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НАЧЕЛО ЗАКОНИТОСТИ И КРИВИЧНО ДЕЛО 
ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА*

САЖЕТАК: Законитост уопште подразумева строго пошто- 
вање закона. To значи да није дозвољено екстензивно тумаче- 
ње и примена закона. У овом раду се разматра кривично дело 
злоупотребе службеног положаја из чл. 359. КЗ, у односу на 
принцип законитости. Законски текстови, теоретска схватања и 
практична решења указују да је нормативна концепција тог 
кривичног дела, широко поставллна, неодређена и непрецизна 
и као таква је била предвиђена за друштвено економске односе 
који су утемељени на друштвеном власништву, социјалистич- 
ком самоуправл>ању, па се због тога изједначава као потенци- 
јални извршилац службено или одговорно лице из привредног 
пословања. Таква законска одређеност или бол>е рећи неодре- 
ђеност у новим тржишним условима је у супротности са прин- 
ципом законитости, који налаже да закон мора бити одређен, 
прецизан (Lex certa), да би се избегло широко тумачење и да би 
се избегло стварање закона путем аналогија и судске праксе.

Кључне речи: законитост, злоупотреба службеног положаја, 
службено лице, одговорно лице, тржишна привреда, тржишни 
ризик, пословни ризик, дискрециона права, противправност и 
кривица

Рад примљен: 19. I 2010. године.



y  кривичном праву постоји опште усвојено схватање, да као 
кривична дела треба предвидети само она понашања која су подоб- 
на за идивидуалну субјективну одговорност.* * Кривично дело злоу- 
потребе службеног положаја законом је одређено и по наслову на- 
мењено као дело којим се штити службена дужност, наиме обухва- 
ћени су разни облици злоупотреба у служби од стране службених 
лица, али исто тако и као дело које чине и одговорна лица у преду- 
зећима, па се тако у пракси представља као кључно кривично дело у 
области привреде. Ово стање наводи на размишљање да ли је зако- 
нодавна концепција тиме контрадикторна и да ли је истим делом 
могуће штитити потпуно различите односе у државним, јавним слу- 
жбама и привредном пословању, a да то буде у складу са принци- 
пом законитости. Осим тога питање је да ли је тиме нарушена и си- 
стематика посебног дела кривичног права, где се класификују групе 
кривичних дела. Једно од темељних критеријума за такву класифи- 
кацију јесте врста заштитног објекта или групноГ зашШитног објекта, 
према којем критеријуму су и вршене поделе појединих група кри- 
вичних дела у Кривичном законику од 2006.  ̂ Ипак, законодавна си- 
стематика је таква да је и она подложна критици и модификација- 
ма.  ̂ Ово из разлога што су поједина кривична дела тако норматив- 
но одређена да се могу сврстати равноправно у друту групу кривич- 
них дела у односу на ону у којој јесу. Но, са аспекта законитости 
није одлучно да се поједина дела нпр. из области имовине налазе у 
групи кривичних дела из области службене дужности (нпр. проне- 
вера), већ што су поједина дела тако одређена из различитих група 
да се чак и преклапају, a најкомпликованије је како је наведено, да 
су у једном делу различити објекти заштите, па је код одређивања 
правних квалификација могућа самовоља и арбитрерност, што није 
у складу са принципом законитости. Наиме, резултати привредног 
пословања су производ колективног организованог деловања у сло- 
женом технолошком процесу и веома сложеном систему поделе ра- 
да, где се траже високо обучени, стручни носиоци послова у техно- 
лошкој сарадњи и где појединац само даје допринос том резултату.''

I

■ Стојановић, 3., Кривичио право, Општи део, Београд, 2006. О принципу ин- 
дивидуалне субјективне одговрности види стр. 42.

2 „Службени гласник PC”, бр. 85. од 6. X 2005, бр. 88. од 14, X 2005 (испр.). 
Бр. 107. од 2. XII 2005 (испр.) ступио на снагу 1. јануара 2006. Измене и допуне, 
„Службени гласник PC”, бр. 72. од 3. септембра 2009.

3 Ово не значи да су то једини критеријуму за систематизацију и одређивање 
група кривичних дела, то могу бити и тежина дела, својство учиниоца дела, начин 
извршења, запрећене казне, карактер добара који се напада кривичним делом, неки 
кри.минално политички критеријуми и сл.

* Допринос може бити битан или небитан, што је у том технолошком процесу 
тешко утврдити, али је релевантно за одговорност и кажњивост. Још сложеније је 
питан.е у таквој ситуацији утврдити умииивај.



Ca кривичноправног аспекта, није неважно што сваки привредни 
субјект своје пословање мери на годишњем па и дужем временском 
периоду, a не само на одређеном послу или делу посла, који може 
да му не доноси позитиван резултат (профит). Коначно у тржишној 
привреди, влада закон тржишта, уз одређене економске мере држа- 
ве, тако да један резултат (производ) најсавеснијег рада у једном 
сложеном технолошком процесу, може бити губитак ако га тржи- 
ште не прихвати или не вреднује бар у мери у којој су утрошена 
средства рада. To надаље упућује да се мора пословати уз нужни 
„тржишни ризик” (без којег тржиште не постоји), који није могуће 
у потпуности отклонити, па се поставља питање субјективног одно- 
са учиниоца према делу, с обзиром да се не ретко дешавају ствари 
које измичу контроли носилаца радњи у привредном пословању и 
доводе до штетних резултата по правна или физичка лица. Увође- 
њем и коришћењем савремених технологија у све привредне токо- 
ве, који доносе претежно позитивне и корисне резултате, доводи и 
до таквих и не малог броја штетних деловања како појединаца тако 
и читавих привредних корпорација. Када се има у виду да се кри- 
вично право темељи и на принципу индивидуалне субјективне оговор- 
ности, отвара се питање могућности кривичноправне заштите, у та- 
ко сложеним технолошким процесима где појединац има мали или 
незнатан допринос настанку штетаих последица. Због тога је про- 
блем кривичноправне заштите у области привреде, данас предмет 
интензивног интересовања како теоретичара тако и практичара у 
многим државама континента, нарочито оним које су прешле или 
пролазе период транзиције са планске на тржишну привреду. Овим 
питањима и проблемима треба додати и то да постоје тешкоће код 
одређивања појма привредног кривичног дела, које се најчешће по- 
јединачно одређује, али и код таквог одређивања то се не врши са- 
мо на основу извршиоца дела, тј. одређеног лица — одговорноГ ли- 
ца.  ̂ To је довело до мешања кривичних дела из области службене 
дужности и привредних кривичних дела, нарочито у земљама где је 
доминирала друштвена својина и планска привреда.® Тако су нека 
кривична дела a пре свих злоупотреба службене дужности, која су 
преузета из социјалистичког КЗ СФРЈ/76, требала сада да послуже 
заштити тржишног надметања. Наравно да је то далеко од могућно-

5 Појам одговорно лице, веже се за наше законодавство и праксу. Овај израз не 
постоји у законицима држава Европске уније. Тамо се учинлац дела најчешће озна- 
чава са „КО” итд. И о овој чињеници би у будућим коренитим изменама законодав- 
ства из области привреде требало водити раучуна, ради усаглашавања са законодав- 
ством Европске уније.

 ̂ У социјалистичкој држави у првој фази њеног развоја „сви грађани претвара- 
ју се овде у службенике у најму код државе коју чине наоружани радници. Сви гра- 
ђани постају службеници једног свенародног државног „картела”. О овом опширније 
види, М. Радовановић, Злоупотреба службеног положаја, Београд, 1958, стр. 153/154, 
који цитира Лењина.



сти правилне заштите привреде кроз те инкриминациЈС, a да се не 
долази у сукоб са принципом законитости, a право Европске уније 
нарочито инсистира на томе делу и налаже државама које су се 
определиле за прикључење ЕУ, да морају своје законодавство ускла- 
дити са правом Европске уније {acquis communautaire).’’

Полазећи од чињенице да је кривично дело злоупотребе слу- 
жбеног положаја из чл. 359. КЗ, опште кривично дело које се може 
применити не само на она забрањена понашања у области држав- 
них, јавних служби или установа, где се штити службена дужност, 
односно служба, већ и на одговорна лица као учиниоце дела из обла- 
сти тржишне привреде у најширем смислу, поставља се питање да 
ли је оно у стању да удовољи захтевима начела закониШосШи. Ово 
дело се иначе преклапа са кривичним делом из области привреде — 
злоупотреба овлашћења у привреди (чл. 238. КЗ), па је то додатни 
проблем за практичну примену. Наиме, преко начела законитости 
кривично право треба да остварује заштитну функцију кривичног 
права, a посебно да ограничи дискрециона права и да омогући пра- 
вично обавештење о томе шта је забрањено. Ако се кривично дело 
тако уопштено одређује као што је то случај са злоупотребом слу- 
жбеног положаја, онда се поставља питање могућности остварења 
начела законитости и поред формалног одређивања у закону. Да 
бисмо сагледали однос начела законитости и кривичног дела злоу- 
потребе службеног положаја из чл. 359. КЗ, подсетићемо на основ- 
ни садржај принципа законитости, као и предметног кривичног де- 
ла, и тзв. привредног кривичног дела, да би коначно определили 
став 0 супротности између ове поједначне законодавне решидбе и 
општег института — начела законитости.

I I

Начело закониШости (легалитета) односи се како на кривично 
дело тако и на кривичну санкцију, па је стога забрањена правна и 
законска аналогија, док је дозвољена аналогија унутар закона (intra

У Хрватском сабору 2006, приликом расправе о изменама кривичног дела из 
чл. 337. КЗХ, a које је идентично кривичном делу из чл. 359. КЗ, закључено је да та- 
кво дело у време транзиције, „негативно утиче на господарски развој, одбија стране 
улагаче и хрватске предузетнике, потиче друштвену и индивидуалну неједнакост, те 
негативно утиче на друштвену стабилност и опћу социјалну сигурност”, због чега се 
то дело задржава али само у односу на службена лица a не на одговорна. Осим тога 
се наводи да то дело има низ правно техничких мањкавости па трпи озбиљну крити- 
ку a између осталог оно обухваћа и кривчно дело злоупотребе поверења. Све до тада 
■мењали су то кривично дело наводећи најпре да то дело може да изврши и „одгово- 
рана особа” (НН, бр. 110/97) a касније у чл. 337. уводе да се каква неимовинска ко- 
рист или да другом проузрочи каква штета, „другом” замењује речима; „другој прав- 
ној или физичкој особи” (НН, бр. 71/06). Ипак под притиском Европске уније зако- 
нодавац је морао одустати од тог дела 2007. године, тако да се то дело односи само 
на службена a не на одговорна лица.



legem). Taj аспект није споран, али овај принцип има бројне сег- 
менте и суштинске захтеве, који се приликом примене повређују. 
Прецизним, одређеним и недвосмисленим описом појединих бића 
кривичних дела, законом се осигурава принцип законитости, којим 
се јасно одређује која су друштвеноопасна понашања подложна кри- 
вичноправном третману и тиме се код грађана ствара једна гаран- 
ција и сигурност да неће бити суђени за радње које нису предста- 
вљале кривично дело. Садржај кривичноправне норме мора бити 
толико стандардизован да не сме остављати дилему и нејасност ра- 
ди сигурности грађана, тако да нико не би могао бити самовољно 
кривично гоњен. Због тога се може рећи да тај принцип одређује 
границе које означавају сферу слободног деловања човека. Овај прин- 
цип је основа заштитној функцији кривичног права, која подразу- 
мева пре свега остваривање генералне превенције, заштиту грађана 
од кривичних дела, али истовремено гарантна функција представља 
противтежу, ограничење и коректив заштитној функцији кривичног 
права, заштита грађана од самовоље и арбитрерности државних ор- 
гана у примени кривичног права.

Законитост уопште подразумева строго поштовање закона. To 
значи да није дозвољено екстензивно тумачење и примена закона. 
Начело законитости је данас постало мање-више универзална теко- 
вина и бар декларативно, ако не увек и стварно, представља начело 
на којем се заснива кривично право савремених држава.* Због свог 
значаја уводи се у основна уставна права, (у чл. 34. Устава Србије 
од 2006. године, ово начело се повезује са „правном сигурности у 
казненом праву”), a у чл. 1. Кривичног законика, одређује се „да 
нема кривичног дела нити казне без закона”. Ово начело се изра- 
жава познатом латинском максимом, Nullum crimen, nulla poena sine 
lege,^ Koje ce изражава кроз четири основна захтева и то: lex scripta 
(писан закон), lex praevia (претходни закон), lex stricta (тачан, узак, 
изричит), lex certa (одређен). Дакле, овај принцип захтева одређе- 
ност законских бића дела и санкција, да би се избегло широко ту- 
мачење и да би се избегло стварање закона путем аналогија.

8 Историјски гледано постанак овог принципа се протеже у далеку прошлост. 
Видети, чл. 45. Велике повеље слобода од 1215. Прокламовано је ово начело у чл. 7. 
и 8. Декларације о правима човека и грађанина од 1789, чл. 14, Декларације о прави- 
ма човека и грађанина од 1793, чл. 11. ст. 2, Универзалне декларације о правима чо- 
века од 1948 (усвојена и прокламована резолуцијом Генералне скупштине УН), чл. 7. 
ст. 1. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода од 1950, и 
чл. 15. Међународни пакт о грађанским и политичким правима, од 1966. године.

