"

Šarolikost navedenih doktrinarnih defmicija rehabilitacije neosnova- 
no osudenih i lica lisenih slobode je posledica nedostatka odgovarajuće 
zakonske defmicije i proizvoljnog tretiranja nekih ustanova. Nama se cini 
da se sve pobrojane mere zapravo mogu svesti na prvu meru: naknadu 
štete. Davanje publiciteta saopštenjima o neosnovanoj osudi, poništenje 
upisa neosnovane osude i ogranicenja prilikom razmatranja i prepisivanja 
spisa su samo specifični vidovi nematerijalne naknade štete, odnosno 
sprečavanja njenog nastupanja,^^ dok je povracaj izgubljenih prava iz rad
nog odnosa i socijalnog osiguranja najčešće u funkciji materijalne nakna
de štete. Naime, šteta se tu ne sastoji u samom gubitku radnog staža i sta- 
ža osiguranja, vec u gubitku ili umanjenju onih prava koja se zasnivaju 
na trajanju staža osiguranja: umanjena penzija, troskovi lečenja zbog gu- 
bitka zdravstvene zaštite, gubitak decijeg dodatka i slicno. Štete koje pro- 
izilaze iz neostvarenog radnog staža i staža osiguranja su raznovrsne i za- 
vise od slucaja. Dakle, povracaj izgubljenih statusnih prava predstavlja 
samo ozakonjenje dela do tada spome sudske prakse u vezi sa odstetnim

37 S. Knežević, op. cit., str. 244; M. N. Simovic, eksplicitno, op. cii., str. 469—470; 
Č. Stevanovic, Krivično procesno pravo SFRJ, Savremena administracija, Beograd, 1982, 
str. 394—385, implicitno.

38 D. Radulović, Krivično procesno pravo, Pravni fakultet u Podgorici, Podgorica, 
2002, str. 470—471.

39 T. Vasiljević, op. cit., str. 749; slično proizilazi i iz razmatranja D. Dimitrijevića, s 
tim što on ne pominje ogranicenja prilikom razmatranja i prepisivanja spisa, op. cit., str. 
343.

‘*0 Z. Jekić, op. cit., str. 415—417; Z. Jekić, ,M. Škulić, op. cit., str. 436—438; S. Be- 
jatovic, Krivično procesno pravo, Savremena administracija, Beograd, 2003, str. 669.

M. Gmbač, Naknada štete za neopravdanu osudu i neosnovano lišenje slobode, 
Savremena administracija, Beograd, 1979, str. 84, 136—138.

"•3 Ovde mislimo na poništaj upisa neosnovane osude i ograničenja prilikom razma
tranja i prepisivanja spisa. U obligacionom pravu nisu nepoznate preventivne mere u pravcu 
uklanjanja opasnosti po nastanak štete (vid. Č1. 156. Zakona o obligacionim odnosima).
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zahtevima.''^ Zbog toga nam se čini da je unosenje drugih termina, kao 
što su „rehabilitacija” i „druga prava” u ovu vrstu postupka nepotrebna. 
Ako se sva ova prava i mere mogu svesti na materijalnu ili nematerijalnu 
naknadu materijalne ili nematerijalne štete, onda sva ona imaju pravnu 
prirodu prava na naknadu štete. To ne znači da je bilo suvišno zakonsko 
regulisanje situacija, koje najveci broj autora podvodi pod moralnu reha- 
bilitaciju. To samo znači da je dovoljno ovu vrstu postupka nazvati po- 
stupkom za naknadu štete za neosnovanu osudu i neosnovano lišenje slo- 
bode. Čitavoj konfuziji je doprineo ustavotvorac, kada je prvi put uveo u 
igru pojam rehabilitacije, koju procesno zakonodavstvo nije našlo za 
shodno da definiše. Iz svega navedenog proizilazi da je ustavna intencija 
bila priznavanje ne samo materijalnog, nego i nematerijalnog obeštećenja 
neosnovano osudenog lica. U tom smislu, možemo i mi prihvatiti da re
habilitacija zapravo ima značaj moraine reparacije. Takvo značenje odgo- 
vara jednom od opštih značenja reči rehabilitacija: vraćanje dobrog glasa 
(časti)."*̂  U tom smislu, ustavotvorac je s pravom insistirao i na rehabilita- 
ciji, obavezujuci time zakonodavca da pruži puniji obim naknade štete 
neosnovano osudenim licima. Naime, iz samog prava na naknadu štete, to 
bi moglo proizilaziti, ali se ne bi moralo nužno i podrazumevati od strane 
zakonodavca. Drugim rečima, time su date ustavne garancije za siri obim 
zastite neosnovano osudenih lica u pogledu prava na naknadu štete. Sam 
termin rehabilitacija se mogao zaobici i zameniti proklamacijom prava 
neosnovano osudenih lica i lica neosnovano lišenih slobode na potpuno 
materijalno i nematerijalno obeštećenje, čime bi se izbegla konfuzija sa 
rehabilitacijom osnovano osudenih lica. Dakle, procesni zakonodavac nije 
morao uvoditi pojam rehabilitacije, ali ga je morao konkretizovati. Ako 
ga je vec uveo, trebao ga je i izričito definisati. U najboljem slucaju, mo
gao mu je dodati neki od posebnih atributa, da bi se u pravnoj komuni- 
kaciji odmah podrazumevala razlika od rehabilitacije opravdano osudenih 
lica.

V. RAZLIKE IZMEĐU REHABILITACIJE OSNOVANO OSUDENIH LICA 
I REHABILITACIJE NEOSNOVANO OSUDENIH LICA

Savremena krivičnopravna rehabilitacija osudenih lica razvila se iz 
francuskog prava krajem XVIII veka, kada je prestala biti izraz milosti 
suverena i pretvorila se u subjektivno pravo osudenog lica. Ona predsta- 
vlja pre svega jednu kriminalno-političku meru, koja svoje opravdanje na- 
lazi i u razlozima pravičnosti. Rehabilitacija pretpostavlja da osudenik, ti
me što je izdržao kaznu, nije odmah izjednačen u svim pravima sa osta- 
lim gradanima, buduci da ga mogu pogoditi pravne posledice osude pred- 
videne u drugim zakonima. Ratio legis ove ustanove cine tri cilja: ponov-

Vid. M. Grubač, op. cit., str. 84.
^  M. Vujaklija, op. cit., str. 805; M. Vujanic i drugi, op. cit., str. 1164; I. Klajn, M. 

Šipka, op. cit., str. 1074.
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no uspostavljanje ranijeg položaja punopravnog građanina osudenika i 
stavljanje u zaborav njegove kriminalne prošlosti; kompenzacija izmedu 
kriminalnog ponašanja i dobrog vladanja posle osude; stimulacija osude- 
nog lica na lični doprinos procesu resocijalizacije."*  ̂ Ona nije samo interes 
pojedinca, već i interes društva, pošto se od nje očekuje specijalno-pre- 
ventivno dejstvo. U formalnom smislu to je pravo osudenog lica koga su 
pogodile pravne posledice osude, da pod odredenim uslovima i u zako- 
nom predvidenoj formi izdejstvuje prestanak pravnih posledica osude i 
brisanje osude za buducnost. Ti uslovi se u većini prava svode na to da je 
kazna izdržana, zastarela ili oproštena; da je protekJo izvesno vreme od 
izvršenja kazne i da se osudeni u tom periodu popravio.

Krivičnopravna rehabilitacija je u našem pravu više puta menjala 
svoju fizionomiju. Važeći Krivični zakonik iz 2005. godine je bitno pro- 
menio koncept rehabilitacije i vratio se na rešenje iz 1951. godine, po ko- 
me je suština rehabilitacije u fikciji neosudivanosti."** To znači da se reha- 
bilitovano lice ne može smatrati povratnikom u kasnijem krivičnom p)0- 
stupku, te da se njegove brisane osude ne mogu tretirati kao otežavajuće 
okolnosti pri odmeravanju nove kazne. Naime, prema Č1. 94. novog KZ, 
rehabilitacijom se brise osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a 
osudeni se smatra neosudivanim. Rehabilitacija može biti zakonska, kada 
nastaje na osnovu samog zakona, i sudska, kada nastaje na osnovu sudske 
odluke po molbi osudenog lica. Važno je napomenuti da se rehabilitaci
jom ne diraju prava trecih lica koja se zasnivaju na osudi. Ni zakonska ni 
sudska rehabilitacija nije moguca ako sporedna kazna još nije izvršena ili 
ako još traju mere bezbednosti.

Jedina sličnost koja u ovoj oblasti postoji sa rehabilitacijom osnova- 
no osudenih lica je u ponistenju upisa neosnovane osude u kaznenoj evi- 
denciji. Ali, čak ni u ovom pogledu stvari nisu potpuno identicne. Naime, 
treba praviti razliku izmedu brisanja osude osnovano osudenog lica usled 
proteka vremena i pod uslovom dobrog vladanja osudenika od ponistenja 
upisa osude zbog njene neosnovanosti. Reč „poništenje upisa” ima druga- 
čiji prizvuk, značenje i težinu od reci „brisanje osude”. Dalja razlika je u 
tome što brisanje osude nastaje po sili zakona za lakše osude ili na osno
vu molbe osudenika za kaznu zatvora od tri do pet godina, a ovde se po 
službenoj dužnosti poništava upis bilo koje osude.

Osim toga, te dve radnje nisu proizvodile isto dejstvo u periodima, 
kada su se i pored brisanja osude ipak mogli davati podaci iz kaznene 
evidencije odredenim organima. Funkcionalna nadležnost suda u slučaju 
sudske rehabilitacije je ista kao i u slučaju ponistenja upisa neosnovane 
osude: u oba slucaja to je sud koji je sudio u prvom stepenu. Medutim, 
postupak suda nije isti. U prvom slučaju sud ima teži posao: on prvo tre-

'*5 D. Jakovljević, Rehabilitacija u krivičnom pravu, Naučna knjiga, Beograd, 1981. 
str. 47.

•*6 Za takvo rešenje bilo je i ranije zalaganja u našoj krivičnopravnoj nauci. Vid. npr. 
Đ. Maijanovic, O rehabilitaciji, Zbomiic Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1—4/1978, sir. 427.
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ba da ispita da li je proteklo potrebno vreme po zakonu, a zatim sprovodi 
potrebne izvidaje, utvrduje činjenice na koje se poziva molilac i pribavlja 
dokaze o svim okolnostima koje su važne za odluku. Sud može o ponaša- 
nju osudenog zatražiti izveštaj od organa unutrašnjih poslova na čijem je 
podrucju osudeni boravio posle izdržane kazne, a može takav izvestaj tra- 
žiti i od ustanove u kojoj je osudeni kaznu izdržavao. Posle izvršenih iz- 
vidaja, a po saslušanju javnog tužioca, sudija ce dostaviti spise sa obra- 
zloženim predlogom vecu suda koji je sudio u prvom stepenu. Protiv od- 
luke suda žalbu mogu izjaviti molilac i javni tužilac. Ako sud odbije mol- 
bu zato sto osudeni svojim ponasanjem nije zaslužio brisanje osude, osu
deni može molbu ponoviti po isteku jedne godine od dana pravnosnažno- 
sti rešenja o odbijanju molbe.'*'' Kod zakonske rehabilitacije, rešenje o bri- 
sanju osude donosi po službenoj dužnosti organ nadležan za vodenje ka- 
znene evidencije (organ unutrašnjih poslova). Rešenje o poništavanju upi- 
sa neosnovane osude donosi se takode po službenoj dužnosti, ali od stra- 
ne suda koji je sudio u prvom stepenu. Pri tome, sud treba samo da utvr- 
di cinjenicu da se pravnosnažna osuda pokazala neosnovanom u postupku 
vanrednih pravnih lekova, ceneci pritom samo pozitivne i negativne pret- 
postavke propisane u ZKP.

VI. ZAKLJUČAK

Suština svake rehabilitacne je u uspostavljanju prvobitnog stanja i 
povracaju izgubljenih prava. Cinjenica je, medutim, da nase zakonodav- 
stvo nije naročito koordinirano kada je u pitanju posezanje za ovim poj- 
mom. Isti izraz, bez ikakvih dodatnih atributa, a često i bez zakonskih de- 
finicija koristi se u tri različita zakona, kojima se regulišu tri razlicite 
ustanove: rehabilitacija osnovano osudenih lica prema Krivičnom zakoni- 
ku, rehabilitacija neosnovano osudenih i lica neosnovano lišenih slobode 
prema Zakoniku o krivičnom postupku i rehabilitacija žrtava političke re- 
presije u autokratskim režimima prema Zakonu o rehabilitaciji. Treba raz- 
likovati njihove ciljeve, osnov, sadržinu, uslove i postupak ostvarivanja. 
Zbog toga je potrebno preispitivanje opravdanosti zadržavanja termina re
habilitacija u nekim od ovih slucajeva ili dodavanje posebnih atributa 
svakom od tih slucajeva ili njegovo precizno zakonsko defmisanje.

«  Vid. Č1. 526. ZKP.
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Summary
This paper deals with the meaning of rehabilitation of persons who were unjustifiably 

convicted and persons who were unjustifiably arrested. The author analyzes the evolution of 
this right in the constitutional and criminal procedural law. The lack of legal definition of 
the rehabilitation of such persons has caused many different doctrinal definitions presented 
in this paper. The author is of the opinion that introduction of the terms such as .jehabilila- 
tion” and „other rights” in this type of procedure is pointless and she provides arguments 
for that. The paper also provides a demarcating line between rehabilitation of persons who 
were justifiably convicted and rehabilitation of persons who were unjustifiably convicted 
and persons who were unjustifiably arrested. The author establishes the difference in goals, 
basis, content, conditions and procedure of rehabilitation. She underlines the fact that cer
tain types of rehabilitation shall have special attributes or shall at least be precisely defined 
in the law.

Keywords: rehabilitation, justifiable conviction, unjustifiable conviction
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Проф. dp Д у ш а н к а  Ђ у р ђ е в
редовни професор Правног факултета у Новом Саду

ПРАВНИ ОКВИРИ ФИНАНСИРАЊА ИЗВОЗА*

САЖЕТАК: Предмет анализе у раду је систем финансијске 
подршке државе својим извозницима, и то како правни, тако и 
институционални аспекти овог питања. С обзиром на своје пре- 
кограничне реперкусије, предмет пажње су била како нацио- 
нална, тако и међународна правна регулатива из ове области и 
то са аспекта обезбеђења слободне и фер конкуренције у међу- 
народној трговини насталим превасходно у оквиру OECD, Свет- 
ске трговинске организације и Европске уније.