У Европи је још пре ове декларације уграђено у аустријском Кривичном зако- 
нику од 1787. године, који је донесен 2. априла 1787. год. за време владавине Јосифа 
II, Овај принцип и поред своје латинске фомулације, није постојао у старом Рим- 
ском праву, јер је ту судија имао овлашћење да сам и ствара право, a тај принцип 
није био усвојен ни у средњовековном кривичном праву, осим неких тенденција у 
Душановом законику из 1349. (допуњен 1354. године).

Надаље види, Стојановић 3., Кривично право, општи део, XII издање, Београд, 
2006, стр. 38.

7 Ова изрека се приписује немачком теоретичару кривичног права А. Foerbach-y.



Ho, и поред уставног и законског усвајања принципа законито- 
сти не треба гајити илузију да ће оно само по себи обезбедити зако- 
нитост у примени репресивних мера које предвиђа кривично право. 
Историја нас учи, „да ово начело и када је бшто истакнуто у Уставу 
и Законику, било је само параван, украс и мртво слово на папиру”.'® 
Управо у пракси се овај принцип занемарује и његово дејство не 
препознаје у многим сегментима примене одређене кривичноправ- 
не норме, нарочито када су у питању примена кривичног дела злоу- 
потребе службеног положаја на она понашања која предузимају од- 
говорна лица у предузећама, установама или другом субјекту у окви- 
ру тржишне привреде. Овде ћемо се задржати на једном сегменту 
тог начела и то lex certa {nullum crimen sine lege certa). O bo начело 
захтева одређеност законских бића дела, наиме, да се избегавају 
неодређене норме, нејасне, дифузне и тзв. генералне клаузуле, да 
би се правилно провео принцип законитости." У овој расправи се 
сагледава да ли је концепција кривичног дела из чл. 359. КЗ, због 
инкриминације која се односи и на извршиоце дела из области 
привреде и која је толико уопштена, растезљива да се у теорији на- 
зива и тзв. „каучук норма”, у складу са принципом законитости. У 
сваком случају када се одређено понашање може равноправно ква- 
лификовати по више врста кривичних дела онда такве норме треба 
подврћи сређивању и међусобном усклађивању, да би се отклонила 
могућност неправилног или паушалног квалификовања, јер такве 
норме нису у складу са начелом законитости. Иначе, неодређене 
норме су у супротности са уставним принципом о законитости кри- 
вичног дела и казне.'^ Управо потребну прецизност и одређеност 
налаже начело законитости и то преко сегаента — Lex certa. Сми- 
сао тог захтева је у спречавању самовољног, непредвидљивог ка- 
жњавања на основу неодређеног закона.^^

III

Кривична дела против службене дужности иако су се појавила 
сразмерно рано у историји кривичног права,'“ до издвајања у посеб-

Тако Бачић, констатује да је тачно да „има мало недемократских закона, али 
да има доста недемократске праксе”. Бачић, Ф., Кривично право, Опћи дио, Загреб, 
1986, стр. 97.

У нашој литератури правилно се наглашава потреба да законска бића буду 
јасна и прецизна, што је више могуће конкретна, како би се једно кривично дело 
тачно разликовало од другог и како би био поштован сам принцип законитости. О 
овом опширније види, Срзентић-Ђорђевић, Архив, бр. 4/49, стр. 623.

12 Било би интересантно од Уставног суда тражити одговор на ово питање.
•2 Стојановић, 3., Кривично право — опшШи део, Београд, 2006. види општир- 

није, стр. 39.
Још у старом Риму, ово дело настало је и везано за при.мање и давање мита 

од државних службеника.



ну групу кривичних дела против службене дужности долази тек у 
XIX веку. У различитим периодима мењала се структура овог дела. 
По својим битним карактеристикама могу бити веома разноврсна. 
Ово дело је неоправдано и непотребно добило веома широк и чак 
општи карактер, посебно на овим просторима у време социјали- 
зма.'^ У Кривичном законику Кнежевине Србије од 1860. године, 
садржана је посебна глава једанаест „О злочинствима и преступле- 
њима чиновника у званичној дужности”. У н>ој се говори о кршењу 
закона од стране чиновника, судија, свештеника и сл., услед подми- 
ћивања. У Кривичном законику од 1929. године за Краљевину Југо- 
славију, посебно се одређују кривична дела која могу бити изврше- 
на од стране државних службеника.'^ У кривичном законодавству, 
после Другог светског рата у бившој Југославији се по први пут ре- 
гулишу повреде службене дужности Законом о кривичним делима 
против службене дужности од 1948. године. Постепеним напушта- 
њем концепта административног управл>ања привредом, привредна 
предузећа добијају све већу аутономију у привредном пословању у 
погледу планирања, руковођења и пласмана на тржишту, a улога 
државе се ограничава на утврђивање основних смерница економске 
политике. У таквом амбијенту изгледа врло амбициозно (јер је очи- 
то да је то време било далеко од тржишне привреде и слободног тр- 
жишта) у Кривичном законику'’ од 1951. долази до раздвајања и 
посебног регулисања службених и привредних функција, што се од- 
разило и на посебно регулисање кривичне одговорности њихових 
носилаца. Службена дужност се повређује од стране службених ли-

•5 По Никетићу, ако би се у ова дела уврстила и дела која носе на себи општи 
карактер кривичних дела, онда би она могла испунити читав један законик..., оделлк 
о кривични.м делима против службене дужности треба да обухвата само кривице које 
се тичу повреде дужности од стране државних службеника. Ако се законодавац опре- 
делио за правну казуистику, онда није могуће искључити општу карактеристику др- 
жавних службеника у дужности. Надаље наводи, да не постоји ниједан Кривични за- 
коник који поред казуистике у одређивању кривичних дела не би имао и одр>едбу, 
која обухваћа и општу злоупотребу државних службеника у дужности. Због тога је 
потребно у закону одвојити сва дела која се односе на злоупотребу службе у држав- 
ним органима и институцијама и систематизовати их у засебну групу дела која могу 
да се изврше само од стране лица са посебни.м својствима тј. од службено^ лица. Ви- 
ди, Никетић, Г., Кривични законик, објашн>ења, пракса, споредно законодавство, Бео- 
град 1939, стр. 691.

У Кривичном законику од 1929, законодавац се определио за правну казуисти- 
ку, јер су до сада и теорија и пракса довољно утврдиле које учиниоце (кривце) у слу- 
жбеној дужности треба позвати на одговорност због тих дела. Види Никетић, Г., ор. 
cii., стр. 691.

Види Глава XXV111, Пар. 384. и др. КЗ од 1929. године. У том законику дело 
може да изврши само државни службеник. Издвајање у посебну главу, тумачи се ти- 
ме да то „потпуно одговара потребама правилне квалификације казнено-правног ма- 
теријала, јер сва та дела имају своју засебну природу”. Види М. Чубински, Научни и 
практични коментар КривичноЗ законика Краљевине Jyloaiaeuje, од 27. јануара 1929. 
године, друго издан>е, Београд, 1934, стр. 629. и др. Иначе, кривична дела из те гла- 
ве не могу да изврше одговорна лица у предузећима.

„Службени лист ФНРЈ”, бр. 13. из 1951.



ца као носилаца те дужности, шта je основна карактеристика тих 
кривичних дела, позната као delicta propria. Тако се у том Законику 
посебно одређују кривична дела против службене дужности, у који- 
ма је извршилац могао бити само службено лице a посебно кривич- 
на дела против народне привреде, којих извршилац може бити само 
одговорно лице.'^ Но, друштвено-економско и политичко уређење 
тог времена, где није био равноправан третман приватне и дру- 
штвене својине, где многе асоцијације и предузећа нису имала јасно 
одређен статус у односу на тржишно пословање, где је функција тр- 
жишта постојала само деклараторно, — наметало је другачији вид 
заштите у односу на класичну поделу заштите привреде и службене 
дужности. Зато је Изменама и допунама КЗ извршеним 1959. годи- 
не допуњен чл. 314. КЗ тако да то дело могу извршити и одговорна 
лица у предузећима. Тиме се уносе суштинске измене концепције 
кривичних дела против службене дужности; то нису више дела ко- 
јима се повређује само законито вршење „службене дужности”, већ 
и законито вршење самоуправних и јавних овлашћења.'® Таквој за- 
конодавној концепцији кривичног дела против службене дужности 
више није одговарао ни назив „Кривична дела против службене ду- 
жности”, јер се овде проширује тај појам и на Јавна овлашћења”, 
на пословање у привреди, односно овлашћења у привреди, јавним 
предузећима и др.^° У овом случају су очито криминалнополитички 
разлози (друштвеноекономски односи, друштвено власништво, план- 
ска привреда и стратешко усмерење према самоуправљању и др.) 
определили законодавца да у оквиру кривичног дела злоупотребе 
службеног положаја укључи и одговорност за исто дело одговорних 
лица из предузећа. У Кривичном закону СФРЈ од 1976, '̂ одвојена 
су дела која могу извршити службена a која одговорна лица. У гла- 
ви XIX одређена су кривична дела против службене дужности слу- 
жбених лица у савезним органима. Дакле, кривично дело злоупо- 
требе службеног овлашћења може да изврши само службено лице 
(чл. 174). У КЗ Србије,22 у чл. 242. злоупотреба службеног овлашће- 
ња одређено је да дело може извршити и службено и одговорно ли- 
це у организацији удруженог рада и др. Пошто је у то време дошло 
до подељене кривичноправне надлежности између Савезне државе 
и Република, у свим републичким КЗ одређено је да то дело могу

18 Кривични законик из 1951, „Службени лист ФНРЈ”, бр. 13. из 1951. У Гла- 
ви XXIV одређују Кривична дела против службене дужности, у којима је извршилац 
могао бити само службено лице, a у Глави XIX Кривична дела против народне при- 
вреде. Извршилац може бити само одговорно лице.

15 Коментар Кривичног закоиа Републике Србије, Група аутора, Београд, 1991, 
ор. cit., стр. 676.

25 Због тога је у кривичним законицима бивших република у саставу СФРЈ, 
назив обухватао поред службене дужности и јавна овлашћења нпр. „Кривична дела 
против службене дужности и јавних овлашћења”. Види, Коментар КЗС, ор. cit., стр. 677.

21 „Службени лист СФРЈ”, бр. 44/06.
22 „Службени гласник СРС”, бр. 26/77.
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осим службених лица извршити и одговорна лица из привреде. У 
Кривичном законику од 2005. године концепција кривичног дела зло- 
употребе службеног положаја из чл. 359. остала је иста као она из 
периода 1959. године, односно 1976, иако су се данас након дужег 
времена темељно променили друштвеноекономски и политички од- 
носи. Наиме, у глави XXXIII „Кривична дела против службене ду- 
жности”, одређено је да извршилац дела може бити поред службе- 
ног лица и одговорно лице у предузећу, установи или другом су- 
бјекту. За овакво решење нема правних али ни криминалнополи- 
тичких разлога. Напротив, кривичноправни разлози у оквиру демо- 
кратски уређеног друштва, у којем је владавина права основа Уста- 
ва, где је усвојен плурализам економских и политичких интереса, a 
економско уређење почива на тржишној привреди, отвореном и 
слободном тржишту, слободи предузетништва, самосталности при- 
вредних субјеката и равноправности приватне и других облика сво- 
јине (чл. 82. Устава Србије), — налажу потпуно другачију концеп- 
цију кривичног дела злоупотребе службеног положаја. Дакле, сада је 
време да се вратимо на сам почетак у погледу третмана и регулиса- 
ња кривичног дела злоупотребе службеног положаја, јер нас је ол 
неких природних регулатива олвојила коначно напуштена илеоло- 
шка странпутица, тако ла у Кривичном законику опстају стара ре- 
шења. Остала су решења која су важила за суштински другачији, 
друштвенополитички и економски систем. Такво законско решење 
подложно је разним злоупотребама у свим транзиционим привред- 
ним и пословним потезима, које се налазе у систему промена са 
планске на тржишну привреду, па то штети и спречава системске 
економске промене и развој и увођење слоболног тржишта. Но, и 
та логика је могућа али само када се гледа са аспекта планске, ди- 
риговане, административне привреде, која је напуштена a законо- 
давна решења су остала из тог периола. Закон мора уважавати и 
пратити системске економске промене,” које се темеље на тржи- 
шној привреди, те се посебно нормативно односи према логици тр- 
жишта, „тржишном ризику”, „пословном ризику”, „лискреционим 
правима” и свим сегментима које намеће закон тржишта, које је ко- 
начно мера свих пословних потеза. Зато се намеће став ла су олред- 
бе чл. 359. КЗ и нелегитимне, гледано с аспекта уређености лруштва 
на напред навеленим темељима, a основ и границе кривичноправне 
заштите овим лелом су неодређене.

Измене и допуне КЗ извршене 2009.^  ̂ године нису решиле про- 
блем који је постојао већ се веровањем у стабилну концепцију тог 
лела, законолавном интервенцијом покушало ово дело само преци-

23 Уколико закон не уважава и не прати системске друштвеноекономске и по- 
литичке промене, у питању је и нелегитиман закон, који треба хитно мењати.