Наша земл>а има релативно дугу традицију правног регу- 
лисања ове материје. Важећи правни оквир у овој области и 
код нас је успоставл.ен у Закону о Агенцији за осигурање и 
финансирање извоза Републике Србије из јула 2005. године. 
Он је заснован на већ прихваћеним међународни.м стандарди- 
ма, без значајнијих одступања. Међутим, примена оваквог прав- 
ног и институционалног механизма је лимитирана економским 
могућностима земље, што у нашем случају може представл>ати 
највећи проблем у овој области.

Кључне речи: финансирање, извоз, кредит, осигурање, из- 
возно финансирање, организације за финансирање извоза

Стратешки циљеви државе у области спољне трговине се пре- 
васходно своде на стално повећање извоза, повећања конкурентске 
способности у тој области и остварење платнобилансних интереса. 
Стога M H o re  државе у оквиру својих трговинских политика развијају 
системе подршке извозу у циљу његовог увећања, применом поје- 
диначних различитих мера или њиховим комбинован>ем.‘

* Рад примл»ен: 30. 09. 2009. године.
• Evans, Р. С., International regulation o f official trade finance: competition and col

lusion in export credits and foreign aid, PhD Dissertauon, Massachusetts Institute of Tech
nology, 2005, crp. 25.
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Често су TO различите мере државне подршке (official, develop
ment assistance), нефинансијског карактера у виду промоције својих 
извозника и њихових извозних програма или у виду сервисирања 
домаћих извозника и потенцијалних страних увозника потребним и 
релевантним информацијама, коришћењем доступних средстава и 
дипломатијом.2 Ипак, најдиректнија подршка извозу од стране др- 
жаве остварује се инструментима финансијског карактера, који у 
склопу мера државне подршке извозу заузимају централно место. 
Претпоставка за то је и правно регулисање и изградња система др- 
жавног финансирања извоза.

У раду који следи, предмет анализе управо ће бити систем фи- 
нансијске подршке државе својим извозницима, и то како правни, 
тако и институционални аспекти овог питања. С обзиром на своје 
прекограничне реперкусије, предмет наше пажње ће бити како на- 
ционална, тако и међународна правна регулатива из ове области. 
Са аспекта обезбеђења слободне и фер конкуренције у међународ- 
ној трговини релеванатна су правила OECD, Светске трговинске 
организације и Европске уније.

1. Појам и облици финансирања

У корпусу мера подршке усмерених ка повећању конкурентно- 
сти домаћих компанија приликом наступа на страном тржишту, ме- 
ре финансијског карактера све више постају једна од неизоставних 
мера за успешан извоз. Оне се често групишу заједно под један за- 
једнички појам извозног финансирања, (енгл. export financing, нем. 
Ausfuhrfinanzierung). Он генерално обухвата два међусобно повеза- 
на, a често и условљена система, пружање финансијске подршке 
извозу одобравањем кредита односно гаранција извозници.ма и оси- 
гурањем извозних послова.

Кредит и кредитни услови, уз цену и квалитет, данас предста- 
вљају битан елемент конкурентске предности извозника, a његов 
значај константно расте. Повољне кредитне и остале услове финан- 
сирања ретко могу понудити индивидуални учесници међународне 
размене, посебно код средњорочног и дугорочног финансирања. 
Стога, због недовољне финансијске снаге, a некад и немотивисано- 
сти пословних банака које их прате, извоз, посебно капиталних 
објеката, најчешће се остварује уз државну подршку. Стога се у ве- 
ћини земал>а формира сложен систем финансијске подршке извозу 
уз учешће државних власти, приватног банкарства, произвођача и 
извозних организација. У том оквиру, држава преузима улогу глав-

2 Ради се о инфор.мациЈама које су релевантне за извоз (нпр. о међународном 
финансирању и кредитирању извоза, о увозним и извозним режимима, о кредитним 
узансама и ризицима, економским, финансијским и девизним системима, о јемстви- 
ма, о стању неких делатности важних за извознике итд.).
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Hor организатора и финансијера путем извозних кредита, чиме из- 
возно кредитирање постаје снажан, подстицајан и ефикасан инстру- 
мент, посебно код извоза капиталних објеката. Често се кредитира- 
ње остварује на основу међународних кредитних споразума или по- 
себних аранжмана међудржавне помоћи. Њихов значај прогресивно 
расте још од половине прошлог века,^ уз стално повећање степена 
покривености извоза,'' a та тенденција је настављена и у модерно 
доба.5 И наша земља, као држава у транзицији користи државну по- 
моћ, односно финансирање извоза, у мери коју јој дозвољавају еко- 
номске могућности, што је било посебно карактеристично за бившу 
Југославију.®

Битан сегмент извозног финансирања је и осигурање извозних 
послова, чиме се такође подстиче и унапређује извоз роба и услуга, 
a својим извозницима на светском тржишту омогућује постизање 
конкурентних услова у извозу. Активирање државе у сфери осигура- 
ња, као непосредна или посредна подршка извозу производа, одно- 
сно услуга, је условљена објективним стањем ризика у међународној 
трговини.^ Наиме, релативно слаби појединачни извозни субјекти и 
њихове пословне банке не могу се успешно бранити од свих могу- 
ћих ризика којима су изложени у међународном пословању при из- 
возу, a посебно капиталних објеката. Стога је нужно да већи део 
осигурања од извозних ризика преузима држава посебним институ- 
ционалним путем, док се мањи део препушта приватним осигурава- 
јућим друштвима и агенцијама. Овакав развој смањује изложеност 
извозника ризицима и могућим губицима, посебно због ненаплати- 
вости потраживања из иностранства. Посебно се разрађује систем 
осигурања од некомерцијалних ризика, односно од политичких ри- 
зика којима су изложени њени извозници.*

2. Правно регулисање извозног финансирања

Финансирање извоза има многоструке реперкусије. Генерално, 
оно је с једне стране инструмент подстицања домаће привреде, a с

3 Evans, Р. С., ор. cit., стр. 24.
 ̂ Тако је британска агенција Ехроп credit guarantees department од 1950. године 

за десет година повећала покривеност са око 11% на око 23%.
5 Од 1991. до 2000. године, укупан износ извозних кредита индустријских зе- 

маља износио је преко 822 билиона долара.
 ̂ Evans, Р. С., ор. cit., стр. 14.
 ̂ У бившој Југославији, две институције су се бавиле овим пословима и у пе- 

риоду од 1968—1992. године одобриле су кредите у износу од 5,7 .милијарди долара и 
тиме подржале извоз капиталних добара у износу од 9,5 милијарди долара. Те две 
институције су Фонд за кредитирање и осигуфање извозних послова и Југословенска 
банка за међународну еконо.чску сарадњу.

* О ризицима у међународном пословању шире: Дивл>ак, Д., Некомврцијални 
ризици и страна улагања, Правни живот, vol. 52, бр. 11, стр. 397—414, 2003.
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друге који може имати значајан утицај на токове међународне трго- 
вине. Наведене реперкусије су условиле и карактер правног значаја 
ових категорија,’ које су двојаког карактера. С једне стране, њихово 
коришћење у циљу остваривања циљева економске политике једне 
земље је систематизовано као институт јавног права у форми кон- 
цепта државне помоћи извозу. У овом случају, правна регулатива је 
усмерена да се уреди начин и институционални оквир финансира- 
ња извоза, и она је логично превасходно националног карактера. 
Изузетно једини наднационални систем осигурања од некомерци- 
јалних ризика у међународној трговини је предмет правила међуна- 
родног карактера и то Конвенцијом о оснивању Мултилатералне 
агенције за гарантовање инвестиција усвојеном у Сеулу 1985. годи- 
не, која је ступила на снагу 1988. године.'“

Национална права, по правилу уређују основе система финан- 
сирања извоза, a посебно улогу државе и њених органа у тој обла- 
сти, a нарочито институционални мехнизам којим се оно треба реа- 
лизовати. При томе је потребно постићи на изглед супротстављене 
циљеве, a то је с једне стране задржати због природе материје одре- 
ђени степен флексибилности за учеснике у послу, a с друге стране, 
обезбедити детаљнију регулацију подзаконским актима тамо где је 
то потребно, посебно када се ради о питањима банкарске технике.

Потреба за регулисањем ове материје потврђена је и на про- 
сторима бивше Југославије. Тако је први пут, једина од тадашњих 
социјалистичких земаља, Југославија већ 1967. године добила по- 
себно законодавство о финансирању извоза, што је обезбедило зна- 
чајну финансијску подршку домаћем извозу. Таква традиција је на- 
стављена и касније код земаља које су је наследиле."

И у данашње време у нашој земљи се жели постићи бол>а и 
свеобухватнија подршка домаћој производњи и извозу, особито у 
сегменту извоза капиталних добара. Актуелност тог проблема поја- 
чавају процеси либерализације нашег спољнотрговинског система и 
константни спољнотрговински дефицит. У том циљу је и донет За- 
кон о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Ср- 
бије'^ из јула 2005. године, у циљу подстицања извоза развоја еко-

® Неке зе.мље својим извозницима покривају и специјално третиране врсте 
ризика који су резултат про.менљивих услова трговине, те односа понуде и потражње 
на .међународном робно.м и финансијско.м тржишту, као што је тзв. Countri risk. О 
расту њиховог значаја: Jus, М., Sistem zavarovanja in fmaciranja izvoza v' Sloveniji de le
ge feranda, Pravnik, Ljubljana, 2001/6—8, стр. 451.

■0 O различитим правним аспекти.ма овог питања, шире: Frenkel, Orit and Clau
de G. B. Fontheim, Export Credits: An International and Domestic Legal Analysis, Law 
and Policy in International Business, vol. 13, no. 4 (1981), pp. 1069— 1088.

Ч Конвенција (Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency) 
je објављена y International Legal materials, 1985, vol. 24.

Тако je систем финансирања y БиХ регулисан Законом о оснивању изво- 
зно-кредитне агенције из 2004. године a у Словенији Zakonom о zavarovanju in fman- 
ciranju mednarodnih gospodarskih poslov из 2004. године ca из.менама из 2008. године.
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номских односа са иностранством.'^ Он је заснован на већ прихва- 
ћеним међународним стандардима, без значајнијих одступања. Ме- 
ђутим, примена оваквог правног и институционалног механизма је 
лимитирана економским могућностима земље, што у нашем случају 
може представљати највећи проблем у овој области.

Извозно финансирање није могуће без одговарајућег правног 
оквира, оно се поред националног, све више остварује и на међуна- 
родном плану.’'* У том случају, оно се проблематизује и у контексту 
обезбеђења лојалног и фер понашања у међународној трговини.

Због интернационализације коришћења, финансијска подршка 
државе има јасне и међународне импликације везане за односе зе- 
маља увозника и земаља извозница, али земаља извозница међусоб- 
но, и то посебно најразвијенијих, у контексту њихове оштре међу- 
собне конкуренције. Овај други чинилац је посебно ојачао потребу 
међународног споразумевања у овој области и настанка међународ- 
них праврша.

Наиме, са циљем да се на тај начин одржи здрава конкуренци- 
ја у овој области, те последично подстакне међународна трговина, a 
смање све већи издаци за ове сврхе,'^ у оквиру Организација за еко- 
номску сарадњу и развој (Organisation for Economic Co-operation and 
Development — OECD) 1978. je године настао основни међународни 
оквир за финансирање извоза уз државну помоћ, под именом „Ar
rangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits” позна- 
ТИМ као OECD Konsensus. Све до његовог настанка није било по- 
себних међународних правила из ове области, изузев оних насталих 
у оквиру GATT-a.'^

Споразум OECD покрива већи број аспеката финансирања из- 
воза код примене ових мера за земље чланице и њихове привреде,'^ 
Полазећи од тога, правилима OECD се уређују извозни дугорочни 
кредити (дужи од 2 године) у форми непосредног финансирања, 
рефинансирања, финансијске помоћи државе или осигурања изво- 
зних кредита односно гаранција. Предмет договарања су висина ка- 
матне стопе (одређивање минималних каматних стопа), дужина ро- 
кова отплате кредита, висина готовинског удела купца, регулисање

■3 Закон о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, 
„Сл. гласник PC” бр. 61/05.

Чл. 1. Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике
Србије.

Evans, Р. С., ор. cit-, 36.
'5 Иако се ради о својеврсном увођењу дисциплине у дату област (шире; Мо- 

ravcsik, Andrew М., Disciplining Trade Finance: The OECD Export Credit Arrangement, 
International Organization, Vol. 43, No. 1 (Winter 1989), pp. 173—205, такви договори 
могу имати и штетне последице јер могу бити део олигополистичке стратегије насту- 
па земаља-извозника на светском тржишту, којим се битно отежава положај и развој 
земаља-увозница.

Evans, Р. С., ор. cit., стр. 46.
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локалних трошкова, третман државне помоћи, финансирање специ- 
фичних намена (бродови, авиони, нуклеарне електране, свемирске 
станице и др.). Од 1978. године када је први пут донесен, Консензус 
је претрпео више измена, a задња верзија потиче из 2003. године, a 
иновације су посебно изражене у области премија.

Наведени споразум је по свом карактеру soft laws у области 
средњерочног и дугорочног финансирања извоза. Без обзира на прав- 
ни карактер и ограничену секторску и територијалну ширину при- 
мене јер су њиме обавезане само земље чланице, значај ових прави- 
ла је неспоран. Ради се о организацији која обухвата економски нај- 
значајније државе света, a при томе ова правила могу примењивати 
и друге земл>е изван ове економске групације, што се у пракси и 
извозно-кредитних агенција и дешава. С друге стране, ова правила 
су инкорпорирана и у право ЕУ о извозном кредитирању, која су 
настала у оквиру заједничке трговинске политике.'*

На наведени начин се OECD квалификовао као главни међуна- 
родни форум из области извозних кредита. У области осигурања 
извоза у тој улози се јавља Међународна унија за осигурање извоза 
и инвестиција, основана 1934. године. Она је настала као посебан 
облик удруживања земаља у области осигуравања извоза од комер- 
цијалних и некомерцијалних ризика, и то у циљу заједничког реша- 
вања проблема у овој области, координације и размену информаци- 
ја.‘® У прве две деценије, њени резултати нису били посебно значај- 
ни, али је током времена учињен напредак,^ посебно у вези неких 
питања.^' У оквиру ЕУ, проблематика осигурања извозних послова 
регулисана је Упутством савета 98729 из 1998. године о уједначава- 
њу главних прописа о осигурању извозних кредита за краткорочне 
и средњорочне послове.^^

Осим правила међународног споразумевања која настају из раз- 
лога одржања здраве конкуренције у области државног финансира- 
ња извоза, постоји и други сет правила међународног карактера ко- 
ји се односи на ову област. Правна правила оваквог карактера имају 
за циљ да се обезбеди заштата од штетних последица државног фи- 
нансирања извоза. Наиме, ови програми могу имати значајне нега- 
тивне импликације по међународну трговину и на принципе лојал- 
не трговине у међународном пословању. Посматрано на тај начин, 
извозно финансирање може бити један од важнијих облика протек-

Којих је у моменту настанка споразума било 22.
Основа коорлинаиије ЕУ у овој области је заснована на Policy Coordination 

Group for credit Insurance, Credit Guarantees and Financila Credits.
20 Југословенска банка за .међународну економску саралњу имала је и статус 

посматрача у Бернској унији.
2> Evans, Р. С., ор. cii., стр. 111.
22 Посебно значајна су правила унификације о рачунању почетка и звршетка 

трајања кредита, мини.малне вредности спољнотрговинског посла, услова отплате и 
максималних рокова трајања и сл.

427



ционистичких мера, како се то понекад класификује у литератури.^^ 
Ако је то финансирање извршено у форми извозних субвенција, 
чиме се извознику обезбеђује одређена предност која није заснова- 
на на тржишним критеријумима. '̂* Протекционистички карактер та- 
кве државне помоћи је јасно видљив и мање споран. Очигледна је и 
штета по међународну трговину, која настаје применом ових мера, 
мада је она ипак мања од оне која настаје по основу коришћења ца- 
рина.25 Из тог разлога је неопходно постојање међународних прави- 
ла у циљу избегавања и умањена последица коришћења субвенција 
у међународној трговини.

На мултилатералном ruiafiy финансирање извоза је првобитно 
проблематизовано правилима GATT-a у оквиру регулисања субвен- 
ција у међународној трговини.^^ Међутим, она су се већ 70. година 
прошлог века показала као неделотворна,^’ што се покушава испра- 
вити у оквиру Светске трговинске организације. Наиме, у оквиру 
регулисања најважнијих питања међународне трговине, у оквиру 
ове организације је регулисан и систем државне помоћи доноше- 
њем Споразума о субвенцијама и компензаторним мерама (Agree
ment on Subsidies and Countervailing Measures — SCM Agreement) из 
1995. године.

Наведена правила STO су меродавна за ову област у делу фи- 
нансирања извоза, који се остварује путем субвенција, односно кад 
нема комерцијалне карактеристике. Она имају за циљ елиминацију 
могућности искривљене међународне трговине, по основу таквог 
облика финансијске подршке извозу. На трагу таквог приступа на- 
ведени споразум има диференциран став овом проблему који је у 
основи заснован на класификацији субвенција по учинцима на ме- 
ђународну трговину.^* Уводно, разликују се специфичне и неспеци- 
фичне субвенције. Док су специфичне оне које су ограничене на 
поједина предузећа или индустријске гране, или групе предузећа

23 Council Directive 98/29 of May 1998 on harmonization on the main provision 
concering export credit insurance for transactions with medium and long-term cocer. Offi
cial Journal pf the European Communities, (OJ), I. 148, 19. 05. 1998, pp. 22—32).

З'* Evans, P. C., op. cit., стр. 9.
25 Извозне субвенције ce дефинишу као било који облик доходовне или фи- 

нансијске помоћи који.м се производи дате земље сташвају у повољнији положај у 
односу на страну робу па и услуге. Оне обухватају сва непосредна и посредна плаћа- 
ња владе извозницима роба и услуга, у циљу увећања извоза, која се реализују када 
роба напусти до.маћи царински простор или се пруже услуге страним резидентима. 
Извозне субвенције се могу остварити у различитим облицима. Тако оне могу бити у 
форми директних владиних финансијских трансфера у виду и у облику пре.мија, ре- 
rpeca, фискалних подстицаја као што су одлагања плаћања пореза, различити облици 
пореских ослобађања и подстицаја који се по свом ефекту могу изједначити са ди- 
ректним субвенцијама. Дивл>ак, Д., Правни значај субвенција, Зборник радова Прав- 
ног факултета, Нови Сад, vol. 42, бр. 1—2, стр. 531—532.

26 Matsushita, М. — Schoenbaum, J. — Mavroidis, Р. С., The World Trade Organi
zation Law, Practice and Policy, Second Edition, Oxford, 2006, crp- 332.

27 Чл. XVI GATT-a.
28 Evans, P. C., crp. 146—148.
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или индустрија, или на предузећа из појединих географских обла- 
сти, неспецифичне су оне које су доступне свим предузећима или 
гранама индустрије у земљи. Сматра се да само оне субвенције које 
ометају нормалне токове међународне трговине требају да буду пред- 
мет регулације, a то су превасходно специфичне субвенције. У та- 
квом правном оквиру, Споразум STO о субвенцијама категорише 
субвенције према правним последицама на: забрањене субвенције, 
утуживе субвенције и дозвољене-неутуживе.

Постоје две врсте забрањених субвенција. За ову област су ре- 
левантне извозне субвенције^’ за које се сматра да проузрокују ште- 
ту међународној трговини и као такве нису дозвољене. У Анексу I 
Споразума Светске трговинске организације о субвенцијама и ком- 
пензаторним мерама садржана је детаљна илустративна листа ових 
субвенција. Осим другах мера,^° у њих спадају и кредити за извоз 
по нетржишним условима, државне гаранције и осигурање по нетр- 
жишним условима.

Друга врста субвенција су утуживе субвенције, односно субвен- 
ције против којих се може покренути поступак.^' To су субвенције 
које саме по себи нису забрањене у међународној трговини, али ако 
проузрокују штету, могу биту утужене. У том случају се дата штета 
доказује у посебном поступку. На тај начин оне имају третман до- 
звољених субвенција, где је терет доказиван>а на оштећеној страни. 
Доказује се да је штета настала, односно да непосредно прети на- 
станак штете,^  ̂ако и да је штета у узрочној вези са применом датих 
субвенција.

Споразум STO разликује и дозвол>ене субвенције. У њих спада- 
ју неспецифичне субвенције, односно субвенције доступне свима, 
али у њих спадају и поједини облици неспецифичних субвенција. 
To су субвенције за базична истраживања и преконкурентни развој, 
субвенције за развој неразвијених подручја, субвенције које предста- 
вл>ају помоћ при увођењу нове технологије у циљу смањења загађи- 
вања животне средине и сл.̂ ^

У правилима STO се овај основни прилаз диференцира и у од- 
носу на поједине врсте робе, али и према томе о којим земл>ама се 
ради.^ Према првој класификацији посебно се третирају примарне, 
односно секундарне субвенције. To значи да се основне сировине и

Дивљак, Д., ор. cit., стр. 534—535.
^  Друге су извозно-супституишуће субвенције, које су једна подврста произ- 

водних субвенција.
Тако су наведени: девизни прописи који предвиђају повољнији режим за од- 

ређене извознике, прописи који фаворизују производњу извозне робе, изузимање од 
плаћања пореза за прозвођаче извозне р о ^ , и сл.

Лопандић, Д., Заштита од субвенционисано1 увоза према OpaeujiUMa STO и 
Европске уније и прописи СР Jyiocnaeuje, Право и привреда, 5—8/99, стр. Til.

33 Они се могу манифестовати постојањем штете, озбиљни.м прејудицирањем и 
поништавањем, односно умањивање.м остваривања права осталих чланица,

з̂  Чл. 2. и 8. Споразума Светске трговинске организације о субвенција.ма и 
ко.мпензаторним .мерама.
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пољопривредни производи другачије третирају од потрошних роба 
и опреме.^^ У првом случају, због специфичности и осетљивости 
ових врста роба, оне се дозвољавају, док се код потрошних добара, 
однос мења и оне се сматрају недопуштеним. Диференциран при- 
ступ постоји у погледу самих субјеката. У том оквиру повољнији 
третман имају државе у развоју, којима се у већој мери дозвољава 
коришћене субвенција у цшву стимулисања извоза него што је то 
редован случај.

3. Институционални механизам финансирања извоза

Национална правна регулатива из ове области је у највећој ме- 
ри усмерена ка дефинисању и операционализацији институционал- 
ног механизма за реализацију послова финансирања извоза. У том 
погледу, упоредно посматрано не постоји јединствени национални 
институционални модел за те послове. Тако се у државама без тра- 
диције у сложеном финансијском пословању и без развијеног фи- 
нансијског тржишта извозно финансирање обично реализује путем 
рефинансирања кредита од стране централне банке.

Међутим, у државама с развијеним финансијским тржиштем то 
се остварује путем посебних институција, чији карактер и степен 
изграђености институционалног механизма кореспондира са мно- 
штвом фактора. У првом реду то је финансијски капацитет државе, 
али и развијености, структура, ниво и темпо развоја привреде, али 
и од преовлађујуће привредне филозофије.^^ To доводи до разлико- 
вања и по организационом облику и структури таквих организација, 
али и по лепези услуга које нуде, тако да не постоји њихов унифор- 
мни модел и у том погледу.

У организационом смислу, институционални систем финанси- 
рања може подразумевати постојање посебних државних агенција, 
(САД), али се може се радити о формирању државног апарата. (Ja- 
пан и В. Британија). Исто тако могуће је да он укључује инсттуци- 
је приватног капитала под утицајем државе (Немачка) рши јавно- 
приватно удружење, односно институцију мешоврггог карактера која 
подразумева сарадњу државе и приватног сектора, (Француска). Не- 
зависно од облика, новац који треба да се користи за финансирање 
извоза се обезбеђује од више извора. To су у првом реду средства 
државе, тј. буџета, односно државних фондова,^’ пословних банака,

Дивљак, Д., ор. cit., стр. 534—535.
Због своје стратешке важности, она није регулисана наведеним Споразумом 

о субвенцијама, већ Споразумом о пољопривреди. Шире: Трнавци, Г., Слобода међу- 
народне трговине и Светска трГовинска орГанизација, докторска дисертација, Београд, 
1999. стр. 135-136.

33 Jus, М,, ор. cit., стр. 445. Упореди чл. 6. ст. 2. Закона о Агенцији за осигура- 
н>е и финансирање извоза Републике Србије из 2005. године.
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заинтересованих компанија, али и средства прибављена на финан- 
сијском тржишту.^* У сваком случају, без обзира на форму органи- 
зације и изворе средстава, пословање ових институција има јавно- 
правни карактер, јер оне наступају у име и за рачун државе, одно- 
сно, држава је та која преузима улогу гаранта за обавезе таквог ин- 
ституционалног система финансирања извоза.^’

За потребе дугорочног финансирања извоза најчешће се осни- 
ва посебна финансијска институција која, на основи великог почет- 
H o r  капитала, обавља финансирање дугорочних извозних послова. 
Она је специфична државна агенција коју држава оснива и финан- 
сира, и помаже у организационом и кадровском смислу. Тако у 
скоро свим развијеним земљама постоје системи кредитирања изво- 
за који су исказани кроз једну или више агенција.'*“ Слично је учи- 
њено у земљама у нашем окружењу.'"

Класичан модел оваквог посебног институционалног мејнаизма 
из области извозног финансирања постоји у САД преко њене Exim 
банке (енгл. Export-Import Bank, Ex-Im Bank — The Export-Import 
Bank of the United States) основане 1934. године. Она има за задатак 
да финансијски подржи извоз добара и услуга из САД-а тако да га 
кредитира, осигурава'*  ̂ и сервисира гаранцијама.''^ На тај начин она 
покрива празнину у извозном сектору привреде за чије попуњавање 
није посебно заинтересован приватни банкарски и осигуравајући 
сектор. Њену пословну активност финансира претежно јавни сек- 
тор, али уз све значајнији удео приватног капитала. У складу са 
својом природом, контролише је Конгрес САД, који и утврђује обим 
њених активности, сваке буџетске године.

У групу таквих фондова спадају нпр. контрапарт фондови у Немачкој или 
централни фонд за економску сарадњу у Француској.

39 Део средстава се прибавл>а на финансијском тржишту; позајмицама, прода- 
јом обвезница и других кредитних хартија, дисконтирањем меница, позајмицама од 
државног трезора, од домаћих штедних или кредитних установа и на еуротржишту.

90 Jus, М., ор. cit., стр. 442.
9> У нјИх спадају Одељење за гарантовање извозних кредита (Велика Британи- 

ја), Француско осигуравајуће друштво за спољну трговину и Француска банка за 
спољну трговину (Француска), Друштво за извозне кредите — АКА (Немачка). О 
прегледу извозних система: Export Credit Financing System in OECD Member and 
Non-member Countries, OECD, 1995; Barcelć, John J., Subsidies and Countervailing Du
ties — Analysis and a Proposal, US General Accounting Office, Export Finance: Compara
tive Analysis of U.S. and European Union Export Credit Agencies: GAO/GGD-96-1 (US 
Government Printing Office; Washington, DC, October 1995).

92 Једино y Републици Хрватској не постоји организирани систе.м финансира- 
ња извоза јер је за то предвиђена ХКБ ликвидирана, a нова извозна институција још 
није основана. Укидањем селективних кредита Народне банке Хрватске краткорочно 
финансирање извоза у потпунос™ је прешло на пословне банке.

93 Извозне послове у САД-у осигуравају US Ex-Im Bank и 53 значајна америч- 
ка осигуравајућа друштва удружена 1961. године у Foreign Credit Insurance Association 
(FCIA), те Coface North America и Euler Hermes ACI. Данас FCIA продаје и сервисира 
своје полисе осигурања од комерцијалних и политачких ризика извозних послова, 
покривајући до 90% настале штете.
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y  нашој земљи од оснивања прве институције и то у форми 
Фонда за кредитирање и осигурање извозних послова из 1967. го- 
дине, формални оквир њиховог функционисања се стално мењао. 
Њега је 1979. године наследила Југословенска банка за међународну 
економску сарадњу која је путем допунског кредитирања (рефинан- 
сирања извоза), као и осигурања извоза од некомерцијалних ризи- 
ка, била овлашћена да подстиче средњорочне и дугорочне извозне 
послове и унапређује дугорочну производну, инвестициону и фи- 
нансијску сарадњу домаћих предузећа са страним партнерима.'*^ Ка- 
сније те послове преузима Фонд за осигурање и финансирање спољ- 
нотрговинских послова, да би за те послове данас била овлашћена 
Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије,''^ 
чиме смо и у формалном смислу преузели агенцијски модел функ- 
ционисања система финансирања извоза.