24 Чл. 160. Закона о изменама и допунама КЗ, „Службени гласник PC”, бр. 72. 
од 3. септембра 2009. год. ступио на снагу 11. IX 2009.
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зирати. Тако је брисан став 4. чл. 359. који гласи „Одговорно лице у  
предузећу, установи или другом субјекту које учти дело из ст. 1. до 3. 
овоГ члана казниће се казном прописаном за то дело”, вероватно из 
техничких разлога, јер се у ставу 1. уноси да дело врши „службено 
или одговорно лице”, a када је реч о прибављању какве користи 
„себи или другом”, додате су речи и „физичком или правном ли- 
цу”. Законодавац је одредио да када је у питању стицање себи или 
другом „какве користи”, да она може бити „физичком или правном 
лицу”. Ово је вероватно учињено под утицајем судске праксе која је 
стајала на становишту, да када се имовинска корист прибавља дру- 
гом физичком лицу, да се тада може радити само о злоупотреби 
службеног положаја, a ако је у питању корист у корист другог прав- 
ног лица, тада би се радило о неком делу из области привреде a не 
службене дужности.^^ Оваквом законодавном интервенцијом није се 
решио проблем, a озбиљни покушај измене овог дела и прецизнија 
одређивања неких кривичних дела из области привреде је изостала, 
вероватно из разумљивог страха, јер новеле не могу да се примењу- 
ју ретроактивно, a бројни процеси су у току управо због кривичног 
дела злоупотребе службеног положаја,^^ па су коначно ова дела a и 
друга из ове области остала joiu удаљенија од права Европске уније, 
које ће се морати пре или касније усагласити.

IV

Кривично дело против службене дужности састоји се од повре- 
де службене дужности, учињене од стране службеног лица у врше- 
њу службе.^’ Ово је дефиниција према субјекту — службеном лицу 
и она се разликује од других група јер имају истородни заштитни 
објекат a то је службена дужностЗ^ Законом је одређено да изврши- 
оци дела могу бити и одговорна лица из привреде, предузећа или

25 Одлука ВСС, Кзз. бр. 64/05. „Кривичним делом Злоупотребе службеног по- 
ложаја, имовинска корист се прибавља себи или другом ФИЗИЧКОМ a не ПРАВ- 
НОМ лицу”. Изменама КЗ из 2009. ова разлика је избрисана.

26 Код нас је ова ситуација ескалирала у новије време те се у пракси готово сва 
недозвољена понашања у привреди квалификују као злоупотреба службеног положа- 
ја, a такво понашање је уздигнуто изнад сваког правила и принципа, не зато што би 
органи гоњења то желели већ зато што им то закон омогућава.

22 У овом питању нема битних разлика у схватањима кривичноправних теоре- 
тичара. Види, Таховић, J., Кривично право — посебни део, Београд, 1953, стр. 453. По 
Живановић Т., „службено кривично дело је оно кривично дело које има за обележје 
својство државног чиновника свог извршиоиа и само због тога сачињава особено 
кривично дело” . Живановић, Т., Основи кривично? права Краљевине ЈуГославије, По- 
себни део, II књига, Београд, 1939, стр. 4. У истом смислу, Никетић, кривично дело 
против службене дужности треба да обухвати „само кривице које се тичу повреде ду- 
жности од стране државних службеника”, види, Никетић, Г., ор. cit., стр. 691.

2* Живановић, Т., ор. cit., стр. 4.
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другог субјекта привредног пословања.^’ Тако се кључно кривично 
дело против службене дужности претвара у кључно кривично дело 
из области привреде. Но, привредно кривично дело,^° у правом сми- 
слу речи има за циљ заштиту привредног система и његово функ- 
ционисање, a не државне или јавне службе. И поред чињенице да 
се већина кривичних дела врши од стране одговорних лица, појам 
привредног кривичног дела се може одредити преко групног за- 
штитног објекта, a не само преко извршиоца, али се затим намеће 
питање какав модел привреде треба штитити, јер од тога зависи и 
које ће се инкриминације у овој области прописати. Пошто је у Ре- 
публици Србији Уставом^' успостављено такво економско уређење 
које почива на тржишној привреди, отвореном и слободном тржи- 
шту, слободи предузетништва, самосталности привредних субјеката 
и равноправности приватне и других облика својине, требало је на 
основу тих фундаменталних вредности одредити и уподобити кри- 
вична дела за заштиту у смислу „обезбеђења једнаких услова при- 
вређивања” и др. Управо због основних постулата на којима почива 
тржишна економија, у развијеним земљама западне европе (Немач- 
ка, и др.) не предвиђају се у кривичним законицима могућности 
примене злоупотребе службеног положаја ради заштите правилног 
функционисања привредног система, нити се то дело уподобљава 
као привредно.

Ако се у једном периоду настанка одговорноГ лица и могло разу- 
мети његово изједначавање са службеним лицем, након коренитих 
промена у привреди и друштву те увођење тржишне привреде, за то 
више нема никаквог разлога. Одговорно лице у привредном преду- 
зећу без обзира на друштвено значење његовог деловања не може 
се изједначити са службеним лицем. Када се у чл. 359. ст. 1. КЗ на- 
води као извршилац службено или одговорно лице тада се једно 
службено дело претвара у привредно и обрнуто. Овакво законско 
решење је неодређено и није у складу са принципом законитости, 
јер просто језичким тумачењем долазимо до бројних проблема, не 
због несавршености језика, већ због комбинације појмова који не 
дају одговор да то баш мора бити тако.^  ̂ Наиме, ове су одредбе тех-

29 Одговорно лице је у суштини приватно лице те не може да се меша са слу- 
жбеним лицем.

30 Ово само условно називамо, имајући у виду да постоје идеје о формирању 
засебног привредног казненог права, па и привредног кривичног дела. Многе земље 
па и наша (Закон о одговорности правних лица за кривична дела, из 2008) као неке 
у нашем окружењу већ имају донесене Законе о одговорности правних лица за кри- 
вична дела. 0  овом види, Зоран Стојановић — Richard Shine, Коментар Закона о од- 
Говорности правних лица за Црну Гору, Подгорица, 2007.

31 Устав PC, од 2006. год. „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98. од 
10. новембра 2006, види, Трећи део, Економско уређење и јавне финансије, чл. 82. и др.

32 Иначе закони се не измишљају већ се проналазе једино могућа решења, па 
се зато и зову закони. Они морају бити израз објективно постојеће везе између поја- 
ва. Може законодавац изразити вољу у форми било којег закона, али то ће бити 
формални закони који неће заживети и доводиће до бројних проблема у пракси.
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нички и нормативно двосмислене, иако се телеолошким тумачењем 
може видети шта је циљ законодавца.^^ Ако се анализира ст. 1. чл. 
359. КЗ, с аспекта извршиоца (службено или одговорно лице), први 
облик, службено или одговорно лице које искоришћавањем свог 
„службеног положаја или овлашћења”, види се да одговорно лице 
не може да искоришћава „службени положај”, јер ra нема, већ 
евентуално само „овлашћење”, затим други облик извршења; „пре- 
корачењем граница свог службеног овлашћења”, дакле, само се усме- 
рава на службено лице, јер не може одговорно лице да „прекорачи 
границе службеног овлашћења”; и трећи облик „невршење своје 
службене дужности” се односи само на службено лице, јер не може 
одговорно лице да не врши службену дужност. Ове законске измене 
у КЗ Србије ишле су истим путем као што су то чиниле неке земље 
у окружењу, али нема дилеме да ће пре или касније и Законодавац 
у Србији под притиском Европске уније, a ради усаглашавања кри- 
вичног права са правом и стандардима које усваја ЕУ, одустати од 
те старе и превазиђене концепције кривичног дела из чл. 359. КЗ, 
која није само у складу са принципом законитости, већ шкоди и 
успорава развој уопште тржишне привреде.

Кривично дело злоупотребе службеног положаја је опште кри- 
вично дело тако да би уз поштовање принципа специјалитета, мо- 
гло доћи у обзир, када је у питању одговорно лице, тек ако се њего- 
ве радње не могу квалификовати по неком посебном делу из обла- 
сти привреде. Иначе, ово дело се преклапа са кривичним делом 
злоупотребе овлашћења у привреди из чл. 238. КЗ, тако да би се 
код правних квалификација требало опредељивати за ово дело a не 
за дело из чл. 359. КЗ, јер се овде ради о односу посебног према оп- 
штем делу, a иначе одговорно лице злоупотребљава своја „овлашће- 
ња” у привреди a не у државној служби и сл. Ако погледамо праксу 
судова и процесе који су покренути пред Посебним одељењем Окру- 
жног суда у Београду, онда се види да су оптужења готово сва ква- 
лификована сходно чл. 359. КЗ, иако су оптужена одговорна лица 
из области привреде. Таква политика кривичног прогона може да 
трпи вишеструку критику, јер квалификације у оптужењима нису 
прилагођене новом економском уређењу у којем постоји једнакост у 
утакмици свих облика власништва и интереса на слободном и отво- 
реном тржишту, a затим због слабости у самом опису дела и дво- 
смисленим појмовима, које га доводе у сукоб са сегментом начела 
законитости — начелом nullum crimen sine lege certa. Оваква закон- 
ска концепција са комбинацијом службеног и одговорног лица (у 
тим земљама и не користи се појам одговорно лице), није прихва- 
ћена у кривичним законодавствима држава Европске уније. У већи-

33 Овде се намеће питање утврђивања правог значења ове нор.ме јер језичко и 
право значење норме нису подударни. По Лукићу, „право значење норме .чоже бити 
само једно од језичких значења или га уопште и нема”. Р. Лукић, Увод у  право, Бео- 
град, 1977, стр. 391.
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ни европских држава нпр. Аустрији, Швајцарској, Немачкој, па и 
РусијИј̂ "* кривичноправне одредбе којим се регулишу кривична дела 
против привреде и против службене дужности, су раздвојена и на- 
лазе се у бројним посебним законима, док се у кривичном законику 
наводе само понека. Наш Кривични законик иде једним решењем 
по којем се већи број кривичних дела против привреде одређује у 
посебној глави XXII, a мањи у споредном или посебном законодав- 
ству. У немачком КЗ (StGB),^  ̂XIX поглављем одређују се: „Кривич- 
на дела учињена у служби”, те се наводе, примање користи и дава- 
ње користи, примање мита и давање мита, телесне повреде у слу- 
жби, изнуђивање исказа, прогањање недужног, и др. и све је то ве- 
зано за деловање службеног лица у оквиру службе. Кривична дела 
која се могу учинити у привреди су распоређена у више засебних 
глава као што је „Превара и проневера”, „стечајна кривична дела”, 
„кажњиво користољубље”, кредитна превара, злоупотреба поверења 
(Untreue) и др. На основу наведеног се види да се законски изјед- 
начавају, кривична дела злоупотребе службе, са кривичним делима 
која могу да учине „одговорна лица” у предузећима, те се тако ме- 
шају две потпуно различите ствари, за које нема научностручног 
оправдања.

Бројни проблеми се налазе код утврђења противправности и 
кривице као општих елемената појма кривичног дела, када је у пита- 
њу одговорно лице у злоупотреби службеног положаја.^^ Природа 
привредног пословања подразумева деловање уз одређени „послов- 
ни ризик”, a савремено пословање, нарочито у неким областима, 
захтева широко и „дискреционо право”” одговорног лица прили- 
ком доношења пословних одлука у субјекту привредног пословања. 
Посебно се „пословни ризик” налази као законски основ искључе- 
н>а противправности у неким страним кривичним законима, али и у 
нашем као фактичка чињеница се не може занемарити. Он се за- 
снива на принципу претежног интереса.^® Коначно сви пласмани се 
врше у оквирима тржишне привреде, па се сви потези излажу тр- 
жишном ризику и вредновању,^® шта посебно делује на протавправ-

34 Још од 1996. године када је донесен нови Кривични законик Русије.
33 Кривични законик СР Немачке, од 1987 (StGB), превод мр Димитрије Па- 

вловић, Београд, 1998.
36 Опширније види, 3. Стојановић, Коментар КЗ, II издање, Београд, 2007, 

стр. 755.
33 По Живановићу, ако је службеник могао по дискреционом праву да поступи 

онда неће постојати подмићивање већ само дисциплински преступ. Види, Живано- 
вић, Т., ор. cit., стр. 18.

38 Стојановић, 3., Кривично право, Општи део, Београд 2006, стр. 152.
39 Треба истаћи да је и сам ризик тржишна категорија. Он је у ствари битна 

компонента тржишта без које оно не би могло постојати. Види опширније, J. Гор-
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ност и може да је искључује. Ако одговорно лице у предузећу или 
некој финансијској организацији или банци наступа са својим ши- 
роким дискреционим правима, ако се послови обављају на више 
степени одговорности, ако равноправно учествује у доношењу ко- 
лективних одлука/° уз бројне тржишне ризике, онда је по себи ја- 
сно, да се тај вишеструко сложени грађанскоправни однос не може 
правилно квалификовати као злоупотреба службеног положаја, због 
више основа који искључују противправност.''' Конкурентност на 
тржишној привреди је ризична и на страни понуде и на страни тра- 
жње a ризици делују у тржишним условима у целини и на сваком 
(сегментираном) тржишту.''^ Због тога је управљање ризицима веома 
важна делатност. Ако се нужно мора поступати са већим или ма- 
њим ризиком (што се утврђује на основу одређених економских 
стандарда), онда се поставља питање у којој мери ризик треба при- 
хватити, a који би утицао на искључење противправности као једног 
од основних елемента општег појма кривичног дела. Због тога се 
намеће основно питање да ли је могућа кривичноправна заштита у 
условима тржишне привреде са оваквом концепцијом кривичног 
дела — злоупотребе службеног положаја. To директно доводи не са- 
мо до неефикасности кривичног права/^ него је супротно начелу ле- 
Гитимности a надаље то имплицира систем објективне и колективне 
одговорности коју не познаје кривично право. Деловањем у оквири- 
ма тржишне привреде грађани, па чак и правници, често нису си- 
гурни шта представља забрањено понашање. Но, принцип закони- 
тости и други кривичноправни принципи, као и захтеви генералне 
превенције захтевају да законски описи кривичноправних норми 
буду такви да их је могуће лако схватити и употребити у заштити од 
криминалитета, a са друге стране да буду јасни и одређени по нај- 
бољим стандардима да их грађани препознају и да знају шта је за- 
брањено.