Напред наведене институције, односно агенције могу пружити 
широк спектар услуга, али у том погледу постоји разлика у упоред- 
ном праву. Иста је ситуација у погледу њихове специјализације. 
Понекад надлежне институције обављају само послове извозног кре- 
дитирања, док се за послове осигурања извозних послова формира 
посебан институционални механизам.'*^ Међутим, не ретко врше 
истовремено и послове осигурања извозних послова и низ пратећих 
делатности у вези с извозом. Оне у свом раду користе различите, 
врло специфициране инструменте као што су: давање извозних кре- 
дита државним организацијама; финансирање извозних кредита; ис- 
плата субвенција; заједничко кредитирање; осигурање извозних кре- 
дита или на рефинансирање националних извозника и произвођача 
кроз систем есконта-дисконта, банкарског аванса или на основу 
уступања потраживања према иностранству и реесконта меница; 
директно одобравање кредита зајмопримцима у иностранству; изда- 
вање гаранција за извозне кредите; кредитирање иностраних субје- 
ката влада у сврху извоза из земље кредитора; мешовити кредити — 
комбинација помоћи и кредита; пружање услуга у вези с извозом и 
осигурање извозних послова."*^

Од оснивања 1945. године до данас US Ex-Im Bank је са више од 400 мили- 
јарди USD помогла извоз из САД-а.

■*5 До почетка 90-тих година била је једина извозно-кредитна агенција у регио- 
ну Источне и Централне Европе.

“*6 Наиме, 2009. године ступио је на снагу Закон о престанку важења Закона о 
Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова („Службени гла- 
сник PC”, број 36/09), према коме AOFl пр>еузима сва права и обавезе, капитал и за- 
послене Фонда.

Тако Јапански извоз кредитира Export-Import Bank of Japan и Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC). C друге стране, од 1930. године јапанске извозне по- 
слове осигурава Export-Import Insurance Division (EID). Финансијски помогнут од др- 
жаве, EID је 1950. године постао специјални фонд за осигурање извозних послова 
унутар Ministry of International Trade and Industry (МГП), a јапанска влада je путем 
EID/MITI постала њихов крајњи и највећи осигураватељ.
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Национални системи финансирања су широко прихваћени. Они 
постоје у скоро свим тржишним привредама. У последње време, 
институционално се национални системи осигурања допуњују и ме- 
ђународним системом гаранција, који је логичан наставак тенден- 
ције интернационализације ове области. Он је, за сад уникатан, и 
остварује се путем Мултилатералне агенције за гарантовање инве- 
стиција (Multilateral Investment Guarantee Agency — MIGA).''*

Закључне напомене

Програми финансирања извоза су у модерно доба постали не- 
заобилазни елеменат подршке и стимулисања извоза. Правна регу- 
лација у овој области има за циљ да створи адекватан, a истовреме- 
но флексибилан правни и институционални оквир за њихову реа- 
лизацију. Национална правила су надограђена правилима међуна- 
родног карактера, насталих у оквиру OECD и STO, са циљем успо- 
стављања здраве конкуренције држава у овој области, али и обезбе- 
ђења фер и лојалне прекограничне трговине.

Наша земља има релативно дугу традицију правног регулисања 
ове материје. Важећи правни оквир у овој области код нас је успо- 
стављен Законом о Агенцији за осигурање и финансирање извоза 
Републике Србије из јула 2005. године. Он је заснован на већ при- 
хваћеним међународним стандардима, без значајнијих одступања. 
Међутим, примена оваквог правног и институционалног механизма 
је лимитирана економским могућностима земље, што у нашем слу- 
чају може представљати највећи проблем у овој области.

■** Тако Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Ср)бије, као 
специјализована финансијска организација предвидела је различите инструменте: 
осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству домаћих правних лица и 
предузетника од неко.мерцијалних ризика и осигурање тих послова од комерцијалних 
ризика, и то самостално или у сарадњи са другим осигуравајућим друштвима, одно- 
сно агенција.ма; финансиран>е извозних послова домаћих правних лица и предузет- 
ника, суфинансирање извозних послова са комерцијалним банка.ма и другим финан- 
сијски.м организацијама, рефинансирање извозних кредита комерциЈалних банака; 
финансирање припреме извоза домаћих правних лица и предузетника по закључе- 
H o.vi уговору о извозу; финансирање инвестиција конзорцијума домаћих правних ли- 
ца и предузетника на иностраним тржишти.ма ради подстицања извоза; осигурање 
припреме извоза домаћих правних лица и предузетника од неко.мерцијалних и ко- 
.мерцијалних ризика по закљученом уговору о извозу, самостално или у сарадњи са 
други.ч осигуравајући.м друштвима, односно агенцијама; финансирање страног купца 
или његове банке у вези са извозо.м домаћег правног лица или предузетника; осигу- 
рање домаћих банака и других финансијских институиија од некомерцијалних ризи- 
ка у вези са гаранцијама по извозним пословима и инвестицији.ма у иностранству и 
закљученим кредитни.м линијама са страни.м банка.ма; издавање гаранција и других 
јемстава по средњорочним и дугорочним извозним послови.ча и инвестиција.ма у 
иностранству; пружање других услуга у вези са финансирање.ч и осигурањем извоза 
и инвестиција од некомерцијалних и комерцијалних ризика. Чл. 3. Закона о Агенци- 
ји за осигурање и финансирање извоза Републике Србије из 2005. године.
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Professor Dušanka Đurđev, Ph.D.

S u m m a r y

The subject of the analysis in this paper is the system of financial support that the 
state provides to its exporters, i.e. both legal and institutional aspects o f this issue. Having 
in mind its trans-boundary repercussions, the subject of the attention included both national 
and international legislation in this field, from the aspiect of ensuring free and fair competi
tion in international trade that is evident primarily within the OECD, World Trade Organi
zation, and Europiean Union.

Our country has a relatively long tradition of legal regulation of this matter. The va
lid legal framework in this field was set in our country in the Law on Agency for Insurance 
and Financing of Export of the Republic of Serbia from July 2005. It is based on interna
tional standards that have already been accepted, without significant deviations. However, 
the implementation of such legal and institutional mechanisms is limited with a country’s 
economic capacities, which in our case may represent the most important problem in this 
field.

Keywords', financing, export, loan, insurance, export financing, expmrt financing orga
nizations

LEGAL FRAMEWORKS FOR EXPORT FINANCING
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Р А С П Р А В Е

UDC 351.83.072.6

Dr Vi a dan S t a n o j  ev

PR A V A , D U ŽN O STI I O V L A ŠĆ E N JA  
IN SP E K C U SK IH  O R G A N A *'

Da bi se sagledala prava, dužnosti i ovlašćenja inspektora, kao i raz- 
like medu njima, izvršena je analiza veceg broja zakona u kojima su pro- 
pisane nadležnosti pojedinih inspekcija i pokušano je da se utvrdi šta je 
zajednicko za sve inspekcije. Posebno su analizirana prava, dužnosti i 
ovlašćenja pojedinih inspekcija koje su od značaja za uspešno vođenje 
prekršajnog postupka. Na osnovu toga, izraden je poseban shematski pri- 
kaz prava, dužnosti i ovlašćenja inspektora. Zatim se izlažu specifična 
prava, dužnosti i ovlašćenja pojedinih inspekcijskih organa i njihovih 
ovlašćenih službenih lica — inspektora.

Prava, dužnosti i ovlašćenja zajednička za sve inspekcije

Postoje prava i dužnosti kao i ovlašćenja inspektora koji se mogu 
smatrati zajednickim za sve inspekcije, odnosno, imaju opšti karakter i 
njih primenjuju gotovo sve inspekcije. Razlike se mogu samo pojaviti u 
načinu na koji se primenjuju ova prava, dužnosti i ovlašćenja, ili po sa- 
mom predmetu kontrole.

1) Pregledanje. Pregledanje akata, evidencije i dokumentacije, kao i 
pregledanje prostorija, objekata, postrojenja, uredaja, predmeta i robe, u 
primeni je gotovo kod svih inspekcija. Jedino postoji razlika u tome šta 
se pregleda, odnosno u objektu pregleda.

♦ Rad primljen: 24. 04. 2009. godine.
' Deo doktorskog rada pod nazivom .J ’oložaj i uloga inspekcijskih organa uprave u 

prekršajnom postupku” .
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— Prema Zakonu o policiji (član 63) pripadnici policije imaju ovla- 
šćenja da ulaze u poslovne prostore kao i da izvrše pregled ovih prostora 
i dokumentacije, a radi pronalaska učinilaca prekršaja krivičnih dela ili 
privrednih prestupa. Prema članu 64. istog Zakona, policija je ovlašćena 
da zaustavi i izvrši pregled saobracajnih sredstava, lica i predmeta koji se 
nose u saobracajnom sredstvu. Ovo pravo je detaljnije razradeno u Zako
nu 0 osnovama bezbednosti saobracaja na putevima kojim je ovo osnovno 
pravo predvideno za pripadnike saobracajne policije u oblasti bezbednosti 
saobracaja.

— Tržišni inspektor ima pravo da pregleda prostorije u kojima se 
obavlja delatnost prometa robe i vršenja usluga, kao i da pregleda poslov
ne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju.

— Kada je u pitanju inspekcija rada, po Zakonu o radu, njihov pre
gled se sastoji u pregledanju dokumentacije i akata vezanih za rad i radne 
odnose (ugovore o radu, obračun zarade i naknada zarade i dr.)

— Po Zakonu 0 bezbednosti i zdravlju na radu, inspekcija rada (teh- 
nička inspekcija) ovlašćena je da pregleda poslovne prostorije, objekte, 
postrojenja, uredaje i sredstva i opreme za ličnu zaštitu vezano za oblast 
bezbednosti zdravlja na radu, kao i da na osnovu ovoga pregleda eviden
cije i dokumentaciju.

— Sanitarna inspekcija pregleda objekte, uredaje, evidencije i robu 
radi ostvarivanja svojih ciljeva u oblasti zdravlja stanovnistva. Sanitami 
inspektor može preglede da vrši i u objektima u kojima se obavljaju 
zdravstvene delatnosti, objektima za javno snabdevanje stanovnistva vo- 
dom za pice kao i u objektima za proizvodnju životnih namimica i dr.

— Zdravstvena inspekcija ima pravo da pregleda opšte i pojedinač- 
ne akte kao i prostorije i opremu zdravstvenih ustanova i privame prakse. 
Posebna vrsta farmaceutske inspekcije, saglasno Zakonu o zdravstvenoj 
zaštiti, ima pravo da pregleda opšte i pojedinačne akte i evidencije i dru
gu dokumenataciju, kao i da pregleda prostor i opremu u vezi sa izradom 
i prometom lekova i medicinskih sredstava.

— Veterinarska inspekcija prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ži- 
votinja i Zakonu o veterinarstvu, ima pravo da pregleda prostorije, ureda
je i dokumentaciju koja se odnosi na držanje i cuvanje životinja, na proiz- 
vode životinjskog porekla, kao i proizvodnju i promet lekova i druge 
opreme koja je vezana za držanje i cuvanje životinja. Ovde treba napome- 
nuti da se vrši pregled pošiljki pri uvozu i izvozu životinja, proizvoda ži- 
votinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, i lekova i medicinskih 
sredstava za upotrebu u veterinarstvu.

— Urbanisticka inspekcija je ovlašćena da pregleda dokumentaciju, 
akte i evidencije u oblasti urbanizma, dok gradevinska inspekcija po Za
konu 0 planiranju i izgradnji, je ovlašćena da pregleda dokumentaciju ko
ja se odnosi na izgradnju objekata, same objekte, bilo da je započeta 
gradnja ili da je ona okončana, gradilišta kao i da posebno pregleda doku
mentaciju vezanu za upotrebne dozvole gradevinskih objekata.
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— Inspekcija zaštite životne sredine ima prava i dužnosti da pregle- 
da prostorije, uređaje, predmete, prirodna dobra, floru i faunu u oblasti 
zaštite životne sredine. Najznačajniji objekti koji se u poslednje vreme 
pregledaju jesu oni koji mogu ugrožavati život i zdravlje Ijudi emitova- 
njem odgovarajućih štetnih zračenja.

— Po Zakonu o poštanskim uslugama, inspektor ima pravo i du- 
žnost da pregleda postrojenja u kojima se obavljaju poštanske usluge, do- 
kumentaciju vezano za ovo kao i pregled vozila sa kojima se vrši pregled 
pošiljki.

— Po Zakonu 0 kultumim dobrima, pregledaju se zakonom progla- 
šena kultuma dobra i radovi koji se izvode na njima, odnosno u njihovoj 
zaštićenoj okolini.

— Kada su u pitanju inspekcije za osnovne škole, srednje škole i vi- 
soko obrazovanje, ovlašćenja inspektora su da pregledaju školske objekte 
kao i akte i evidencije koje se odnose na izvodenje nastave, obavljanje is- 
pita, upisa i poništavanje upisa, kao i evidencije koje se odnose na kori- 
šćenje sredstava ovih ustanova.

— Kada su u pitanju inspekcije u drumskom i železničkom saobra- 
ćaju, kao i unutrašnjoj plovidbi, one imaju pravo da pregledaju vozila, 
odnosno, sredstva sa kojima se obavlja pojedina vrsta saobracaja, kao i 
akte i evidencije koje se odnose na ova saobracajna sredstva.

— Turistička insfjekcija ima pravo da pregleda prostorije u kojima 
se vrši pružanje usluga u oblasti turizma, kao i akte, evidencije i isprave i 
drugu dokumentaciju o poslovanju ovih objekata.

— Rudarski inspektor je ovlašćen da pregleda objekte i postrojenja 
u kojima se obavljaju rudarski radovi, kao i akte i evidencije u vezi sa 
obavljanjem ove vrste delatnosti.

— Elektroenergetski inspektor ima pravo i dužnost da pregleda objek
te, postrojenja i uredaje u oblasti energetike, a inspektor opreme pod pri- 
tiskom je ovlašćen da pregleda instalacije i uredaje koji su pod pritiskom, 
saglasno Zakonu o energetici.

— Šumarski inspektor ima pravo da pregleda šume, šumske radove, 
objekte, uredaje i opremu, kao i sva mesta gde se vrši seča, smeštaj, pre- 
rada ili izvoz iz šume, ili stavljaju u promet šumski proizvodi.

— Vodoprivredni inspektor ima pravo da pregleda objekte, uredaje i 
postrojenja, kao i evidencije koje se odnose na vodoprivredne instalacije i 
korišćenje voda.

— Komunalni inspektori pregledaju objekte od znacaja za komunal- 
nu delatnost a oni se odnose na zapremanje javnih površina kao i njihovo 
korišćenje, stanje komunalnih objekata i akata i evidencije u vezi sa tim.

2) Saslušavanje i uzimanje izjava od odgovomih i drugih lica. Ovo 
pravo i dužnost je opsteg karaktera, i odnosi se na sve inspekcije i vezano 
je za clan 25. Zakona o državnoj upravi koji propisuje da se u inspekcij- 
skoj kontroli sastavlja zapisnik, koji pored nalaza mora sadržati i izjave 
koje su dala i lica prisutna prilikom kontrole. To mogu biti, fizička lica
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kod kojih se vrsi kontrola, odgovoma lica u pravnim licima, predstavnici 
pravnih lica i druga lica koja mogu dati izjave vezane za sam tok kontro- 
le. Ova poslednja lica su po pravilu zaposleni u pravnim licima, slučajni 
očevici nekih događaja ili okolnosti, ili druga zainteresovana lica kao sto 
su oštećeni u pojedinoj stvari. Kada je u pitanju uzimanje izjava od ovih 
lica, praksa pokazuje da se ove izjave ne uzimaju u skladu sa Zakonom o 
opštem upravnom postupku, tačnije, ne poštuju se odredbe o saslušanju 
stranke kao i o saslusanju svedoka, o čemu će biti reči u daljem izlaganju 
u ovom radu. Takode je zapaženo da se naročito kod „tehničkih inspekci- 
ja” unapred štampaju formulari zapisnika o izvršenoj kontroli, u kojima 
inspektor samo popunjava praznine u predvidenim rubrikama, mada treba 
reci, da iako ovakvi zapisnici olaksavaju rad, oni su često neupotrebljivi, i 
to zbog lošeg rukopisa inspektora ili izjave prisutnih stranaka, odnosno 
izjave drugih lica nisu unete u zapisnik u skladu sa Zakonom o opstem 
upravnom postupku.

3) Uzimanje uzoraka i drugih predmeta radi analize i ekspertize. 
Ovo pravo i dužnost inspektora ima opšti karakter, mogu se primenjivati 
samo kod pojedinih vrsta inspekcija. Primera radi, navodi se sanitama in- 
spekcija, zdravstvena inspekcija, veterinarska inspekcija i inspekcija zašti- 
te životne sredine, koje u svojoj redovnoj kontroli imaju pravo i dužnost 
da uzimaju uzorke različitih predmeta radi analize i ekspertize. Ovo pravo 
obavezuje i inspekcije da poštuju pravila uzorkovanja različitih predmeta 
i sredstava, kao i njihovog čuvanja do ekspertize, kako se eventualno po- 
grešnom procedurom uzorkovanja ili čuvanja ne bi izmenili rezultati u 
analizi i ekspertizi, i dobili oni koji ne odgovaraju stvamom stanju stvari. 
Praksa pokazuje da u tome ima dosta prigovora od strane kontrolisanih li
ca, da su se uzeti uzorci roba i proizvoda promenili do donošenja u odgo- 
varajuce laboratorije ili ustanove gde se vrsi ekspertiza. Tržišni inspektor 
je ovlašćen da uzima uzorke robe i drugih predmeta radi utvrdivanja kva- 
liteta robe i ispunjavanja standarda.

4) Naredivanje merenja u odgovarajućim oblastima. Iako ima opšti 
karakter, ovo ovlašćenje se najčešće primenjuje u radu inspekcije zastite 
životne sredine i to kada postoji sumnja u zagadenost vazduha, postroje- 
nja i drugih prirodnih resursa i dobara od znacaja za kvalitet životne sre
dine. Inspekcija rada (tehnička inspekcija) ima pravo i dužnost da naredu- 
je merenja koja obavlja druga stručna organizacija, kada poslodavac sa- 
mostalno ili preko druge strucne organizacije vrsi merenja u odgovaraju- 
cim oblastima, a razultati izvrsenja merenja pružaju osnov za to.

5) Nalaganje rešenjem izvrsenja mera i radnji je opšteg karaktera i 
predvideno je gotovo za sve inspekcije. Na ovom mestu daju se karakteri- 
stični primeri:

— Tržišni inspektor u vrsenju nadzora može rešenjem naložiti otkla- 
njanje utvrdenih nepravilnosti kada utvrdi nepravilnosti u primeni Zakona
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0 uslovima za obavljanje prometa roba, vršenju usluga u prometu robe i 
inspekcijskom nadzoru.

— Inspekcija rada u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlja na ra- 
du ima ovlašćenje da rešenjem naloži preduzimanje mera poslodavcu i 
drugom licu, i to radi otklanjanja uzroka koji su doveli do povrede, do 
nastanka opasnosti bezbednosti i zdravlja IJudi na radu, odnosno koje mo- 
gu sprečiti nastanak povreda i umanjiti, ili otkloniti opasnosti po bezbed- 
nost ili zdravlje na radu.

— Sanitami inspektor može rešenjem naložiti otklanjanje nedostata- 
ka zbog kojih postoji opasnost po zdravlje Ijudi, a koji se odnose na pro- 
pisane opšte i posebne sanitame uslove, higijensko stanje u objektu i nje- 
govom neposrednom okruženju, unutrašnji prostor, prostorije i njihovu 
gradevinsku celinu, unutrašnje uređaje, postrojenja, nameštaj, opremu, 
pribor i dr.

— Zdravstveni inspektor može rešenjem narediti otklanjanje utvrđe- 
nih nepravilnosti i nedostataka u radu zdravstvene ustanove, odnosno pri- 
vatne prakse u zakonom propisanom roku, a u hitnim slučajevima reše- 
njem se može narediti odmah otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

— Veterinarski inspektor, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za- 
štiti životinja i Zakonom o veterinarstvu, ima ovlašćenja da rešenjem od- 
ređuje mere za otkrivanje, sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zara- 
znih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja u sumnjivom, odnosno zara- 
ženom prostoru.

— Građevinski inspektor ima ovlašćenja da rešenjem naloži obusta- 
vu radova na građevinskim objektima kada su za to ispunjeni zakonski 
uslovi, a oni se najčešće odnose na nepreduzimanje mera za bezbednost 
objekta, saobraćaja, okoline i zaštite životne sredine u toku građenja, kao
1 obustavu radova nelegalnih objekata.

— Inspektor zaštite životne sredine, takođe rešenjem može narediti 
otklanjanje nepravilnosti u sprovođenju mera zaštite, rekultivacije i sana- 
cije životne sredine pri korišćenju prirodnih resursa i dobara.

— Inspektor za poštanske usluge takođe rešenjem može naložiti ot
klanjanje utvrđene nepravilnosti kada se utvrdi nepravilnost u primeni 
propisa, kao i narediti povraćaj vise naplaćene poštarine.

— Školski nadzomici odnosno prosvetni inspektori, takođe u vrše- 
nju kontrole imaju ovlašćenja da rešenjem naređuju otklanjanje nepravil
nosti u radu osnovnih i srednjih škola, kao i fakulteta.

Za ovo ovlašćenje se mora naglasiti da je inspektor u obavezi da do- 
nese rešenje u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, i da 
mora obratiti pažnju na to da dispozitiv rešenja sadrži precizno koje se 
mere moraju izvršiti, na koji način, zatim koji su rokovi za izvršavanje 
ovih mera, i posebno posledice nepostupanja po ovim merama.

6) Izricanje mandatnih kazni. Ovo opšte ovlašćenje imaju sve in- 
spekcije, mada svi analizirani propisi ne propisuju mandatne kazne koje 
bi izricali inspektori na licu mesta. Najveći broj mandatnih kazni propisan

439



je u Zakonu o osnovama bezbednosti saobracaja na putevima i Zakonu o 
bezbednosti saobracaja na putevima, zatim treba pomenuti Zakon o uslo- 
vima za obavljanje prometa roba, vršenju usluga u prometu robe i inspek- 
cijskom nadzoru, Zakon o radu, Zakon o sanitamom nadzoru i Zakon o 
zdravstvenoj zaštiti životinja.

7) Podnošenje prijava za krivična dela, privredne prestupe i podno- 
Senje zahteva za pokretanje prekršajih postupaka. Ovo opšte ovlašćenje 
primenjuje se kod svih inspekcija.

8) Izdavanje naredenja i zabrana. Izdavanje naredenja predvideno je 
gotovo svim analiziranim zakonima i ono se uglavnom odnosi na otkla- 
njanje odredenih nepravilnosti u primeni pojedinih propisa, s tim, da se 
ove naredbe po pravilu usmeno izdaju, a u složenijim slučajevima mora 
se doneti i posebno rešenje u skladu sa Zakonom o opštem upravnom po- 
stupku. Zabrane spadaju u, moglo bi se reci, stroža ovlašćenja koja imaju 
inspektori, jer se njima praktično zabranjuje obavljanje odredenih delatno- 
sti, vršenja odredenih usluga, obavljanje odredenih poslova i zadataka i 
slično.

— Primera radi, navodi se ovlašćenje inspektora inspekcije rada 
(tehnička inspekcija) koji po Zakonu o bezbednosti zdravlja na radu ima 
ovlašćenje da izrekne zabranu rada na radnom mestu kod poslodavca i to 
ako utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog, 
da se koristi sredstvo za rad na kome nisu primenjene mere za bezbednost 
i zdravlje na radu, da se ne koriste propisana sredstva i oprema za ličnu 
zaštitu na radu, da zaposleni nije osposobljen za rad na radnom mestu na 
kome radi, kao i da poslodavac nije sproveo mere ili izvrsio radnje koje 
su mu naložene radi otklanjanja uzroka koji dovode do ugrožavanja zdra
vlja i bezbednosti zaposlenih.

— Sanitami inspektor ima ovlašćenja koja se odnose na korišćenje 
objekata u kojima se obavlja delatnost koja podleže sanitamom nadzoru, 
ako pre pocetka obavljanja te delatnosti u objektu nisu obezbedeni opšti i 
posebni sanitami uslovi, i to sve dok se ti uslovi ne obezbede. Zatim, po- 
stoji mogucnost zabrane korišćenja objekata, prostorija, uredaja, namesta- 
ja i pribora, kao i prevoznih sredstava, ako postoje higijenski nedostaci 
koji bitno ugrožavaju zdravlje ljudi, kao i mogucnost nalaganja zabrane 
korišćenja objekata, postrojenja, uredaja, i prevoznih sredstava, ako ranije 
utvrdeni nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku.

— Zdravstveni inspektor ima ovlašćenje da izda privremenu zabra
nu obavljanja delatnosti zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, odnosno 
obavljanje odredenih poslova u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi 
ako se obavljaju suprotno Zakonu i propisima donesenim za sprovodenje 
zakona. Ove zabrane takode važe i za zdravstvene radnike i dmga lica 
koja rade u zdravstvenim ustanovama, a takode i za lica koja obavljaju 
samostalnim radom neku od zdravstvenih delatnosti. Farmaceutska in-
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spekcija ima ovlašćenje da zabrani izradu i izdavanje lekova kao i njihov 
promet u zakonom propisanim uslovima.

— Veterinarska inspekcija ima ovlašćenje zabrane rada objekata ko- 
ji podležu veterinarsko-inspekcijskom nadzoru, zabrane proizvodnje i pro- 
meta proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekJa, ako su za to is- 
punjeni zakonski uslovi. Takode, postoji i mogućnost zabrane uvoza, iz- 
voza ili prevoza pošiljki i životinja, proizvoda životinjskog porekla i dru- 
gog-

— Gradevinski inspektor ima ovlašćenje da izda zabranu na objektu 
koji se gradi ili koji je izgraden ako postoje nedostaci koji predstavljaju 
neposrednu opasnost po stabilnost, odnosno bezbednost objekata i njego- 
ve okoline i život i zdravlje ljudi.

— Inspekcija zaštite životne sredine ima mogucnosti donošenja naj- 
veceg broja zabrani predvidenih Zakonom o zaštiti životne sredine.

— Inspektori u oblasti drumskog i železničkog saobraćaja takođe 
imaju ovlašćenja da zabrane prevoz i upotrebu saobracajnih sredstava kao 
i radova koji se obavljaju suprotno z^onu u izgradnji, rekonstrukciji i 
modemizaciji puteva, odnosno železnice.

— Turistički inspektor ima ovlašćenje da zabrani obavljanje delat- 
nosti pravnom lieu, preduzetniku i fizickom lieu ako se u obavljanju ugo- 
stiteljske ili druge turističke delatnosti ne ispunjavaju propisani uslovi za 
obavljanje ove delatnosti.

— Inspektor za bezbednost unutrasnje plovidbe ima ovlašćenje da 
zabrani plovidbu, kao i upotrebu plovecih postrojenja i uredaja u zako
nom predvidenim situaeijama.

Dakle, jasno se vidi da su zabrane kao ovlašćenja vrlo efikasne mere 
inspektora jer se njima prakticno zaustavlja ponašanje odnosno postupanje 
suprotno zakonskim propisima, dok naredivanje ima blaži karakter, jer se 
njime ostavlja rok u kome protivpravno stanje tek treba otkloniti.

9) Mere obezbedenja za slučaj opasnosti za iivot i zdravlje ljudi i 
slično su ovlašćenja koja se retko primenjuju zato što se sprovodenje ova- 
kvih mera najčešće vrši kroz izdavanje naredenja ili zabrana.