чић, Приручник за управљање ризицима банке према закону о банкама, систем, органи, 
стандарди и процедуре, Београд, 2006, стр. 111.

^  Посебан је проблем индивидуалне субјективне одговорности код колектив- 
них одлука, било то када се гласа за заједничку одлуку, било када се уздржи или се 
гласа против такве одлуке.

Опширније види, Јованчевић, Н., Кривично дело злоупотребе службеног поло- 
жаја, Научни скуп, Копаоник, 2008, стр. 178—183.

'*2 По Горчићу, банка се сусреће са ризицима који долазе из саме банке, уну- 
трашњег окружења (локално тржиште, економска политика, привредна кретања — 
рецесија или конјунктура, монетарна, пореска политика, законодавство и сл.) или 
спољног окружења (ситуација на иностраним финансијским тржиштима, јурисдик- 
ције и други специфични ризици земаља у којима банка има пословне операције, 
међународна привредна и валутна кретања и сл.). Види, Горчић, J., op. cit., стр. I l l ,  
112.

43 До сада су стварни ефекти кривичноправне заштите остали добрим делом 
непознати, a представа о тој ефикасности се заснива на „претпоставкама и теориј- 
ским спекулацијама”. О овом види, Стојановић, 3., Кривично право, опшШи део, XII 
издање, Београд 1996, стр. 78.
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Код кривичних дела злоупотребе службеног положаја у финан- 
сијским организацијама или предузећима, посебно је могуће да се 
учинилац налази и у стварној и у правноЈ заблуди.^ Нарочито је мо- 
гуће постојање правне заблуде код сложеног привредног и финан- 
сијског пословања, где извршилац није свестан да су неке његове 
радње забрањене, било што уопште не зна да је нешто прописано 
као кривично дело, било зато што погрешно тумачи одређен про- 
пис.‘*5 Због тога је отежано утврдити кривицу код злоупотребе слу- 
жбеног положаја у финансијским организацијама или предузећима 
где се у сложеном технолошком процесу, са високо сложеном поде- 
лом рада обављају одређене делатности, a учинилац дела се позива 
на правну заблуду.'*® Овде није у питању само она ситуација када 
учинилац није био свестан забрањености дела и једноставно држи 
да су његове радње у целини дозвољене и законите {директна за- 
блуда), већ и у оним случајевима када се појављује заблуда у погледу 
неког основа који искључује противправност {индиректна заблуда). 
Нпр. директор у предузећу својом одлуком преноси одређена своја 
овлашћења на другог директора, не знајући да то право може да 
пренесе само одређено тело у правном субјекту.'*'' У оба случаја код 
учиниоца не постоји свест о забрањености дела, a пошто је свест 
о противправности односно забрањености дела елеменат кривице, 
кривица је искључена (чл. 29. ст. 1. КЗ), a тиме и кривично дело.‘‘*

Код неких кривичних дела која су зло сама по себи (mala in se), нпр. убиста- 
ва, крађе и сл., искључено је постојање правне заблуде. Види, Стојановић, 3., Руи- 
вично право, општи део, XII издање, Београд 1996, стр. 178.

'•5 За нека од њих не зна већина грађана, па чак и правника. Види, Стојано- 
вић, 3., Кривично право, општи део, XII издање, Београд 1996, стр. 179.

Стојановић, 3., „До сада је постојао резервисан став судске праксе у погледу 
примене правне заблуде, a са новим решењима која искључују постојање кривичног 
дела, још ће више доћи до изражаја”. Кривично право, општи део, XII издање Београд 
1996, стр. 180.

У једној финансијској организацији где се обавхва на хиљаде разних трансак- 
ција дневно, тешко је утврдити умишљај као облик кривице, нпр. код доношења од- 
лука о додели кредита, великих, малих или највећих, одобравање, акредитива, гаран- 
ција, јемстава или авала, уколико су одлуке донесене колективно, a неки пропусти 
постоје у стручним службама, или су системски ствари лоше постављене, a осим то- 
га ако постоје бројне друге радње које утичу на та решења и коначно ако се сви по- 
слови покажу као успешни пласмани. Дакле, питање ће бити увек да ли су одређени 
потези вучени у интересу службе, или у  неком другом циљу. На основу тога ће се мо- 
ћи утврђивати субјективни однос учиниоца према делу. Исто тако се може постави- 
ти питање, да ли се ради о некој врсти злоупотребе када судија појединац уместо ве- 
ћа спроведе поступак и донесе одлуку a није био за то надлежан.

У ранијем ОКЗ, чл. 17, правна заблуда није представљала основ за искључе- 
ње кривице, већ је она била од утицаја на кажњивост, наиме ако учинилац дела није 
знао да је дело забрањено, могао је бити блаже кажњен или ослобођен од казне. По- 
лазило се од старог правила error iuris nocet. Такво решење није одговарало стању у 
савременом друштву где су „правне па и кривичноправне норме бројне и сложене”. 
Да би таква могућност постојала било је потребно да је учинилац, из оправданих 
разлога био у правној заблуди. Види Стојановић, 3., Кривично право, опшШи део, XII 
издање, Београд 1996, стр. 179.
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Исто тако no природи ствари се не може узимати да постоји уми- 
шљај код учиниоца на злоупотребу, зато што је дужник запао у фи- 
нансијске тешкоће у враћању кредита, или чак до немогућности 
враћања кредита, када постоје банке које откупљују кредите и сл. 
Овде се ради о указивању да у привредним делатностима постоје 
такви односи који нису најподобнији за кривичноправну заштиту 
путем — злоупотребе службеног положаја из чл. 359. КЗ. Зато се са 
правом истиче, да „постоји опасност од сувише широке примене 
ове инкриминације, што би, уместо сузбијања одређених облика 
криминалитета у привреди, могло имати штетне последице за при- 
вредно пословање у целини”.'*® Овакво стање налаже хитне и коре- 
ните промене у кривичном законодавству, изменама постојећих и 
прописивањем нових којим се штити правилно функционисање тр- 
жишта и заштите привредних добара.

З А К Љ У Ч А К

Кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл. 359. КЗ 
се представља као кључно кривично дело из области привреде. За- 
конски текстови, теоретска схватања и практична решења указују да 
је нормативна концепција тог кривичног дела, широко постављена, 
неодређена и непрецизна и као таква је била предвиђена за дру- 
штвено економске односе који су утемељени на друштвеном вла- 
сништву, социјалистичком самоуправљању, па се због тога изједна- 
чава као потенцијални извршилац службено или одговорно лице из 
привредног пословања. Таква законска формална одређеност је у 
суштини непрецизна и неодређена норма, што је у супротности са 
принципом законитости, који налаже да закон мора бити одређен, 
прецизан {Lex certa). Опасност од сувише широке примене ове ин- 
криминације може да доведе, уместо сузбијања одређених облика 
криминалитета у привреди, до вишеструко штетних последица за 
привредно пословање у целини, па чак до онемогућавања развоја 
тржишне привреде. Да би се спровео принцип законитости неоп- 
ходно је у будућим изменама, ст. 1. чл. 359, брисати одредбе које се 
односе на одговорно лице у предузећима, a затим сходно захтевима 
тржишне привреде прецизније одредити и извршити ревизију кри- 
вичних дела из области привреде.

Стојановић, 3., Коменшар КЗ, II издање, Београд, 2007, стр. 755.
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THE PRINCIPLE OF LEGALITY AND CRIMINAL ACT:
ABUSE OF THE O FFICU L AUTHORITY

Nedeljko Jovančević, Ph.D.
Attorney at law, Belgrade

S u m m a r y

The legality in general requires a strict compliance with the law. It means that 
extensive interpretation and application of the law are not permitted. This paper analyzes 
the criminal act of abuse of the official authority from Article 359 of the CA, in relation to 
the principle of legality. The texts of the laws, theoretical opinions and practical solutions 
demonstrate that normative concept of this criminal act is broadly set, indefinite and im
precise and has been established for the social and economic relations based on the 
socially-owned property, socialist self-management, and as such it equalizes as a potential 
offender the official or authorized person in the commercial business. Such a legal defi
nition, or better to say ambiguity is against the principle of legality in the new circum
stances of trade market, which requires that the law must be specific, precise, (Lex certa), 
in order to avoid broad interpretation and creation of the law through the analogy and court 
practice.

Keywords', legality, abuse of official authority, official authorized person, trade mar
ket, market risk, business risk, discretion, illegality and guilt
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UDC 340.137(497.11:4-672EU)

D r V l a d i m i r  M e d o v i č
advokat u Novom Sadu

HARMONIZACUA PRAVA SRBIJE 
SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNUE*

SAŽETAK; Predmet rada su odredbe Sporazuma o stabilizaciji 
i pridruživanju između Srbije i Evropske unije koje se odnose na 
harmonizaciju prava Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije. 
U radu se analiziraju relevantni propisi EU sa kojima je potrebno iz- 
vršiti harmonizaciju u oblastima predvidenim Sporazumom o stabili
zaciji i pridruživanju. S tim u vezi ukazano je na moguce probleme 
u procesu harmonizacije imajuči u vidu različitu pravnu prirodu po- 
jedinih izvora prava EU. Takode je ukazano na to da harmonizacija 
prava ne podrazumeva samo uskladivanje pravnih propisa već i nji- 
hovu pravilnu primenu u skladu sa postojećom praksom organa EU, 
posebno Suda pravde. Na taj način odiuke organa EU, u pogledu tu- 
mačenja relevantnih propisa EU obuhvaćenih sporazumom o stabili
zaciji i pridruživanju, postaju deo pozitivnog prava Srbije čiji organi 
i sudovi su dužni da ih uzmu u obzir prilikom odlučivanja u kon- 
kretnim pravnim stvarima.

Ključne reči: sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, harmoni
zacija prava, pravne tekovine EU

1. Svrha i predmet SSP

Sporazumi o pridraživanju predstavljaju institut prava Evropske uni
je kojim se uspostavljaju „posebne, privilegovane veze sa državama ne- 
članicama koje moraju, barem u odredenom obimu, da uzmu učešća u si- 
stemu” Evropske unije.’ Sa druge strane, ne treba gubiti iz vida činjenicu

* Rad primljen: 20. V 2009. godine.
’ Predmet 12/86, Demirel v. Stadt Schwabisch Gmund, (1987) E.C.R. 1-3719.

20



da se radi o medunarodnim sporazumima na kqje se primenjuju opsta 
pravila medunarodnog prava.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Srbija potpisala sa 
Evropskim zajednicama (Evropska zajednica i Evropska zajednica za atom- 
sku energiju) i njihovim drzavama clanicama 29. 4. 2008. godine predsta- 
vlja jednu podvrstu sporazuma o pridruživanju koja je osmisljena za drža- 
ve Zapadnog Balkana. U meduvremenu, od dana potpisivanja Sporazuma 
o stabilizaciji i pridruživanju Evropska unija je pretrpela značajne institu- 
cionalne promene. Od 1. decembra 2009. godine, kada je stupio na snagu 
Ugovor 0 izmeni Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o osnivanju 
Evropske zajednice potpisan u Lisabonu 13. 12. 2007. godine (tzv „Lisa- 
bonski ugovor”), Evropska unija postoji kao jedinstven subjekt meduna
rodnog prava. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice je preimenovan u 
Ugovor 0 funkcionisanju EU. Samim tim prestala je da postoji Evropska 
zajednica, kao jedna od ugovomih strana u Sporazumu o stabilizaciji i 
pridruživanju. Tri dotadasnja stuba Evropske unije: Evropska zajednica i 
dve oblasti meduvladine saradnje, objedinjena su u novu, jedinstvenu tvo- 
revinu. Uslovno rečena „nova” Evropska unija nasleduje sva prava i oba- 
veze Evropske zajednice koje proizilaze iz unutrašnjih propisa i meduna- 
rodnih sporazuma nastalih pre stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma, 
kao i celokupnu imovinu i obaveze Evropske zajednice. Sa druge strane, 
Ugovor 0 osnivanju Evropske zajednice za atomsku enegriju i dalje važi i 
ova Zajednica nastavlja da postoji.

Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju su po svojim ciljevima i 
predmetu u mnogome slicni sa „Evropskim sporazumima” koje su deve- 
desetih godina proslog veka Evropske zajednice zaključile sa državama 
Centralne i Istočne Evrope. Medutim, oni sadrže i odredene specificne in- 
strumente koji treba da obezbede stabilizaciju političkih, socijalnih i eko- 
nomskih prilika u pridruženim državama, kao i u regionu, kroz razvoj ci- 
vilnog društva, demokratskih institucija, reformu javne uprave, politicki 
dijalog, regionalnu saradnju i sveobuhvatnu saradnju u oblasti ekonomije, 
trgovine, pravosuda i drugim oblastima.