10) inieijative za obustavljanje od izvršenja ili poniStavanje propisa. 
Ovo ovlašćenje se direktno ne pominje ni u jednom od analiziranih propi
sa, vec ono stoji kao ovlašćenje u Zakonu o državnoj upravi i odnosi se 
na situaeije kada pojedine inspekeije vrše pregledanje akata, evideneije i 
dokumentaeije a u okviru ovih i propisa i drugih opstih akata (statuta, 
pravilnika i drugo).
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Š E M A T S K I  P R I K A Z
Prava, dužnosti i ovlašćenja 

INSPEKTORA

OPŠTA

A. Prava i duinosti В. Ovlaščenja

•  pregledanje akata, •  nalaganje mera
evidencija i rešenjem
dokumentacija •  izricanje mandatnih

•  pregledanje prostorija kazni
objekata postrojenja. •  podnošenje prijava za
uređaja, predmeta i krivična dela, privredne
robe prestupe i podnošenje

•  saslušanje i uzimanje zahteva za pokretanje
izjava od odgovomih i prekršajnih postupaka
drugih lica •  izdavanje naređenja i

•  uzimanje uzoraka i zabrana
drugih predmeta radi •  mere obezbedenja za
analize ekspertize i slučaj opasnosti za
slično život i zdravlje Ijudi i

•  naredivanje mera u slično
odgovarajućim •  inicijative za
oblastima obustavljanje od 

izvršenja ili 
poništavanje propisa i 
drugih opštih akata

SPECIFIČNE MERE 
I RADNJE

u okviru prava, dužnosti 
i ovlaičenja

oduzimanje predmeta 
odlaganje izvršenja 
rešenja
rušenje objekata 
specifične radnje u 
poreskom postupku 
uništavanje predmeta 
odnosno životinja 
oduzimanje vozila

PRAVA, DUŽNOSTI I OVLAŠĆENJA OD ZNAČAJA 
ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK
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I
•  Pregledanje akata, evidencija i dokumentacije
•  Pregledanje prostorija, objekata, postrojenja, uredeja, predmeta i robe
•  Saslušanje i uzimanje izjava od odgovornih lica i drugih lica
•  Uzimanje uzoraka robe i drugih predmeta radi ekspertize i analize
•  Oduzimanje predmeta
•  Izricanje mandatnih kazni
•  Podnošenje prijava za krivična dela Ш privredne prestupe ili zahteva za 

pokretanje prekršajnog postupka
•  Zadrzavanje lica
•  Privodenje

Osnovni zakonski izvori za izvršenu analizu prava, dužnosti i ovla- 
šćenja inspekcijskih organa su:

1. Za oblast policije (odnosno unutrašnjih poslova): Zakon o poli- 
ciji,2 Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima,^ Zakon o 
javnom redu i тЈшИ Zakon o prebivalištu i boravištu građana,’ Zakon o 
kretanju i boravku stranaca,® Zakon o ličnoj karti,’ Zakon o okupljanju 
gradana,* Zakon o oružju i municiji,’ Zakon o zaštiti od požara,'° Zakon o 
eksplozivnim materijama, zapaljivim tecnostima i gasovima," Zakon o 
prevozu opasnih materija.'^

2. Za oblast tržišne inspekcije: Zakon o uslovima za obavljanje 
prometa robe, vršenje usluga u prornetu robe i insptekcijskom nadzoru.'^

2 SI. glasnik RS. br. iOi/05.
3 SI. list SFRJ, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91. i 14/92; SI. list SRJ, br. 34/92,

13/93, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 41/94, 28/96. i 3/02; SI. glasnik RS, br. 101/05.
4 SI. glasnik RS, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/05, i 101/05.
5 SI. glasnik SRS, br. 51/71, 11/76, 1/77, 42/77. i 25/89; SI. glasnik RS, br. 48/94, i

101/05.
6 SI. list SFRJ, br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90. i 53/91; SI. list SRJ, br. 16/93, 31/93, 

41/93, 53/93, 24/94, 28/96. i 68/02; SI. glasnik RS, br. 101/05. i 109/07.
7 SI. glasnik SRS, br. 15/74, 54/77, 57/80, 45/85. i 40/88; SI. glasnik RS, br. 53/93, 

67/93, 48/94, i 101/05.
8 SI. glasnik RS, br. 51/92. i 101/05.
9 SI. glasnik RS, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/93. i 101/05.

'0 SI. glasnik SRS, br. 37/88; SI. glasnik RS, br. 53/93, 67/93. i 101/05.
П SI. giasnik SRS, br. 44/77, 45/85. i 18/98; SI. glasnik RS, br. 53/93, 67/93, 48/94. i 

101/05.
<2 SI. list SFRJ, br. 27/90. i 45/90; SI. list SRJ, br. 68/02.
'2 SI. glasnik RS, br. 39/96, 20/97. i 46/98. (Tržišna inspekcija se ograničava na kon- 

trolu u oblasti prometa robe, turizma i ugostiteljstva, usluga koje obavijaju pravna i fizička 
lica i preduzetnici, cena, kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i 
prometu i uslova za obavljanje privrednih delatnosti. Tržišni inspektor u vršenju inspekcij- 
skog nadzora preduzima mere prema članu 42—45. Zakona o uslovima za obavljanje pro
meta robe, vršenju usluga u prometu i inspekcijskom nadzoru).
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3. Za oblast inspekcije rada: Zakon o radu'"* i Zakon o bezbednosti 
i zdravlja na radu.‘̂

4. Za oblast sanitame inspekcije: Zakon o sanitamom nadzoru.'*
5. Za oblast zdravstvene inspekcije: Zakon o zdravstvenoj zaštiti.''^
6. Za oblast veterinarske inspekcije: Zakon o zdravstvenoj zaštiti 

životinja,*® Zakon o veterinarstvu.'*
7. Za oblast urbanističke i gradevinske inspekcije: Zakon o planira- 

nju i izgradnji.^°
8. Za oblast inspekcije životne sredine: Zakon o zaštiti životne sredine3'

SI. glasnik RS, br. 24/05. (Inspekcija rada vrši kontrolu u oblasti radnih odnosa, 
opštih akata i ugovora o radu, kojima se ureduju prava, obaveze i odgovomosti zaposlenih. 
Ova inspekcija ima ogromnu ulogu u zaštiti prva radnika a s obzirom na svojinsku transfor- 
maciju koja je u toku. Članom 268—272. Zakona o radu propisana su prava, dužnosti i 
ovlašćenja inspekcije rada).

SI. glasnik RS, br. 101/05. (U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 2005. godine 
donet je savremen i moderan Zakon po ugledu na propise visoko razvijenih zemalja Evrope. 
Ovaj zakon doprinosi unapredenju bezbednosti zdravlja na radu lica koja učestvuju u rad- 
nim procesima kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na ra
du, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Neposredni nadzor vrši inspekcija 
rada (takozvana tehnička inspekcija rada). Članom 61—68. ovog zakona propisana su prava, 
dužnosti i ovlašćenja inspektora rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu).

SI. glasnik RS, br. 125/04. (Sanitama inspekcija ima ogroman značaj u oblasti 
zdravlja a pogotovo u oblasti sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova koje moraju da ispu- 
njavaju objekti, prostorije, postrojenja, uredaji, nameštaj, oprema i pribor, namenska prevo- 
zna sredstva i lica sa ciljem zaštite zdravlja stanovništva. Najznačajnija oblast u okviru sa- 
nitamog nadzora je zdravstveni nadzor nad životnim namimicama i predmetima opšte upo- 
debe u proizvodnji i prometu životnih namimica. Ne treba zanemariti ni nadzor koji se oba- 
vlja na granici i drugim mestima na kojima se vrsi carinjenje nad životnim namimicama i 
predmetima opSte upotrebe kao i zdravstveni nadzor nad putnicima, njihovim stvarima i sa- 
obracajnim sredstvima u medunarodnom saobracaju. Clanom 13—33. ovog zakona propisa
na su prava, dužnosti i ovlašćenja sanitamog inspektora).

SI. glasnik RS, br. 107/05. (Zdravstvena inspekcija vrši nadzor nad zakonitošću ra
da zdravstvenih ustanova i privatne prakse. Specifičnu vrstu zdravstvenih inspektora čine 
farmaceutski inspektori koji vrše nadzor u oblasti lekova i medicinskih sredstava. Članom 
247—249. ovog zakona propisana su prava, dužnosti i ovlašćenja zdravstvenog inspektora, 
a članom 252—255. ovog zakona farmaceutskog inspektora).

'8 SI. glasnik RS, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96. i 25/00. (Veterinarska 
inspekcija vrši nadzor iz oblasti zdravstvene zaštite životinja i kvaliteta i zdravstvene is- 
pravnosti proizvoda i sirovina životinjskog porekla u proizvodnji i prometu. Treba posebno 
naglasiti da je ova inspekcija do kraja devedesetih godina prošlog veka bila u nadležnosti 
opština i gradova. U ovom periodu, ona je imala veliki značaj u izvozu proizvoda životinj- 
skog porekla jer je potvrdivala ispravnost mesa i mesnih proizvoda namenjenih za izvoz. 
Clanom 64. ovog zakona propisana su prava, dužnosti i ovlašćenja veterinarskog inspektora).

SI. glasnik RS, br. 91/05. (U oblasti zaštite i unapredenja zdravlja životinja, zara- 
znih bolesti životinja i mera za sprečavanje pojava, otkrivanja, sprečavanja širenja, suzbija- 
nja i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se sa životinja mogu preneti na 
ljude, formirana je posebna vrsta veterinarske inspekcije i granična veterinarska inspekcija. 
Clanom 143— 147. i članom 150— 151. ovog zakona propisana su prava, dužnosti i ovlašće- 
nja veterinarske inspekcije).

SI. glasnik RS, br. 47/03. (Clanom 138. ovog zakona uredena su prava, dužnosti i 
ovlašćenja urbanističkog inspektora a članom 140—148. ovog zakona prava, dužnosti i 
ovlašćenja građevisnkog inspektora).

-• SI. glasnik RS, br. 135/04. (Clanom 110— 112. ovog zakona propisana su prava, 
dužnosti i ovlašćenja inspektora zaštite životne sredine).
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9. Za oblast inspekcije poštanskih usluga: Zakon o poStanskim 
uslugama.^2

10. Za oblast kulture: Zakon o kultumim dobrima.^^
11. Za oblast skolskog nadzora: Zakon o osnovnoj školi. '̂'
12. Za oblast prosvetne inspekcije u srednjim školama: Zakon o 

srednjoj školi.^
13. Za oblast inspekcije u visokom obrazovanju: Zakon o visokom 

obrazovanju.^®
14. Za oblast saobracajne inspekcije u drumskom saobraćaju: Zakon 

o prevozu u drumskom saobracaju.^’
15. Za oblast železničke inspekcije: Zakon o železnici.^*
16. Za oblast inspekcije bezbednosti unutrašnje plovidbe: Zakon o 

unutrasnjoj plovidbi.^’
17. Za oblast poreske inspekcije i poreske policije; Zakon o pore- 

skom postupku i poreskoj administraciji.^®
18. Za oblast turističke inspekcije: Zakon o turizmu.^'
19. Za oblast rudarske inspekcije: Zakon o rudarstvu.^^
20. Za oblast elektroenergetske inspekcije: Zakon o energetici.^^
21. Za oblast sumarske inspekcije: Zakon o šumama.^

22 SI. glasnik RS, br. 18/05. (Članom 89. i 90. ovog zakona propisana su prava, du- 
žnosii i ovlašćenja inspektora poštanskih usluga).

23 SI. glasnik RS, br. 71/94. (Nadzor nad sistemom zaštite i korišćenja kultumih do- 
bara vrši rninistarstvo nadležno za poslove kulture. Ovde se ne pominje posebna vrsta in
spekcije vec se nadzor vrSi putem ovlašćenog službenog lica. Clanom 127. ovog zakona 
propisana su prava, dužnosti i ovlašćenja službenog lica u vršenju inspekcijskog nadzora).

2“* SI. glasnik RS, br. 50/92. i 22/02. (Poslove nadzora nad radom osnovnih škola 
obavljaju školski nadzomici. Clanom 16— 18. ovog zakona propisana su prava, dužnosti i 
ovlaSćenja školskog nadzomika).

25 SI. glasnik RS, br. 50/92, 46/96, 23/02. i 25/02. (Clanom 108— 108v ovog zakona 
propisana su prava, dužnosti i ovlašćenja prosvemog inspektora).

25 SI. glasnik RS, br. 76/05. (Clanom 106. ovog zakona propisana su prava, dužnosti i 
ovlaSćenja inspektora za visoko obrazovanje).

22 SI. glasnik RS, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05. i 62/06. (Clanom 44—44a. ovog za
kona propisana su prava, dužnosti i ovlašćenja inspektora drumskog saobraćaja).

28 SI. glasnik RS, br. 18/05. (Clanom 84—86. ovog zakona propisana su prava, du- 
žnosti i ovlašćenja inspektora u oblasti železnice).

29 SI. glasnik SRS, br. 54/90. (Clanom 57—59. ovog zakona propisana su prava, du- 
žnosti i ovlašćenja inspektora bezbednosti unutrašnje plovidbe).

30 St. glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04. i 61/05. (Ovaj zakon poznaje 
kancelarijsku i terensku kontrolu. Clanom 119— 129. ovog zakona propisana Je kancelarij- 
ska i terenska kontrola. Clanom 130— 134a. ovog zakona propisana su prava, dužnosti i 
ovlašćenja poreskog inspektora, a članom 135. ovog zakona ovlašćenja poreske policije).

31 SI. glasnik RS, br. 45/05. (Clanom 119—120. ovog zakona propisana su prava, du- 
žnosti i ovlašćenja turističkog inspektora).

32 SI. glasnik RS, br. 44/95. i 34/06. (Clanom 85. ovog zakona propisana su prava, 
dužnosti i ovlašćenja rudarskog insMktora).

33 SI. glasnik RS, br. 84/(M. (Clanom 151 — 158. ovog zakona propisana su prava, du- 
žnosti i ovltišćenja elektroenergetskog inspektora).

34 SI. glasnik RS, br. 46/91, 83/92, 54/93, 60/93. i 54/96. (Clanom 78—80a. ovog za
kona propisana su prava, dužnosti i ovlašćenja Sumarske inspekcije).
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22. Za oblast vodoprivredne inspekcije: Zakon o vodama.^^
23. Za oblast komunalne inspekcije: Zakon o komunalnim delatno- 

stima.̂ ®

Speciflčna prava, dužnosti i ovlašćenja pojedinih inspekcija

Prema članu 23. stav 1. tačka 6. i clanu 26. stav 1. tačka 8. Zakona 
o državnoj upravi, data je mogucnost da se posebnira zakonima i uredba- 
ma propišu specifične mere i radnje u okviru prava i dužnosti i ovlašćenja 
inspektora, koje važe samo za odredenu vrstu inspekcija. Dakle, ove dru- 
ge specifične mere nemaju opšti karakter vec su usko vezane za odredene 
vrste kontrole ili ovlašćenja pojedinih inspektora.

Neke od ovih specifičnih mera i radnji su:
1) Oduzimanje predmeta. Ova mera propisana je u članu 60. Zakona

0 policiji i odnosi se na slučajeve kada je oduzimanje predmeta neophod- 
no za zastitu opšte bezbednosti imovine i ljudi, kao i okolnosti koje uka- 
zuju da su odredeni predmeti namenjeni za izvršenje prekršaja (Po Zako- 
nu o javnom redu i mini primera radi, mogu se oduzeti noževi, palice, 
oružje, petarde i druge eksplozivne materije). Tržišna inspekcija takode 
ima siroka ovlašćenja za oduzimanje predmeta, odnosno robe koji su bili 
upotrebljeni ili nastali izvršenjem prekršaja, privrednog prestupa ili kri- 
vičnog dela. Veterinarska inspekcija ima pravo da oduzme, kao i da uništi 
odredene proizvode, sirovine i otpatke životinjskog porekla, ako su za to 
zakonom ispunjeni uslovi. Inspekcija zaštite životne sredine takode ima 
ovlašćenje da oduzme predmete, robu ili uredaje čija je upotreba zabra- 
njena. Inspektor za poštanske usluge može privremeno da oduzme postan- 
sice posiljke čija je sadržina zabranjena. Poreski inspektor ima ovlašćenje 
da u toku kontrole oduzme robu u zakonom predvidenim slucajevima. 
Šumarski inspektor ima pravo da oduzme bespravno posečeno drveće i 
bespravno stavljanje drveca u promet.