Jedan od osnovnih instrumenata koji treba da doprinese ekonom- 
skom i društvenom razvoju Srbije jeste harmonizacija srpskog zakonodav- 
stva sa pravnim tekovinama Evropske unije (u daljem tekstu ,,EU”). Osim 
toga, harmonizacija propisa predstavlja uslov za dalje približavanje Srbije 
EU. Naime, u preambuli sporazuma se ističe spremnost EU da u punom 
obimu integriše Srbiju u glavne evropske političke i ekonomske tokove i 
konstatuje se status Srbije kao potencijalnog kandidata za punopravno 
članstvo u EU, zavisno od ispunjavanja uslova iz Kopenhagena^ i uspesne

2 Na sastanku Evropskog saveta u Kopenhagenu 1993. godine formulisani su sledeci 
uslovi za prijem novih država u članstvo Evropske unije:

— stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, poStovanje Ijud- 
skih prava i zaštitu manjina,

— postojanje operativne tržišne ekonomije koja je sposobna da se nosi sa konkurent- 
skim pritiscima i silama tržišta u Evropskoj uniji,
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primene sporazuma. Uslovima iz Kopenhagena, izmedu ostalog, je pred- 
videno da kandidat za članstvo mora biti sposoban da ispunjava obaveze 
iz članstva, što podrazumeva harmonizaciju pravnog sistema sa pravnim 
tekovinama EU. Na kraju, harmonizacija propisa predstavlja jedan od bit- 
nih preduslova za uspostavljanje zone slobodne trgovine koja je predvide- 
na sporazumom.

Iz izloženog proizilazi da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 
predstavlja mnogo vise od obicnog medunarodnog sporazuma. U pitanju 
je strateski dokument koji ce u narednom periodu odrediti ekonomske i po- 
litičke odnose Srbije i EU i imati veliki uticaj na oblikovanje pravnog si
stema Srbije kroz proces njegove harmonizacije sa pravnim tekovinama EU.

2. Harmonizacija zakonodavstva Srbije 
sa pravnim tekovinama EU

Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju posvecuje posebno poglavlje 
harmonizaciji zakonodavstva Srbije sa propisima EU (Naslov IV). U skla- 
du sa odredbama sporazuma, Srbija ce nastojati da obezbedi postepeno 
uskladivanje postojecih zakona i buduceg zakonodavstva sa pravnim te
kovinama EU. Srbija ce takode obezbediti da važeće i buduce zakonodav- 
stvo bude pravilno primenjeno i sprovedeno. Uskladivanje ce započeti na 
dan potpisivanja SSP-a i postepeno ce se proširivati na sve elemente 
pravnih tekovina EU do kraja prelaznog perioda od 6 godina. U početnoj 
fozi uskladivanje ce biti usredsredeno na pravne tekovine u oblasti unu- 
trašnjeg tržišta, pravosude, slobodu, bezbednost, kao i na druge oblasti 
vezane za trgovinu. U kasnijoj fazi Srbija ce se usredsrediti na preostale 
delove pravnih tekovina EU. S tim u vezi je predvideno da ce Srbija i 
Evropska komisija defmisati program harmonizacije, kao i modalitete pra- 
cenja procesa uskladivanja zakonodavstva.

Pored odredbi opšteg karaktera, sporazum sadrži i odredbe koje 
predvidaju posebne uslove i rokove za harmonizaciju pojedinh oblasti 
prava: pravo konkurencije, javna preduzeca, javne nabavke, intelektualna 
svojina, zaštita potrošača, standardizacija, uslovi rada.

2.1. Pravo konkurencije

Sporazum neposredno preuzima pojedine elemente pravnih tekovina 
EU. To se odnosi na pravo konkurencije čija pravila ce se direktno pri- 
menjivati na trgovinu izmedu ugovomih strana.

— sposobnost države da ispunjava obaveze iz članstva, uključujići i one koje se od
nose na političku, ekonornsku i monetamu uniju,

— sposobnost Evropske unije da prihvati nove članice.
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U skladu sa odredbama sporazuma, sledece nije u skladu sa pravil- 
nim funkcionisanjem sporazuma u meri u kojoj moze uticati na trgovinu 
izmedu EU i Srbije;

1. Ugovori izmedu preduzeca, odluke udmzenja preduzeća i usagla- 
Sena praksa izmedu preduzeca (kartelni sporazumi) čiji je cilj ili posledi- 
ca sprečavanje, ogranicavanje ili narušavanje konkurencije, a narocito ako:

— neposredno ili posredno utvrduju kupovne ili prodajne cene,
— ogranicavaju ili kontrolisu proizvodnju, plasman, tehnički razvoj 

ili investicije,
— dele tržište ili izvore snabdevanja,
— primenjuju nejednake uslove na iste poslove sa razlicitim poslov- 

nim paitneiima, stavljajuci ih na taj nacin u nejednak konkurentsld polo- 
žaj, i

— uslovljavaju sklapanje ugovora prihvatanjem dodatnih obaveza 
koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom ugovora.

2. Zloupotreba dominantnog poloiaja od strane jednog ili vise pedu- 
zeca na teritorijama EU ili Srbije, u celini ili na njihovom znacajnom de- 
lu, a posebno:

— neposredno ili posredno nametanje neodgovarajuce kupovne ili 
prodajne cene,

— ogranicavanje proizvodnje, plasmana ili tehnickog razvoja na šte- 
tu potrošača,

— primena nejednakih uslova na iste poslove sa razlicitim poslov- 
nim partnerima, kojim se oni na taj nacin stavljaju u losiji konkurentski 
položaj, i

— uslovljavanje sklapanja ugovora prihvatanjem dodatnih obaveza 
koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom ugovora.

3. Državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju da- 
vanjem prednosti odredenim preduzecima ili odredenim proizvodima.

Treba voditi racuna da sporazumom nisu zabranjeni svi oblici držav- 
ne pomoci. Sporazum ne sprečava:

— pomoć socijalnog karaktera data individualnim potrošačima, ako 
se pri tome ne pravi diskriminacija zasnovana na poreklu robe,

— pomoc koja se daje za naknadu šteta nastalih usled prirodnih ne- 
pogoda ili drugih izuzetnih dogadaja.

Osim pomenutih oblika državne pomoci, uz odobrenje nezavisnog 
tela koje ce Srbija osnovati u roku od jedne godine od dana stupanja na 
snagu sporazuma, dozvoljena je:

— pomoc za unapredenje ekonomskog razvoja područja na kojima je 
životni standard izuzetno nizak ili u kojima postoji znatna nezaposlenost,

— pomoc za unapredenje vaznih projekata od evropskog značaja ili 
za otklanjanje znatnog privrednog poremecaja u privrednom životu.
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— pomoć za unapređivanje razvoja određenih privrednih delatnosti, 
ako se time ne menjaju uslovi poslovanja od zajedničkog interesa,

— pomoć namenjena očuvanju kulture i očuvanju baštine, ako to ne 
utiče na uslove razmene i konkurencije.

U prvih pet godina od dana stupanja na snagu sporazuma svaka dr- 
žavna pomoć koju Srbija dodeli će se ocenjivati, uzimajući u obzir činje- 
nicu da će se Srbija smatrati područjem na kojem je životni standard izu- 
zetno nizak, odnosno u kojem postoji znatna nezaposlenost.

U roku od četiri godine od dana stupanja na snagu sporazuma Srbija 
će dostaviti Evropskoj komisiji podatke o bruto domaćem proizvodu po 
glavi stanovnika koji su usklađeni na nivou NUTS II. Nadležno nadzomo 
telo u Srbiji i EU će potom zajedno oceniti podobnost regija u Srbiji, i na 
osnovu toga maksimalni intenzitet pomoći, kako bi se izradila karta regio- 
nalne pomoći na osnovu odgovarajućih smernica EU.

Svako postupanje suprotno navedenim odredbama iz sporazuma oce- 
njivaće se na osnovu kriterijuma koji proističu iz primene pravila konku
rencije koja se primenjuju u EU i instumenata tumačenja koje su usvojile 
institucije EU. S tim u vezi treba posebno voditi računa da su kartelni 
ugovori i ugovori kojima se zloupotrebljava dominantan položaj ništavi.

2.2. Javna preduzeća

Istekom roka od 3 godine nakon stupanja na snagu sporazuma, Srbi
ja će primeniti na javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena po- 
sebna prava, načela koja su utvrdena u Ugovoru o funkcionisanju EU.

Pravo EU poznaje pojam javnih preduzeća. Ugovor o funkcionisanju 
EU ne sprečava osnivanje javnih preduzeća, niti ograničava pravni režim 
svojine na tim preduzećima. Ona postoje u svim državama članicama. 
Problem je kako regulisati pravni položaj ovih preduzeća na način da ona 
posluju u granicama fer konkurencije, zbog uticaja koji države ostvaruju 
u tim preduzećima u pogledu osnivanja ili uslova poslovanja.

Pojam javnog preduzeća obuhvata svako preduzeće nad kojim javne 
vlasti imaju direktno ili indirektno dominantan uticaj po osnovu svojine, 
finansijskog učešća ili pravnih pravila koja se na njega primenjuju.^ Sma- 
tra se da dominantan uticaj postoji ukoliko javne vlasti drže većinu upisa- 
nog kapitala, kontrolišu većinu glasova po osnovu akcija izdatih od strane 
preduzeća, ili imaju pravo da postave više od polovine članova upravnog 
ili nadzornog odbora.

Svako preduzeće koje ispunjava ove uslove smatra se javnim predu- 
zećem, bez obzira da li obavlja profitnu delatnost ili delatnost u javnom 
ili opštem interesu.

3 Pojam javne vlasti podrazumeva: državne, regionalne i lokalne vlasti.
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Na poslovanje svih oblika javnih preduzeca primenjuju se opsta pra- 
vila konkurencije. U skladu sa tim pravilima, javna preduzeca ne mogu 
zaključivati kartelne sporazume, zloupotrebljavati dominantan položaj, ko- 
ristiti nedozvoljene oblike državne pomoći ili zloupotrebiti dodeljene sub- 
vencije. U tom pogledu javna preduzeca su u načelu izjednačena sa pri- 
vatnim preduzecima.

Prilikom uskladivanja propisa treba voditi racuna da Ugovor o funk- 
cionisanju EU predvida odredene izuzetke u pogledu primene prava kon
kurencije u odnosu na preduzeca kojima je povereno vrsenje usluga od 
opšteg ekonomskog interesa ili koja imaju karakter finansijskog monopo- 
la. Na njih se primenjuju opsta pravila o konkurenciji ukoliko ih pravno 
ili fakticki ne sprečavaju u izvrsavanju poslova koji su im povereni. Me- 
dutim, poslovanjem ovih preduzeca ne sme biti ugrožen razvoj trgovin- 
skog prometa u meri u kojoj bi to bilo protivno interesima EU.

Uputstvom Komisije br. 80/723/EEZ od 25. 6. 1980. o transparent- 
nosti finansijskih odnosa izmedu država članica i javnih preduzeca propi- 
sana je obaveza država članica da o svim oblicima odobrene državne po- 
moci (subvencije, naknade poslovnih gubitaka, bespovratne pomoci, zaj- 
movi pod privilegovanim uslovima, prebijanje sa poreskim obavezama, fi- 
nansijske pogodnosti i dr.) obaveste Evropsku komisiju. Srbija je preuzela 
obavezu da u roku od godinu dana od stupanja sporazuma na snagu osnu- 
je nezavisno telo kojem ce poveriti slična ovlašćenja koja ima Evropska 
komisija.

Javna preduzeca su obavezna da sredstva koja dobiju iz budžeta i 
sredstva naplacenih usluga vode na posebnim racunima kako bi se spreci- 
lo prelivanje sredstava iz neprofitne u profitne delatnosti javnih preduzeca.

2.3. Intelektualna svojina

Sporazumom je posebno naglaseno da ugovome strane pridaju po- 
sebnu važnost obezbedenju odgovarajuce i delotvome zaštite i primene 
prava intelektualne svojine.

Nakon stupanja sporazuma na snagu ugovome strane ce u pogledu 
zaštite intelektualne svojine garantovati privrednim društvima i drzavljani- 
ma ugovomih strana, tretman ne manje povoljan od onog koji ugovome 
strane garantuju bilo kojoj trecoj državi.

Sporazum takode predvida harmonizaciju propisa u obalsti prava in
telektualne svojine. Srbija je preuzela obavezu da u roku od 5 godina od 
stupanja sporazuma na snagu obezbedi nivo zastite intelektualne, indu- 
strijske i komercijalne svojine koji je slican onom koji postoji u EU, 
uključujući i delotvoma sredstva za sprovodenje tih prava. Ta sredstva 
uključuju mere, procedure i pravne lekove predvidene Uputstvom Evrop- 
skog parlamenta i Saveta br. 2004/48/EZ, od 29. aprila 2004. godine, o 
sprovodenju prava intelektualne svojine."'

Anex VII (član 75. SSP) Pravo intelektualne, industrijske i komercijalne svojine.
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Osim toga, predviđeno je da ce u istom roku Srbija pristupiti multi- 
lateralnim konvencijama u oblasti prava intelektualne svojine. Aneksom 
VII Sporazuma utvrdeno je da se obaveze pristupanja odnose na sledede 
multilateralne konvencije u kojima su države članice EU ugovome strane, 
ili koje države članice de facto primenjuju:

— Ugovor o patentnom pravu (Ženeva, 2000);
— Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih soiti (UPOV 

Konvencija, Pariz, 1961, revidirana 1972, 1978. i 1991).^
Zanimljivo je da sporazum ovlašćuje Savet za stabilizaciju i pridru- 

živanje® da donese odluku kojom se obavezuje Srbija da pristupi odrede- 
nim konvencijama iz ove oblasti za koje utvrdi da su u funkciji efikasne 
zastite i primene pojedinih aspekata intelektualne svojine. Uopšte, spora
zum predvida znacajna ovlašćenja za Savet za stabilizaciju i pridruživanje 
u pogledu nadzora i primene odredbi o pravu intelektualne svojine. U slu- 
caju da se u toku primene sporazuma pojave problemi u oblasti intelektu
alne, industrijske ili komercijalne svojine oni ce biti hitno izneti pred Sa-

5 Istim aneksom ugovome strane potvrduju značaj koji pridaju obavezama koje proiz- 
ilaze iz niza multilateralnih medunarodnih konvencija u oblasti prava intelektualne svojine: 
Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO Konvencija, 
Stokholm, 1967, izmenjena i dopunjena 1979); Bemska konvencija o zaštiti književnih i 
umetničkih dela (Pariski akt, 1971); Konvencija o distribuiranju signaia za prenos pro- 
grama preko satelita (Brisel, 1974); Budimpeštanski sporazum o medunarodnom prizna- 
nju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja (Budimpešta, 1977, izmenjen i 
dopunjen 1980); Haški sporazum o medunarodnom prijavljlvanju industrijskih uzoraka i 
modela (Londonski akt, 1934. i Haški akt, 1960); Lokarnski aranžman o ustanovljenju 
medunarodne klasifikacije industrijskih uzoraka i modela (Lokamo, 1968, izmenjen i do
punjen 1979); Madridski aranžman o medunarodnom registrovanju žigova (Stokholmski 
akt, 1967, izmenjen i dopunjen 1979); Protokol uz Madridski aranžman o medunarodnom 
registrovanju žigova (Madridski protokol, 1989); Ničanski aranžman o medunarodnoj kla- 
siflkaciji proizvoda i usluga radi registrovanja žigova (Ženeva, izmenjen i dopunjen 1979); 
Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine (Stokholmski akt, 1967, izmenjen i dopu
njen 1979); Ugovor o saradnji u oblasti patenata (PCT) (Vašington, 1970, izmenjen i do
punjen 1979. i izmenjen 1984); Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvo- 
Ijenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija, Ženeva, 1971); Među- 
narodna konvencija o zaštiti umetnika izvodaca, proizvodača fonograma i ustanova za 
radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961); Strazburški sporazum o medunarodnoj klasifi- 
kaciji patenata (Strazbur, 1971, izmenjen i dopunjen 1979); Ugovor o žlgovnom pravu 
(Ženeva, 1994); Bečki sporazum o ustanovljenju medunarodne klasifikacije flgurativnih 
elemenata žigova (Beč, 1973, izmenjen i dopunjen 1985); WIPO Ugovor o autorskom pra
vu (Ženeva, 1996); WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima (Ženeva, 1996); 
Evropska konvencija o patentu; Sporazum STO o trgovinskim aspektima prava Intelek
tualne svojine.

6 Savet za stabilizaciju i pridruživanje je zadužen za sprovodenje sporazuma, rešava- 
nje sporova i dalji razvoj odnosa izmedu ugovomih strana. U sastav Saveta ulazi jednak 
broj predstavnika članova Saveta EU i Evropske komisije, sa jedne strane, i predstavnika 
Vlade Srbije, sa druge strane. Radi ispunjavanja ciljeva sporazuma Savet za stabilizaciju i 
pridruživanje može, kada je to predvideno, donositi odluke koje su obavezne za strane ugo- 
vomice. Savet za stabilizaciju i pridruživanje donosi odluke jednoglasno. Ukoliko Savet za 
stabilizaciju i pridruživanje ne može da postigne saglasnost o nekom spomom pitanju, po- 
stoji mogucnost da se ono iznese pred arbitražu.
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vet za stabilizaciju i pridruživanje, na zahtev bilo koje ugovome strane, 
radi pronalaženja obostrano prihvatljivih resenja.’

Sporazumom je izricito propisano da ce od dostignutog nivoa zastite 
intelektualne svojine zavisiti saradnja izmedu EU i Srbije u pomenutoj 
oblasti naucnog istraživanja i tehnoloskog razvoja.

Sporazum sadrži posebne odredbe o zaštiti oznaka geografskog pore- 
kla za proizvode poljoprivrede i ribarstva i prehrambene proizvode. U 
skladu sa tim odredbama, Srbija ce obezbediti zaštitu oznaka geografskog 
porekla EU registrovanih u EU.

Srbija se obavezala da ce odbiti registraciju žiga i zabraniti na svojoj 
teritoriji svaku upotrebu imena zaštićenih u EU za slične proizvode koji 
ne zadovoljavaju uslove za koriščenje oznake geografskog porekla. Kad 
je rec o postojecim žigovima koji ne zadovoljavaju propisane ulsove, a 
koji su registrovani u Srbiji ili stečeni upotrebom, oni se nece vise kori- 
stiti pet godina nakon stupanja sporazuma na snagu. Izuzetak su žigovi 
koji su vlasništvo državljana trećih država a nisu takve prirode da mogu 
na bilo koji način da zavedu potrošače u pogledu kvaliteta, karakteristika 
i geografskog porekla robe. Takode je predviđeno da će u roku od pet 
godina od stupanja na snagu sporazuma prestati svaka upotreba oznaka 
geografskog рогеИа zaštićenih u EU kao uobičajenih izraza u opštoj upo- 
trebi za takve robe u Srbiji. U istom roku Srbija će obezbediti da roba iz- 
vezena sa njene teritorije ne krši pravila o oznakama geografskog porekla.

Sa druge strane, oznake geografskog porekla iz Srbije modi ce da se 
registruju u EU pod uslovima sadržanim u Uredbi EU o zaštiti geograf- 
skih oznaka i naznaka porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvo
de. Takva mogucnost trebalo bi da doprinese vecoj prepoznatljivosti srp- 
skih poljoprivrednih proizvoda na tržištu EU.

2.4. Javne nabavke

U prelaznom periodu od 6 godina Srbija ce izvršiti harmonizaciju 
propisa iz oblasti javnih nabavki sa pravom EU.

Nakon stupanja sporazuma na snagu Srbija ce obezbediti da privred- 
na drustva EU osnovana u Srbiji imaju pristup postupcima za dodelu jav
nih ugovora pod uslovima ne manje povoljnim od onih koji se primenjuju 
na srpska privredna drustva.

U roku od 5 godina ovo pravo ce biti prošireno i na privredna dru
stva EU koja nisu osnovana u Srbiji. U tom periodu Srbija ce postepeno 
smanjivati prednost izraženu u ceni od 20% u korist domacih preduzeca.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje ce periodično ispitivati moguc
nost da Srbija svim privrednim društvima EU omoguci pristup postupci
ma za dodelu javnih ugovora. Srbija ce jedanput godišnje izveštavati Sa
vet za stabilizaciju i pridruživanje o merama koje je preduzela radi pove-

^ Član 75. Slav 5. SSP.

27



ćanja transparentnosti i pružanja delotvome sudske kontrole odluka done- 
tih u oblasti javnih nabavki.

2.5. Standardizacija, metrologija, akreditacija 
i ocena usaglašenosti

Srbija će preduzeti neophodne mere kako bi postepeno usaglasila 
svoje propise sa tehničkim propisima EU i evropskom standardizacijom, 
metrologijom, akreditacijom i procedurama usaglašenosti.

U tom cilju ugovome strane će nastojati da:
— promovišu upotrebu tehničkih propisa EU, evropskih standarda i 

postupaka za ocenu usaglašenosti,
— pruže pomoć za podsticanje razvoja infrastrukture kvaliteta: stan- 

dardizacije, metrologije, akreditacije i ocene usaglašenosti,
— promovišu učešće relevantnih tela Srbije u radu organizacija koje 

se bave standardima, ocenom usaglašenosti, metrologijom i sličnim poslo- 
vima,

— zaključe Sporazum o oceni usaglašenosti i prihvatanju industrij- 
skih proizvoda onog trenutka kada su z^onski okvir i postupci dovoljno 
usaglašeni sa propisima EU i tamo gde je na raspolaganju odgovarajuća 
stručnost.

2.6. Zaštita potrošača

Sporazumom je predviđeno da će ugovome strane sarađivati kako bi 
usaglasile standarde zaštite potrošača u Srbiji sa standardima u EU. Delo- 
tvoma zaštita potrošača je nužna kako bi se obezbedilo valjano funkcioni- 
sanje tržišne ekonomije. Zaštita potrošača će zavisiti od razvoja admini- 
strativne infrastrukture radi osiguranja nadzora nad tržištem i sprovođenja 
zakona u ovoj oblasti.

2.7. Uslovi za rad, jednake mogućnosti

Srbija će postepeno uskladiti svoje zakonodavstvo sa pravom EU u 
oblastima koje se tiču uslova rada, naročito zdravlja i bezbednosti na radu 
i Jednakih mogućnosti.

2.8. Pravosude, sloboda, bezbednost

Odredbe o pravosuđu, slobodi i bezbednosti nalaze se u Naslovu VII 
Sporazuma. NJima je predviđeno da će u okviru saradnje u pomenutim 
oblastima ugovome strane posebnu važnost dati konsolidovanju vladavine 
prava i jačanju institucija na svim nivoima vlasti u Srbiji, a naročito spro-
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vođenju zakona i institucijama pravosuđa. Harmonizacija propisa izričito 
je predviđena u oblasti zaštite ličnih podataka. Srbija je preuzela obavezu 
da usaglasi svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti sa komunitamim zakono- 
davstvom i ostalim evropskim i medunarodnim propisima o privatnosti.

2.9. Zaštita životne sredine

Od ostalih odredbi sporazuma izdvajamo odredbu koja se odnosi na 
zaštitu životne sredine u okviru poglavlja o politikama saradnje između 
ugovomih strana. Sporazum naglašava značaj saradnje u oblasti zaštite ži- 
votne sredine u cilju ostvarivanja održivog razvoja. S tim u vezi Je pred- 
videno da će se saradnja izmedu ugovomih strana usredsrediti na uskladi- 
vanja propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU. Posebna pa- 
žnja će biti posvećena implementaciji Kjoto protokola. Nema sumnje da 
je usklađivanje prava u ovoj oblasti od izuzetnog značaja za ugovome 
strane i da pored primamih ekoloških ciljeva ima i važne tržišne implika- 
cije. Jedan od uslova za pravilno funkcionisanje zone slobodne trgovine je 
uspostavljanje istovetnih ili sličnih standarda poslovanja. Razlike u prav- 
noj regulativi mogu staviti u povoljniji tržišni položaj privredna društva 
koja posluju na teritoriji gde postoje niži standardi zaštite životne sredine 
čime se narušavaju uslovi koiikurencije u okviru zone slobodne trgovine.

3. Mogući problemi u procesu harmonizacije

Malo je reći da je usklađivanje zakonodavstva sa pravom organizaci- 
je koja ima tako složen pravni poredak, kao što je slučaj sa EU, izuzetno 
zahtevan zadatak. Uspešno sprovođenje postupka harmonizacije podrazu- 
meva poznavanje izvora prava EU i karakteristika pravnog sistema EU, 
posebno odnosa izmedu prava EU i nacionalnih prava država članica. O 
kakvoj se složenoj tvorevini radi najbolje svedoči presuda Suda pravde u 
predmetu Van Gend en Loos: „...Zajednica predstavlja novi pravni pore
dak medunarodnog prava u čiju korist su države članice ograničile svoja 
suverena prava, mada u ograničenim oblastima, i čiji su subjekti ne samo 
države članice već i njihovi državljani. Nezavisno od zakonodavstva drža- 
va članica, pravo Zajednice stoga ne nameće samo obaveze pojedincima, 
već im takođe dodeljuje i prava koja postaju deo njihovog pravnog nasle- 
đa”.® Pravo koje se stvara u okvira EU pokazuje mnoge karakteristike 
prava u federalnim državama; ima primat nad nacionalnim pravima drža- 
va članica i može neposredno stvarati prava i obaveze za pojedince koje 
su sudovi država članica dužni da štite. Osim toga, EU ima jedinstven 
pravosudni sistem, koji uključuje nacionalne sudove država članica i na 
čijem vrhu se nalazi Sud pravde u Luksemburgu.

* Predmet 26/62, 
ECR 1,

Van Gend en Laos v. Netherlands Fiscal Administration (1963)
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To znači da nije samo dovoljno identifikovati i mehanički transpono- 
vati pravila iz odgovarajuceg propisa EU u domaci pravni poredak. Treba 
voditi računa o prirodi svakog pojedinačnog propisa EU. Primera radi, 
uredbe EU predstavljaju opste pravne akte, imaju obavezujuce dejstvo i 
direktno se primenjuju u svim državama članicama. Za razliku od njih 
uputstva EU obavezuju države članice u pogledu cilja koji se želi postići, 
dok ostavljaju slobodu izbora u pogledu nacina i sredstava za postizanje 
tog cilja. Uputstva se uglavnom koriste kao sredstvo za harmonizaciju i 
priblizavanje nacionalnih propisa država članica. U pojedinim slucajevima 
je granica izmedu uredbe i uputstva zamagljena, tako da se desava da 
propis nosi naziv uredbe ali je po svojoj sadržini blizak uputstvu, i obrat- 
no. Slicno je i sa odlukama EU. Odluke predstavljaju pojedinačne pravne 
akte koji u potpunosti obavezuju subjekte kojima su upucene. Medutim, 
pojedini akti Saveta EU nose naziv „odluke” mada se u suštini radi o op- 
stim pravnim aktima. Neke od tih „odluka” su tzv. „organske prirode” i 
predvidaju izmene u institucionalnoj strukturi EU.