2) Odlaganje izvršenja rešenja. Ova specifična mera predvidena je 
za inspekciju Zakonom o radu i primenjuje se u situaciji kada je posloda- 
vac rešenjem dao otkaz ugovora o radu i očigledno povredio pravo zapo- 
slenog, a zaposleni je u meduvremenu poveo radni spor. Ovo ovlašćenje 
ima i upravna inspekcija kada vrsi nadzor u oblasti radnih odnosa u dr- 
žavnim organima uprave i drugim organima kod kojih ima pravo vršenja 
kontrole.

3) Rušenje objekta. Gradevinski inspektor ima specifična ovlašćenja 
koja se odnose na to da može posebno narediti rušenje objekta ako se 
objekat gradi ili je njegovo gradenje zavrseno bez odobrenja za izgradnju
1 prijave početka izgradnje objekta, odnosno izvodenja radova.

35 SI. glasnik RS, br. 46/91, 53/93. i 54/96. (Članom 109—112. ovog zakona propisa
na su prava, dužnosti i ovlašćenja vodoprivrednog inspektora).

36 SI. glasnik RS, br. 16/97. i 42/98. (Članom 25—26. ovog zakona propisana su pra
va, dužnosti i ovlaScenja komunalnog inspektora).
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4) Specifične radnje u poreskom postupku. Poreska uprava u sastavu 
Ministarstva finansija ima specifična ovlašćenja, odnosno načine konlrole. 
Postoje dve vrste inspekcija, odnosno poreski inspektori i poreski policaj- 
ci. Postoji kancelarijska i terenska kontrola kao specifični oblici kontrole. 
Kancelarijska kontrola predstavlja skup radnji kojima poreska uprava pro- 
verava tačnost, potpunost i usklađenost sa zakonom i drugim propisima 
podataka iskazanih u poreskoj prijavi, kao i poreskom bilansu i drugim 
evidencijama poreskog obveznika, vrši se upoređivanjem sa podacima iz 
poreskog knjigovodstva i drugih službenih evidencija koje vodi, odnosno 
kojima raspolaže poreska uprava. Ovu kontrolu vrši poreski inspektor. 
Terenska kontrola se vrši u poslovnim prostorijama poreskog obveznika 
ili na drugom mestu u zavisnosti od predmeta kontrole. Terensku kontro
lu obavlja terenski inspektor. Nakon obavljanja ova dva vida kontrole, 
mogu se preduzeti mere kao što su privremena zabrana raspolaganja sred- 
stvima sa računa, privremena zabrana obavljanja delatnosti, privremena 
zabrana obavljanja pojedinih poslova, kao i privremena zabrana otudenja 
stvari u slučaju sumnje da ce poreski obveznik osujetiti odnosno onemo- 
guciti izmirenje poreske obaveze.

5) Uništavanje predmeta, odnosno zivotinja. Farmaceutski inspektori, 
prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, imaju ovlašćenje da narede povlače- 
nje iz prometa neispravnih lekova kao i njihovo uništavanje ako se nadu 
u prometu na malo. Veterinarski inspektori imaju ovlašćenje da narede 
unistavanje proizvoda, hrane, sirovina i otpadaka životinjskog porekla u 
proizvodnji i prometu. Granični veterinarski inspektor ima ovlašćenje da 
naredi unistavanje proizvoda životinjskog porekla od lica koja prelaze dr- 
žavnu granicu ako je takva mera posebno predvidena. Veterinarski in
spektor, prema Zakonu o veterinarstvu, ima ovlašćenje da naredi klanje ili 
ubijanje životinja u prometu ako su za to ispunjeni zakonski uslovi (epi- 
demija zaraznih bolesti i drugo).

6) Privremeno oduzimanje vozila. Inspektor za drumski saobracaj 
ima ovlašćenje da privremeno oduzme vozilo koje je upotrebljeno za iz- 
vršenje prekršaja ili privrednog prestupa, do pravosnažnosti okončanja 
prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe uz obavezu izdava- 
nja posebne potvrde o oduzimanju vozila. Ista inspekcija ima ovlašćenje 
da isključi vozila iz saobracaja kojima se vrši javni prevoz i prevoz za 
sopstvene potrebe suprotno zakonu, odredi mesto parkiranja i oduzme sa- 
obracajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od četrdeset i osam sati 
a u slučaju ponovnog isključenja vozila istog prevoznika, preduzeca, 
preduzetnika ili gradanina u trajanju od pet dana.

Prava, dužnosti i ovlašćenja inspektora od znacaja  
za vodenje prekršajnog postupka

Sva prava, dužnosti i ovlašćenja, bez obzira na to da li se radi o oni- 
ma opsteg karaktera ili specifičnim, imaju odredenog znacaja za prekrSaj-
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ni postupak pokrenut protiv fizičkih, pravnih i odgovomih lica u pravnom 
lieu. Medutim, odlučan značaj imaju sledeća prava, dužnosti i ovlašćenja: 
pregledanje akata, evideneija i dolatmentacije, pregledanje prostorija, obje- 
kata, postrojenja, uredaja, predmeta i robe, saslušanje i uzimanje izjava 
od odgovomih lica i drugih lica, uzimanje uzoraka robe i drugih predme
ta radi ekspertize i analize, oduzimanje predmeta, izricanje mandatnih ka- 
zni, podnošenje prijava za krivična dela Hi privredne prestupe Hi zahteva 
za pokretanje prekrSajnog postupka, zadriavanje lica, privodenje.

Pregledanje akata, evideneije i dokumentaeije značajno Je zato sto se 
na osnovu ovoga može doći do podatka o eventualnom nacinu izvršenja 
prekršaja. '̂  ̂ Pregledanje prostorija, objekata, postrojenja, uredaja, predme
ta i robe znacajni su za prekršajni postupak utoliko što se na osnovu ovo
ga dolazi najčešće do bitnih obeležja prekršaja a to je mesto učinjenog 
prekršaja kao i predmeti sa kojima je učinjen prekršaj.^*

O radnji pregledanja akata, evideneije i dokumentaeije, prostorija, 
objekata, postrojenja, uredaja, predmeta i robe, sastavlja se zapisnik iz 
koga se može utvrditi i vreme učinjenog prekršaja koje je takode sastavni 
deo obeležja prekršaja. Zapisnici o ovim pregledima služe za sastavljanje 
zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (član 177. Zakona o prekrša- 
jima) u kojem se pored osnovnih podataka o okrivljenom, mora dati ci- 
njenični opis radnje iz koje proizilazi obeležje prekršaja (način, vreme i 
mesto izvršenja prekršaja). Ako se radi o prekršaju za koji je propisana 
noveana kazna u fiksnom iznosu, tada se pristupa izrieanju te kazne na li
eu mesta.

Uzimanje izjava, odnosno saslušanje stranaka, kao i drugih lica, pri- 
sutnih prilikom kontrole, značajno je za prekrsajni postupak jer se ova fi- 
zička lica ili označavaju kao okrivljeni u zahtevu za pokretanje prekršaj- 
nog postupka ili se predlažu da se saslušaju kao svedoci u dokaznom po- 
stupku.

Uzimanje uzoraka robe i drugih predmeta radi ekspertize i analize, 
utoliko je značajno jer su rezultati ekspertiza i analiza najčešći osnovi za 
pokretanje prekršajnih i krivičnih postupaka i oni služe kao dokazi o obe- 
ležjima prekršaja i krivičnih dela.

3'̂  (Na primer; pregledom poslovnih knjiga od strane tržišnog inspekiora utvrdeno je 
da se one ne vode uredno i ažumo u skladu sa članom 16. Zakona o uslovima za obavljanje 
pronieta robe, vršenja usluga u prometu robe i inspekeijskom nadzoru a što predstavlja Jed- 
no od obeležja prekršaja iz člana 53. stav 1. tačka 10. ovog zakona; uvidom u saobracajnu 
dozvolu za odgovarajuce motomo vozilo može se konsiatovati da je motomom vozilu iste- 
kla registraeija a kada je i zatečeno u saobracaju tada se radi o obeležjima prekršaja iz čla- 
na 226. stav 1. tačka 35. Zakona o osnovama bezbednosti saobracaja na putevima.)

38 (Na primer: turistički inspektor konstatuje da je izvršio pregled ugostiteljskog 
objekta u Novom Sadu, u ulici Zmaj Jovinoj broj 10, kao i da nisu ispunjeni propisani uslo- 
vi iz Zakona o turizmu a što čini jedno od obeležja prekršaja iz člana 119. Zakona o turi- 
zmu; pripadnici polieije konstatuju da je odredeno lice neovlašćeno palilo rakete i drugi za- 
paljivi eksplozivni materijal ili pucalo iz vatrenog oružja a sa tim predmetima je remetilo 
javni red i mir i ugrožavalo spokojstvo gradana i na taj način su se stekla obeležja prekršaja 
iz člana 7. Zakona o javnom redu i mini gde predmet sa kojim je izvršen prekršaj čini sa
stavni deo obeležja prekršaja.)
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Mera oduzimanja predmeta prilikom kontrole je značajna zbog toga 
što kod pojedinih prekrsaja postoji obaveza izricanja zaštitne mere oduzi
manja predmeta. Inspektor mora izdati potvrdu o oduzetim predmetima, 
koju prilaže uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i daje predlog 
za trajno oduzimanje predmeta o kome mora odlučiti sudija za prekršaje 
u skladu sa članom 45. Zakona o prekršajima. Sudija za prekršaje će od- 
lučiti da li ce se privremeno oduzeti predmeti vratiti (najčešće ako se 
obustavi vodenje prekršajnog postupka) ili da će se trajno oduzeti i uništi- 
ti, prodati ili predati zainteresovanoj organizaciji ako se utvrdi odgovor- 
nost okrivljenog.

Podatak o tome da li je izrečena mandatna kazna na lieu mesta, kao 
i podneta prijava za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, značajni 
su za prekršajni postupak iz razloga što se cesto obeležja jednog dela mo- 
gu kvalifikovati i kao prekršaji za koje je propisana novčana kazna na li
eu mesta, krivična dela, privredni prestupi ili prekršaji za koje su nadležni 
organi za prekrsaje ili državni organi uprave. Ako je jednom lieu za isto 
delo izrečena novčana kazna na lieu mesta i ona placena, a naknadno se 
podnese i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, tada se zahtev mora 
odbaeiti. Ako sudija za prelo^saje, postupajuci po zahtevu za pokretanje 
prekršajnog postupka za odredeno delo, konstatuje da u istom delu ima i 
obeležja krivičnog dela, tada je u obavezi da o ovoj činjeniei izvesti nad- 
ležno tužilaštvo.

Mere zadržavanja liea i privodenja liea zatečenih u vršenju prekršaja, 
značajne su za prekršajni postupak utoliko što se odredeno vreme zadrža- 
vanja učinioea prekrsaja, saglasno članu 40. Zakona o prekršajima, mora 
uračunati u izrecenu kaznu. Ako je zadržavanje trajalo duže od dvanaest 
sati a krace od dvadeset četiri sata, racuna se u jedan dan zatvora ili 
500,00 dinara novčane kazne. Privodenje liea je znacajno za odluku sudi- 
je za prekrsaje da li ce primeniti clan 305. Zakona o prekršajima, odno- 
sno da li ce odlučiti da se rešenje o prekršaju izvršava i pre njegove pra- 
vosnažnosti u situaeiji ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet, ili 
nema stalno mesto prebivališta, ili ako odlaskom u inostranstvo radi bo- 
ravka postoji osnovana sumnja da ce osujetiti izvršenje prekršaja kao i 
ako je okrivljenom izrečena kazna zatvora za teži prekršaj javnog reda i 
mira a postoji osnovana sumnja da ce prekrsaj ponoviti ili ako to interesi 
bezbednosti posebno zahtevaju.

OVLAŠĆENJE INSPEKCUSKIH ORGANA ZA VODENJE 
MANDATNOG PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Generalno ovlašćenje za naplacivanje novčanih kazni na lieu mesta 
nalazi se u članu 303g. stav 1. sada važećeg Zakona o prekrsajima,^® kao

39 St. glasnik SRS, br. 44/89; SI. glasnik RS, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 
67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01. i 55/04.
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i u članu 290. novog Zakona o prekršajima. Ova ovlašćenja su sadržana i 
u članu 26. Slav 1. tačka 2. Zakona o državnoj upravi.

Prema članu 303g. Zakona o prekršajima propisano je da se novčana 
kazna, kada je propisom o prekršaju predvideno, naplacuje na lieu mesta, 
izriče i naplacuje je ovlašćeno lice u organu državne uprave nadležnom 
za izvršenje propisa koji je prekršajem povreden.

Ovlašćenje za propisivanje novčanih kazni koje se naplacuju na lieu 
mesta dato je u clanu 33. stav 2. Zakona o prekršajima. Ovde je uredeno 
da se novčana kazna koja se naplacuje na lieu mesta može za fizičko lice 
i odgovomo lice propisati u fiksnom iznosu od 500,00—5.000,00 dinara, 
a za pravno lice i preduzetnika u fiksnom iznosu od 2.000,00—20.000,00 
dinara. Izuzetno, visa novčana kazna može se propisati za prekršaje pre
ma članu 33. stav 3. pomenutog zakona, i to:

— iz oblasti javnih prihoda, javnog informisanja, carinskog, spolj- 
no-trgovinskog i deviznog poslovanja u srazmeri sa visinom pričinjene 
štete ili neizvršene obaveze, vrednosti robe ili druge stvari koje su pred- 
met prekršaja ali ne više od desetostrukog iznosa tih vrednosti, i

— iz oblasti sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkureneije 
— u procentualnom iznosu od 1 —10% od prihoda koje je ostvarilo prav
no lice ili preduzetnik u obračunskoj godini koja je prethodila godini ka
da je prekrsaj učinjen.

U članu 290. novog Zakona o prekrsaj ima-*® takode je propisano na- 
placivanje novčane kazne na lieu mestu izvršenja prekršaja za prekršaje 
za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu. Prema članu 35. 
stav 3. istog zakona dati su limiti za novčane kazne koje se naplacuju na 
lieu mesta izvrsenja prekršaja i one su za fizičko lice i odgovomo lice 
propisane u fiksnom iznosu su od 500,00—5.000,00 dinara, a za pravno 
lice i preduzetnika u fiksnom iznosu od 2.000,00—20.000,00 dinara. Da- 
kle, limiti su i u novom zakonu isti kao i u sada važećem zakonu, s tim 
da i u novom zakonu zakonodavac pravi istu grešku kada u clanu 35. stav 
3. ureduje izuzetak po kome se mogu propisati i praktično veći rasponi 
kazne i to za iste oblasti kao u sada važećem zakonu (koji zavise od visi- 
ne štete, vrednosti robe ili su izraženi u procentu u odnosu na prihode).