Takode treba voditi računa da Sporazum o stabilizaciji i pridruživa- 
nju predvida uskladivanje zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama 
EU. Pojam „pravne tekovine” {acquis communautaire) je znatno širi od 
prava EU i označava celokupno pravno naslede EU. On obuhvata ne sa
me pozitivno pravo EU vec i tzv. „meko pravo” u koje spada praksa or
gana i drugih tela EU i posebno stavovi i tumacenja Suda pravde. U skla- 
du sa osnivackim ugovorima EU, Sud pravde obezbeduje poštovanje pra
va u tumačenju i primeni Ugovora. Formalnopravno, odluke Suda pravde 
se odnose samo na sporove u kojima su donete. Medutim, u praksi, dej
stvo odluka Suda pravde prevazilazi okvire pojedinacnih predmeta. Pravni 
sistem EU nije kompletan. Postoji niz pravnih praznina koje je Sud prav
de bio primoran da popunjava, cesto veoma širokim tumačenjima osni- 
vačkih ugovora. U takvim okolnostima Sud pravde je nastojao da u cilju 
postizanja pravne sigumosti i izvesnosti definise odgovarajuca opšta nače- 
la koja obavezuju organe EU, države članice i ostale subjekte komunitar- 
nog prava. Pored popunjavanja pravnih praznina, Sud pravde je dao zna- 
čajan doprinos daljem razvoju prava EU, stalno ga prilagodavajuci potre- 
bama prakse i usmeravajuci ga u pravcu sve vece integraeije. Neretko je 
u tome Sud pravde izlazio iz okvira osnivackih ugovora, a ponekad čak 
išao i mimo njegovih izricitih odredbi.’

Stupanjem na snagu sporazuma stavovi Suda pravde i drugih organa 
EU postaju deo unutrasnjeg prava Srbije. Srpski sudovi i drzavni organi 
dužni su da uskladene domace propise i odredbe sporazuma koje se nepo- 
sredno primenjuju (pravila konkureneije) tumače i primenjuju u skladu sa 
stavovima organa EU. Upravo u tom segmentu može da dode do odrede- 
nih teškoća u procesu harmonizaeije. Imajuci u vidu broj i širinu oblasti u 
kojima se vrsi uskladivanje, sa velikom verovatnocom se može pretposta-

1-2041.
Kao primer, videti predmet C-77/88, European Parliament v. Council (1990) ECR
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viti da će najveći problemi nastati u saznavanju i razumevanju stavova or
gana EU u tumacenju propisa. Narocito ako se ima u vidu stanje u kojem 
se nalazi pravosude i drzavna uprava, kao i stecene navike u primeni pro
pisa. Zbog toga de posebna odgovornost biti na najvišim sudskim instan- 
cama koji treba da obezbede pravilnu primenu propisa i ujednadenost 
sudske prakse. Pitanje je, medutim, koliko su i ti sudovi kadrovski ospo- 
sobljeni za takav zadatak.

Sa druge strane, sporazum predvida mehanizme koji trebaju da olak- 
šaju proces harmonizacije prava. Sporazumom Je predvidena saradnja 
ugovomih strana u oblasti pravosuda i unutrasnjih poslova koja treba da 
dovede do konsolidacije vladavine prava i jadanja institucija na svim ni- 
voima. Saradnja de narocito biti usredsredena na jačanje nezavisnosti sud- 
stva i poboljšanje njegove efikasnosti. Za tu svrhu je predvidena finansij- 
ska pomod EU u obliku bespovratnih sredstava. Jedan od prioriteta finan- 
sijske pomodi je upravo uskladivanje propisa sa pravnim tekovinama EU.

4. Institucionalni okvir za primenu sporazuma

S obzirom na bliskost i širinu veza koje stvara, sporazum o stabiliza- 
ciji i pridruživanju zahteva odgovarajudi institucionalni okvir. Sporazum 
predvida postojanje Saveta za stabilizaciju i pridruživanje koji je zaduzen 
za sprovodenje sporazuma, resavanje sporova i dalji razvoj odnosa izme- 
du ugovomih strana. U sastav Saveta ulazi jednak broj predstavnika dla- 
nova Saveta EU i Evropske komisije, sa jedne strane, i predstavnika Vla- 
de Srbije, sa druge strane. Radi ispunjavanja ciljeva sporazuma Savet za 
stabilizaciju i pridruživanje može, kada je to predvideno, donositi odluke 
koje su obavezne za strane ugovomice. Savet za stabilizaciju i pridruživa- 
nje donosi odluke jednoglasno. Ukoliko Savet za stabilizaciju i piidruži- 
vanje ne može da postigne saglasnost o nekom spomom pitanju, postoji 
mogudnost da se ono iznese pred arbitražu.

Sporazum predvida postojanje i drugih zajednidkih tela koja imaju 
pomodnu i savetodavnu ulogu. Savetu za stabilizaciju i pridruzivanje de u 
obavljanju njegovih funkcija pomagati Odbor za stabilizaciju i pridruziva
nje, koji de se sastojati od predstavnika Saveta EU i predstavnika Evrop
ske komisije, sa jedne strane, i predstavnika Vlade Srbije, sa druge strane. 
Savet za stabilizaciju i pridruživanje može preneti bilo koje svoje ovla- 
sdenje na Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, ukljudujudi i pravo na 
donosenje obavezujudih odluka.

Na kraju, predvideno je postojanje Parlamentamog odbora za stabili
zaciju i pridruživanje, kao foruma u kojem de se poslanici Narodne skup- 
štine Srbije i Evropskog parlamenta sastajati i razmenjivati misljenja.

Postojanje zajednidkih tela i redovni kontakti izmedu predstavnika 
ugovomih strana bi trebalo da olakšaju proces harmonizacije. U okvim 
zajednidkih tela mogude je formirati odbore i pododbore za pojedine 
oblasti sto de omoguditi stalnu razmenu misljenja o odredenim spomim
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pitanjima, ali i stručnu pomoć i praćenje procesa harmonizacije, kao i 
identifikaciju mogucih problema u tom procesu.

5. Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima

Istovremeno sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruzivanju zaključen 
je i Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima izmedu Evrop- 
ske zajednice (sada EU) i Srbije. Prelazni sporazum ce se primenjivati do 
okoncanja postupka ratifikacije i stupanja na snagu SSP-a. Predmet Prela- 
znog sporazuma je ogranicen na Slobodan protek robe, transport i harmo- 
nizaciju prava. Od momenta početka primene Prelaznog sporazuma poci- 
nju da teku rokovi za stvaranje zone slobodne trgovine i uskladivanje srp- 
skog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti prava konkuren- 
cije, javnih preduzeca i intelektualne svojine. I tu nastaje problem. Odred- 
bama Prelaznog sporazuma predvideno je da on stupa na snagu prvog da- 
na drugog meseca koji sledi nakon dana kada su ugovome strane obave- 
stile jedna drugu da su odobrile sporazum. Takode je predvideno da se on 
privremeno primenjuje od l.jula 2008. godine ako do tog datuma ne bude 
okoncan postupak odobrenja sporazuma. Medutim, odlukom Saveta EU 
njegova primena je odložena do donosenja odluke Saveta da Srbija u pot- 
punosti saraduje sa Medunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu.‘“ P r^sa 
povlačenja jednostranih poteza je nastavljena odlukom Vlade Srbije o jed- 
nostranoj primeni Prelaznog sporazuma od 1. februara 2009. godine.'* Na 
kraju, odlukom Saveta EU od 7. decembra 2009. „odblokirana” je prime
na Prelaznog sporazuma koji je stupio na snagu 1. februara 2010. godine. 
Tako smo dosli u jednu veoma konfuznu situaciju u kojoj je teško odredi- 
ti kada i za koju ugovornu stranu nastupaju obaveze iz Prelaznog spora
zuma. U ovom momentu tesko je reel da li ce rokovi za uskladivanje pro- 
pisa početi da teku od 1. jula 2008. godine, kako je bilo predvideno Pre- 
laznim sporazumom, ili od momenta jednostrane primene od strane Srbije 
— 1. februara 2009. godine, ili od dana donosenja odluke Saveta EU o 
odmrzavanju primene sporazuma, ili od dana stupanja na snagu — 1. fe
bruara 2010, ili od nekog drugog datuma koji ce ugovome strane naknad- 
no utvrditi.

Z A K L J U Č A K

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju otvara novo poglavlje u od- 
nosima izmedu EU i Srbije. Ovim sporazumom Srbija i formalno započi-

'П O (ne)zakonitosti odluke Saveta EU videti: V. Medović, Vremensko valenje Prela
znog sporazuma od 29. aprila 2008, Pravni život, br. 14/2008, tom VI, 83—84.

S tim u vezi podsecamo da je Prelazni sporazum ratifikovan u tekstu u kojem je 
zaključen. Dakle sa odredbom iz člana 59. koja izričito predviđa da se on primenjuje od 1. 
jula 2008. godine. Postavlja se pitanje da li je odluka Vlada o početku jednostrane primene 
Prelaznog sporazuma od 1. februara 2009. u suprotnosti sa ratifikovanim medunaodnira spo
razumom?
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nje proces pridruživanja EU. U samom središtu tog procesa se nalazi har- 
monizacija prava Srbije sa pravnim tekovinama EU. Postavljajuci kon- 
kretne obaveze i rokove harmonizacije, Sporazum o stabilizaciji i pridru- 
živanju praktično uvodi Srbiju u jedan novi pravni sistem koji se postepe- 
no gradio i razvijao tokom vise od 50 godina postojanja Evropskih zajed- 
nica, odnosno EU. Srbija je preuzela obavezu da u relativno laatkom vre- 
menskom periodu, do sest godina, uskladi veliki broj propisa sa pravom 
EU i, što je možda još važnije, obezbedi njihovu primenu u skladu sa 
praksom organa EU.

S obzirom da je preuzeta medunarodnim sporazumom, obaveza har
monizacije je medunarodna obaveza Srbije prema EU. Medutim, ona ima 
značajne unutrašnjopravne implikacije. Usaglašavanje se pravnim tekovi
nama EU podrazumeva, kao što smo pomenuli, preuzimanje stavova Suda 
pravde i ostalih organa EU u tumačenju i primeni odgovarajuch propisa 
EU. Da U to znači da ce pojedinci modi da se pozivaju na te stavove pred 
domacim sudovima i državnim organima? Kakva ce biti sudbina zakona i 
drugih propisa koji su u suprotnosti sa propisima EU ili stavovima organa 
EU posle isteka roka za uskladivanje? Njihovo ostajanje na snazi bi pred- 
stavljalo povredu medunarodne obaveze, ali i Ustava Srbije koji predvida 
da zakoni moraju biti u saglasnosti sa suprotnosti sa medunarodnim spo- 
razumima. Ovo su samo neka pitanja na koja ce najviše sudske instance u 
Srbiji morati dati odgovor u bliskoj buducnosti.

HARMONIZATION OF THE SERBIAN LAW WITH THE LEGAL 
ACHIEVEMENTS OF THE EUROPEAN UNION

Vladimir Medovid, PhD.
Attorney at law, Novi Sad

S u m m a r y

The subject matter of the paper are the provisions of the Stabilization and Association 
Agreement between Serbia and the European Union, which relate to the harmonization of 
the Serbian law with the legal achievements of the European Union. The author analyzes 
relevant laws of the European Union with which the harmonization is needed in the fields 
established by the Stabilization and Association Agreement. In relation to this, the author 
has outlined the possible problems in the harmonization process taking into account diffe
rent nature of certain sources of the EU law. He has also demonstrated that harmonization 
of law does not include only harmonization of the legal norms but also their proper appli
cation in line with the existing practice of the EU bodies, and especially Court of Justice. In 
such a manner, decisions of EU bodies, related to the interpretation of the relevant EU pro
visions included in the stabilization and association agreement, become part of the effective 
law of Serbia and Serbian authorities and courts are obliged to take them in consideration 
when deciding in concrete legal matters.

Keywords: stabilization and association agreement, harmonization of law, legal achie
vements of the EU
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Р А С П Р А В Е

UDC 343.272(497.11)

Проф. dp М о м ч и л о  Г р у б а ч

ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ 
ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА*

I

Позитивно право Србије, које се у последњим годинама ствара 
у бурним и за законодавну делатност не увек погодним околности- 
ма, добило је један значајан број потпуно нових закона, који у ра- 
нијем правном поретку уопште нису постојали и на које примењи- 
вачи домаћег права нису навикли. Неки од тих закона заслужују по- 
хвале, чак и дивљење, али истовремено изазивају и велику забрину- 
тост. Задивљује брзина којом су припремљени и одлучност, па и 
храброст која је испољена у њиховом доношењу, a забрињава вели- 
ка неизвесност коју уносе у правни поредак. Да ли ће нови правни 
систем са њима уопште моћи да функционише и ако хоће, да ли ће 
функционисати боље или rope него раније? Да ли ће ти нови зако- 
ни, помпезно најављени приликом доношења, заиста допринети да 
се савладају тешкоће које смо до сада имали, или ће уместо старих 
изазвати нове, које ће бити исто тако тешко савладиве, можда и још 
теже, него до сада постојеће? Један од таквих закона, којим је не- 
давно обогаћен правни поредак Србије је Закон о одузимању имо- 
вине проистекле из кривичног дела.

Доношење тога Закона је било неизбежно. Савремени крими- 
нал постаје све тежи, све опаснији и све организованији. Поједини 
његови модалитети више не могу да буду савладани на стари начин 
и класичним средствима. Тај се криминал тешко може откривати и 
доказивати без примене нових техника и одступања од принципа 
традиционалног кривичног права. Морали су бити пронађени „флек-

Рад примљен: 04. XII 2009. године.
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сибилнији начини” да се дође до доказне грађе за осуду учинилаца 
ове врсте кривичних дела.