“•o SI. glasnik RS, br. 101/05.
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С А О П Ш Т Е Њ А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 02. 10. 2009. године

1. МАДИ ЂУРА (ЈМБГ: 0110980830020), дипломирани правник, рођен 01, 10. 
1980. године уписује се 02. 10. 2009. године у И.меник адвоката Адвокатске коморе 
Војводине, са седиштем адвокатске каниеларије у Новом Саду, Драге Спасић 3. — 
Брише се из Именика адвокатских приправника МАДИ ЂУРА, адвокатски приправ- 
ник код Илић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2009. године 
због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. ТОВАРИШИЋ АНДРЕЈ (ЈМБГ; 1806979151487), дипломирани правник, 
рођен 18. 06. 1979. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адво- 
катске ко.море Војводине, са седиштем адвокатске каниеларије у Ново.м Саду, Трг рж- 
публике 20. — Брише се из Именика адвокатских приправника ТОВАРИШИЋ АН- 
ДРЕЈ, адвокатски приправник код Грба Божидара, адвоката у Ново.м Саду, са даном 
01. 10. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

3. ЈОВОВИЋ ВУКАШИН (ЈМБГ; 2011981800043), дипломирани правник, ро- 
ђен 20. 11. 1981. године уписује се 02. 10. 2009. године у И.меник адвоката Алвокат- 
ске коморе Војводине, са седиште.м адвокатске канцеларије у Новом Саду, Tpr Фе- 
ренца Фехера 4. — Брише се из И.меника адвокатских приправника ЈОВОВИЋ ВУ- 
КАШИН, адвокатски приправник код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, са да- 
ном 01. 10. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

4. БОБАН ПЕТАР (ЈМБГ: 2508981800002), дипломирани правник, рођен 25. 
08. 1981. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине, са седиште.м адвокатске канцеларије у Ново.м Саду, Радничка 4/а. — 
Брише се из Именика адвокатских приправника БОБАН ПЕТАР, адвокатски при- 
правник код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2009. ro- 
дине због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

5. РАДОШ МАРИЈАНА (ЈМБГ; 2309977805056), дипло.мирани правник, рође- 
на 23. 09. 1977. године уписује се 02. 10. 2009. године у И.меник адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ново.м Саду, Војводе ,Ми- 
шића 17. — Брише се из И.меника адвокатских приправника РАДОШ .МАРИЈАНА, 
алвокатски приправник код Добросавл>ев Срђана, адвоката у Новом Салу, са даном 
01. 10. 2009. године због уписа у И.меник адвоката ове Комор>е.

6. МИУЧИН МИЛОРАД (ЈМБГ: 0811977800097), дипломирани правник, ро- 
ђен 08. 11. 1977. године уписује се 02. 10. 2009. године у И.меник адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиште.м адвокатске каниеларије у Новом Саду, Миросла- 
ва Антића 12.
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7. TEPEK АНИКО (ЈМБГ: 2010976805014), дипломирани правник, рођена 20. 
10. 1976. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 17/1, 
стан 5.

8. ДЕЈАНОВИЋ ЉИЉАНА (ЈМБГ: 1407958805043), дипломирани правник, 
рођена 14. 07. 1958. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Авгу- 
ста Цесарца 18/11, апартман 202;

9. ШАКИЋ САНДРА (ЈМБГ: 3006979715241), дипломирани правник, рођена 
30. 06. 1979. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Крал>а Петра 
Првог 20.

10. ОПАЧИЋ М. ДУШКО (ЈМБГ; 2006959350308), дипло.мирани правник, ро- 
ђен 20. 06. 1959. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Вршачка 6.

11. БОРЂОШКИ КАЋАНСКИ ЈЕЛИСАВЕТА (ЈМБГ: 1910950805072), дипло- 
мирани правник, рођена 19. 10. 1950. године уписује се 30. 10. 2009. године у И.ме- 
ник адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Вука Караџића 31.

12. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду РОСИЋ ИВАНА, рођена 24. 07. 1984. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. 
године, у трајању од две године.

13. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду АЛЕКСИЋ САЊА, рођена 18. 04. 1984. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Алексић Слободана, адвоката у Ковачици, дана 02. 10. 2009. ro- 
дине, у трајању од две године.

14. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ВУКАШИНОВИЋ ТИЈАНА, рођена 01. 05. 1983. године, на адво- 
катско-приправничку вежбу код Станивуковић Вишњић Гордане, адвоката у Новом 
Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

15. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ДРАГОВИЋ МАЈА, рођена 30. 04. 1983. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Етински Бил»ане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 
2009. године, у трајању од две године.

16. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ МАРИЈА, рођена 04. 04. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Жидишић Драгице, адвоката у Новом Саду, дана 02. 
10. 2009. године, у трајању од две године.

17. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске ко.море Војводи- 
не у Ново.м Саду РАДАНОВИЋ МИЛИЈАНА, рођена 20. 02. 1984. године, на адво- 
катско-приправничку вежбу код Ковачевић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 02. 
10. 2009. године, у трајању од две године.

18. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду МИШЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 08. 03. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 
10. 2009. године, у трајању од две године.

19. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду РИСТИЂ МИЛОШ, рођен 02. 08. 1983. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. 
године, у трајању од две године.
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20. Уписује ce y Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПЕТРОВИЋ МАРКО, рођен 28. 07. 1978. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Галић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 
2009. године, у трајању од две године.

21. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЧАВЛИН МИХАЈЛО, рођен 31. 03. 1978. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 
2009. године, у трајању од две године.

22. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ВУКОЈЕ НАТАША, рођена 08. 03. 1985. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Паић Зорана, адвоката у Темерину, дана 02. 10. 2009. ro- 
дине, у трајању од две године.

23. Уписује се у И.меник адвокатских приправника Адвокатске комор>е Војводи- 
не у Новом Саду СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЛО, рођен 15. 04. 1981. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Футогу, дана 02. 10. 2009. го- 
дине, у трајању од две године.

24. Уписује се у И.меник адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЈОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 15. 02. 1983. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Амиџић Грује, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. 
године, у трајању од две године.

25. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПУДАР ВЛАДИМИР, рођен 28. 01. 1983. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Пудар Драго.мира, адвоката у Кикинди, дана 02. 10. 2009. 
године, у трајању од две године.

26. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду СТОЈКОВИЋ СМИЉАНА, рођена 14. 06. 1979. године, на адво- 
катско-приправничку вежбу код Си.мић Душана, адвоката у Сремској Митровици, 
дана 02. 10. 2009. тодине, у трајању од две године.

27. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПЕТРОВ ФЈОДОР, рођен 13. 04. 1977. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Анђелић Даринке, адвоката у Чантавиру, дана 02. 10. 2009. го- 
дине, у трајању од две године.

28. Уписује се у И.ченик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЛОШИЋ НАТАЛИЈА, рођена 23. 11. 1983. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 02. 10. 2009. го- 
дине, у трајању од две године.

29. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске ко.море Војводи- 
не у Новом Саду БОЖИН СНЕЖАНА, рођена 20. 01. 1984. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Зекић Радивоја, адвоката у Вршцу, дана 02. 10. 2009. годи- 
не, у трајању од две године.

30. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОРЂОШКИ 
КАЋАНСКИ ЈЕЛИСАВЕТА, адвокат у Новом Саду, са дано.м 20. 10. 2009. године, 
због пензионисања.

31. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЋ 
МИЛОШ, адвокат у Ново.м Саду, са даном 18. 08. 2009. године, услед смрти. — Ма- 
ровић Жељко, адвокат у Новом Саду, поставл>а се за преузимател>а адвокатске кан- 
целарије Грујић Милоша.

32. Брише се из Именика адвоката Алвокатске коморе Војводине РЕШИН 
БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину, са даном 05. 10. 2009. године, због пензиониса- 
ња. — Шерфезе Јанко, адвокат у Зрењанину, постаам  се за преузимател>а адвокат- 
ске канцеларије Решин Бранислава.
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33. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈУХАС СТЕ- 
ВАН, адвокат у Суботици, са даном 02. 10. 2009. године. — Именовани и након бри- 
сања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине. — Јухас 
Ђурић Виктор, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канце- 
ларије Јухас Стевана.

34. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАРДЕЛИС 
АНДРЕЈ, адвокат у Старој Пазови, са даном 30. 09. 2009. године, на лични захтев. — 
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске ко- 
море Војводине. — Апостолов Душко, адвокат у Старој Пазови, поставлл се за преу- 
зимател>а адвокатске канцеларије.

35. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕБЕР ЂОР- 
ЂЕ, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 09. 2009. године, због пензионисања. — 
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске ко- 
море Војводине. — Вебер Милан, адвокат у Новом Саду, поставл>а се за преузимате- 
л>а адвокатске канцеларије Вебер Ђорђа.

36. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУГОЊИЋ 
ТАЊА, адвокат у Новом Саду, са даном 14. 10. 2009. године, због заснивања радног 
односа. — Зелинчевић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузимател>а 
адвокатске канцеларије Дугоњић Тање.

37. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ЈОВАНОВИЋ ОЛИВЕР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, са дано.м 28. 09. 
2009. године.

38. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ЈОВАНОВ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 
22. 09. 2009. године.

39. Узима се на знање да ЂУКИЋ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, .мирују 
права и обавезе адвоката почев од 15. 10. 2009. године због избора за члана Градског 
већа Града Новог Сада. — Добросавл>ев Срђан, адвокат у Ново.м Саду, одређује се за 
привременог заменика.

40. Узима се на знан>е да је ПЕТКОВИЂ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Па- 
ланци, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 
04. 09. 2009. године. — Мрђа Светлана, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за 
привременог заменика.

41. Узима се на знање да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, при- 
времено спречена да обавл>а адвокатску делатност због породил>ског одсуства и одсу- 
ства ради неге детета почев од 01. 11. 2009. године. — Поповић Дивна, адвокат у 
Новом Саду, одређује се за привременог за.меника.

42. Узима се на знање да је ВУЈАСИН ИВАНА, адвокат у Новом Саду, при- 
времено спречена да обавља адвокатску делатност због породиллког одсуства у пе- 
риоду од 01. 08. 2009. до 31. 07. 2010. године. — Орловић Александра, адвокат у Но- 
вом Саду, одређује се за привременог заменика.

43. Узима се на знање да је ОМЕРАГИЋ ПАНТИЋ МАЈА, адвокат у Новом 
Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 09. 09. 2009. 
године. — Пантић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привре- 
меног за.меника.

44. Узима се на знање да је ВУКОЊАНСКИ КОВАЧ БЛАГОЈЕ, адвокат у Бач- 
кој Паланци, наставио са радо.м након што је био привремено спречен, дана 09. 09. 
2009. године. — Панин Милан, адвокат у Деспотову, разрешава се дужности привре- 
меног заменика.
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45. Узима се на знање да је ЂУРИН ДУШАН, адвокат у Панчеву, наставио са 
радом након што је био привремено спречен, дана 07. 09. 2009. године. — Вељовић 
Горан, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

46. Узима се на знање да је Пауновић Гордана, адвокат у Новом Саду, проме- 
нила презиме, које сада гласи ВУЧКОВИЋ.

47. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о 
оснивању Ортачког адвокатског друштва „Суботин”, са седиштем у Новом Саду, Ди- 
митрија Туцовића 8, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

48. Ставља се ван снаге решење Управног одбора Адвокатске коморе Војводи- 
не број 540/09. од 04. 09. 2009. године којим је узето на знање да Мушкиња Хајнрих 
Анико, адвокат у Новом Саду, наставља са радом након што су јој мировала права и 
обавезе, дана 01. 10. 2009. године.

49. Узима се на знање да је КОВАЧЕВ РАДОЈКА, адвокат у Новом Саду, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 1/1, стан 3, почев од 10. 09. 
2009. године.

50. Узима се на знање да је ИВАНКОВИЋ ИВОНА, адвокат у Суботици, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 7, почев од 
14. 09. 2009. године.

51. Узима се на знање да је СОКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, пресели- 
ла своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 13, почев од 21. 09. 
2009. године.

52. Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАН, адвокат у Ново.м Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 13, почев од 
21. 09. 2009. године.

53. Узима се на знање да је РАКИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, пресе- 
лила своју адвокатску канцеларију на адр>есу Браће Рибникар 1, почев од 28. 09. 2009. 
године.

54. Узима се на знање да је ШОТИ ФЕЂА, адвокат у Новом Саду, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 15, почев од 01. 09. 2009. го- 
дине.

Управни одбор
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Теме „Гласника” за 2009. годину;
МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ 
НАКНАДА ШТЕТЕ 
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
СВОЈИНА

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 (panonija@eunet.yu) 

или на дискети
— фусноте писати у дну одговарајуће странице
— у библиографским подацима за књиге уз уобичајене податке обавезно наве- 

сти и издавача
— уз чланке доставити резиме и кључне речи
— пожељно је да се достави и превод резимеа на енглески, немачки или фран- 

цуски језик.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излази 12 пута годишње 
у .месечним свеска.ма

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

110 евра (текући рачун број 340-1482-43 
са назнако.м „за Гласник”)

Овај број закључен је 31. октобра 2009. године.

Тираж: 1700 примерака

Према мишл>ењу 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 Тарифно.ч броју 8. став 1. тачка 1. 

алинеја 10. Тарифе основног пор>еза на промет.

Компјутерски слог; Младен Мозетић, ГРАФИЧАР, Нови Сад

Шта.мпа: OFFSET PRINT, Нови Сад

mailto:panonija@eunet.yu





	ГЛAC H И K

	АДВОКАТСКЕ KOMOPE ВОЈВОДИНЕ

	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

	ЧАСОПИС ЗА ПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

	ЧЛАНЦИ

	REHABILITACUA NEOSNOVANO OSUĐENIH LICA*'

	2.	Правно регулисање извозног финансирања

	3.	Институционални механизам финансирања извоза

	Закључне напомене

	РАСПРАВЕ

	PRAVA, DUŽNOSTI I OVLAŠĆENJA INSPEKCUSKIH ORGANA*'

	Prava, dužnosti i ovlašćenja zajednička za sve inspekcije

	ŠEMATSKI PRIKAZ

	Speciflčna prava, dužnosti i ovlašćenja pojedinih inspekcija

	САОПШТЕЊА

	СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 02. 10. 2009. године