Кад је у питању организовани криминал, показало се да ни 
класичне кривичноправне санкције нису више довољно ефикасне. 
Оне никад не могу бити такве да представљају еквивалент и против- 
тежу огромном профиту који се тим криминалом стиче, па се при- 
хватају као „пословни ризик” на који се свесно пристаје, a који 
услед тешкоћа у откривању и доказивању ретко и наступа. Осим то- 
га, те санкције у многим случајевима нису у стању да ефикасно 
пресеку и зауставе организовану криминалну делатност, јер се увек 
нађе један број старих или нових чланова криминалне организације 
који су на слободи и који ће ту делатност наставити и вршити док 
су други на издржавању казне. Увидело се да због тога оштрицу 
санкције, уместо према учиниоцима, у овим случајевима треба усме- 
рити према њиховој имовини и одлучно одузети сваку врсту профи- 
та који су вршењем кривичних дела остварили. Као и редовно при- 
вредно друштво, тако и криминална организација која не остварује 
профит мора банкротирати. Имовинска корист, којом се дефинишу 
сам појам и циљ организованог криминала, представља истовреме- 
но и његову Ахилову пету. Због тога енергичним одузимањем имо- 
вине треба свима ставити до знања да се вршења кривичних дела 
неће исплатити. Нема ефикаснијег средства којим би се могао укро- 
тити организовани криминал. Наравно, не треба заборавити да, иа- 
ко најефикаснији, ни ово није једини инструмент борбе против ор- 
ганизованог криминала и да осим репресивног, у тој борби мора да 
постоји и превентивни фронт. Низом превентивних мера друштве- 
на заједница мора настојати да отклони узроке који доводе до на- 
станка те врсте криминала, или да бар ограничи могућности за ње- 
гово вршење и потражњу за његовим „производима”.

На другој страни, нови закони, па делимично и овај, отворили 
су низ питања на која одговори треба да буду тек пронађени и иза- 
звали су озбиљне дилеме у погледу саме применљивости многих 
одредаба које садрже. Као и остали који се у последње време доно- 
се, и овај закон има један број недостатака који су очигледно наста- 
ли услед брзог рада на његовој припреми и изостанка шире стручне 
расправе пре усвајања: недореченост и непрецизност, који су при- 
сутни, не само изузетно, већ на многим местима, и занемаривање 
неких од основних номотехничких правила и метода, којих би се 
сваки законодавац морао да држи при изради закона, нарочито од- 
суство довољне бриге о правничком стилу и чистоти језика којим су 
написани. Концепт посебног поступка који се законом установљава 
несигуран је, недовољно разрађен и недовршен. У том најважнијем 
питању законодавац је показао приличну колебљивост и неодређе- 
ност. He може се са потпуном сигурношћу утврдити ни који су 
услови за покретање овог поступка, нарочито његових почетних 
фаза, нити какав је његов однос према кривичном поступку и слич-
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ним установама које у њему већ постоје. Према неким одредбама 
закона изгледа као да је тај поступак, односно његови поједини де- 
лови потпуно аутономан и да уопште није условљен вођењем кри- 
вичног поступка (нпр. финансијска истрага и привремено одузима- 
ње имовине), док је трајно одузимање изрично условљено подиза- 
њем и правноснажношћу оптужнице (члан 28. став 1), па чак и сра- 
ста са кривичним поступком (члан 29). Заобилазним путем поједи- 
ни правници долазе до закључка да је тај поступак ипак у свим сво- 
јим фазама условљен вођењем кривичног поступка, али се закон 
може тумачити и другачије, a законодавац је био дужан да се о томе 
питању изјасни непосредно и недвосмислено. Исто тако, није пот- 
пуно јасно, a ни оправдано, што је позитиван исход посебног по- 
ступка установљеног овим законом, који ипак има извесну аутоном- 
ност (своје органе, надлежност, посебна правила, своје одлуке), ве- 
зан искључиво за осуђујућу пресуду. Наиме, ако је захтев поднет у 
току првостепеног поступка власник сумњиве имовине се позива на 
главни претрес да би се изјаснио да ли захтев јавног тужиоца оспо- 
рава, a одлука којом се захтев усваја је саставни део осуђујуће пре- 
суде, ако власник не оспори захтев или се претпоставља да га не 
оспорава, a кад изрекне пресуду којом се оптужба одбија или осло- 
бађајућу пресуду суд ће тим пресудама одбацити захтев јавног тужи- 
оца за трајно одузимање имовине и укинути решење о привреме- 
ном одузимању, ако је било донето (члан 29. ст. 1, 2. и 4). Мери- 
торна одлука о захтеву ће бити донета у посебном поступку само 
кад власник имовине на главном претресу у кривичном поступку 
оспори захтев (члан 29. став 3) или ако захтев буде поднет после 
правноснажности осуђујуће пресуде. Решење да се захтев за одузи- 
мање имовине увек одбацује кад у кривичном поступку буде изрече- 
на ослобађајућа пресуда или пресуда којом се оптужба одбија није 
ни логично ни оправдано, посебно кад је спроведена финансијска 
истрага у којој може бити несумњиво утврђено да је порекло имо- 
вине криминално. Зашто нпр. после застарелости кривичног гоње- 
ња, због које оптужба у кривичном поступку мора бити одбијена, о 
захтеву јавног тужиоца за одузимање имовине не би могло да буде 
мериторно одлучено у посебном поступку, већ он мора да буде од- 
бачен и резултати финансијске истраге занемарени. Ни ослобађају- 
ћа пресуда није увек доказ о невиности оптуженог нити довољно 
оправдање за задржавање сумњиве имовине. Услови за одузимање 
имовине нису смели да буду изједначени са условима за наступање 
кривичне одговорности. На крају, треба указати и на још један од 
крупнијих недостатака закона: он садржи читав један одељак о ме- 
ђународној сарадњи (чланови 50—61), и поред тога што је та про- 
блематика само неколико месеци касније у потпуности уређена по- 
себним Законом о међународној правној помоћи у кривичним ства- 
рима. Те одредбе не садрже само посебна правила о поступку при- 
временог и трајног одузимања имовине по захтеву стране државе,
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већ и начелне и опште одредбе о предности међународних уговора 
и субсидијарној примени закона, о општим претпоставкама за ука- 
зивање помоћи, о достављању и садржини замолнице итд. To су 
одредбе које су са истом или сличном садржином дате и у Закону о 
међународној правној помоћи, па није било никаквог оправдања да 
се понављају у још једном посебном закону. Такав поступак законо- 
давца не иде у прилог изградњи и стабилизацији правног система.

Треба, међутим, имати у виду да посао законодавца приликом 
припреме и доношења овог закона није био нимало једноставан и 
лак. Због природе материје коју регулише, он је стално био у опа- 
сности да појединим својим решењима пређе границу легитимно- 
сти, дуж које се у овој материји све време кретао, и да дође у сукоб 
са уставним и међународно-правним одредбама о људским правима 
и основним слободама грађана. Прве анализе овог закона показују 
да законодавац ту границу није прекорачио.

To, међутим, није довољно. Иако су идеје уграђене у овај За- 
кон у складу са међународним конвенцијама (посебно онима које се 
односе на борбу против организованог криминала и спречавање 
прања новца стеченог вршењем кривичних дела) и са решењима 
прихваћеним у законодавству других европских држава, његову при- 
мену треба стално, пажљиво и критички пратити и испитивати. Од 
примењивача закона зависи у првом реду да ли ће бити остварен 
циљ који је закону постављен или ће се он претворити у инстру- 
мент који угрожава отворено друштво, демократију, правну државу 
и људска права. У историји права постоје сјајни примери из којих 
се види како је добар правнички кадар излазио на крај и са закони- 
ма који су имали веома крупних недостатака, и обрнуто, како прав- 
ници сумњиве стручности и слабе културе нису били у стању да на 
прави начин и добро примене ни најсавршеније законе. Осим при- 
мењивача права, на испиту је данас и наука, која има задатак да у 
ново законодавство и његову примену унесе ред и систем, a ако ни- 
је у стању да то обезбеди већ приликом стварања новог права, као 
што је то најчешће данас случај, да на ту потребу упорно, беском- 
промисно и доследно указује, све до коначне стабилизације правног 
поретка и правног система.
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UDC 349:616-089.843

J e l e n a  V u l e  t i c

TRANSPLANTACUA ORGANA*

Novi Zakon o transplantaciji organa primenjuje se od prvog januara 
2010. godine. Ovaj zakon se vec dugo ceka i mnogi pacijenti u njemu vi
de sansu za laksi i brži put do potrebnog organa, tj. sansu za kvalitetniji 
život.

O  S A D R Ž IN I  N O V O G  Z A K O N A

Dugo se radilo na pripremi ovog zakona koji bi trebao da uvede ko- 
renite promene u oblast transplantacije organa. Ono što je ključno to je da 
se ovim zakonom osniva Uprava za biomedicinu kao organ u sastavu Mi- 
nistarstva zdravlja koji treba da pocne sa radom najkasnije 01. jula 2010. 
godine.

Uprava za biomedicinu

Ovim organom se reguliše obavljanje odredenih poslova državne 
uprave u oblasti transplantacije organa te on predstavlja centralni organ 
odakle se vrsi koordinacija sa ostalim zdravstvenim ustanovama u državi 
koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova uzimanja, presadivanja, di- 
stribucije, tipizacije tkiva, odnosno poslova transplantacije. Preko ovog 
organa se obavljaju poslovi koji se odnose na

1. transplantaciju organa,
2. transplantaciju celija i tkiva, kao i biomedicinski potpomognuto 

oplodenje,
3. transfuziju krvi.
Uprava za biomedicinu nema svojstvo pravnog lica i njome rukovo- 

di direktor kojeg postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra. Di-

* Rad primljen: 21. V 2009. godine.
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rektor ima tri pomocnika koji rukovode poslovima u jednoj ili vise medu- 
sobno povezanih oblasti rada uprave. Poslove transplantacije obavljaju 
zdravstvene ustanove iz Plana mreža zdravstvenih ustanova koji donosi 
Vlada. Poslove transplantacije može obavljati zdravstvena ustanova koja 
je dobila dozvolu za poslove transplantacije i to

1. zdravstvena ustanova u kojoj je dozvoljeno uzimanje i distribuira- 
nje organa, odnosno u kojoj se dijagnostikuje i utvrduje moždana smrt,

2. zdravstvena ustanova za presadivanje organa,
3. zdravstvena ustanova za tipizaciju tkiva
4. zdravstvena ustanova za transplantaciju koja obavlja i poslove 

uzimanja, distribucije i presadivanja organa.
Zdravstvene ustanove dobijaju akreditaciju ako ispune standarde koje 

propise ministar zdravlja. Ministar zdravlja izdaje dozvolu za obavljanje 
poslova transplantacije ako zdravstvena ustanova ispuni uslove koji su de- 
taljno navedeni u zakonu. Uz zahtev zdravstvena ustanova je dužna da 
podnese i dokaz o ispunjenosti uslova. Zahtev se podnosi ministarstvu 
preko Uprave za biomedicinu a ministar izdaje dozvolu na predlog direk- 
tora Uprave za biomedicinu a na osnovu nalaza nadležnog inspektora o 
ispunjenosti uslova za obavljanje poslova transplantacije. Samo ona zdrav
stvena ustanova koja je dobila dozvolu može da obavlja poslove trans
plantacije a dozvola se izdaje na vreme od pet godina sa mogućnošću ob- 
nove. Ovu dozvolu je moguce oduzeti i pre roka na koji je izdata ako 
zdravstvena ustanova ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom. U 
svakoj ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi direktor odreduje koordinatora za 
transplantaciju organa koji ima čitav niz dužnosti u vezi sa organizacijom 
transplantacije u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen. Koordinator 
podnosi tromesecni kao i godišnji izveštaj o radu upravi za biomedicinu 
koji sadrži razne podatke kao što su npr. podaci o utvrdenim i dijagnosti- 
kovanim moždanim smrtima, podaci o broju i vrsti uzetih organa, podaci 
o problemima u ostvarivanju postupka transplantacije i dr. podaci. U 
okviru zdravstvene ustanove osniva se eticki odbor koji daje saglasnost za 
uzimanje organa od davaoca, daje misljenje o etičkim i drugim pitanjima 
te obavlja i druge poslove na predlog koordinatora.

Lista cekanja

Da bi se obezbedila pravičnost postupka transplantacije sačinjava se 
jedinstvena republička lista čekanja za primaoce organa. Ova lista se sači- 
njava prema vrsti potrebnih organa a nju sacinjava i vodi Uprava za bio
medicinu. Sredstva za sprovodenje programa transplantacije obezbeduju 
se u budžetu Republike Srbije. Ovlašćena zdravstvena ustanova takode 
sacinjava listu cekanja po vrsti organa potrebnih za pacijente koji se leče 
u toj zdravstvenoj ustanovi a koja je uskladena sa republickom listom ce
kanja. Zakonom je zabranjeno nuditi odnosno davati bilo kakvu imovin- 
sku korist davaocu od strane primaoca organa. Zabranjeno je takode ogla-
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šavanje tj. reklamiranje potrebe za organima kao i trgovina organima. Po- 
daci 0 davaocu i primaocu organa predstavljaju službenu tajnu koju su 
dužna da čuvaju sva lica koja učestvuju u postupku transplantacije. Podat- 
ke o davaocu, odnosno primaocu organa prikuplja, obrađuje, vodi i čuva 
Uprava za biomedicinu, kao i ovlašćena zdravstvena ustanova. Radi zašti- 
te podataka uzeti podaci se zamenjuju identifikacionim šiframa koje da- 
valac odnosno primalac organa dobija pri prijavi i unosu podataka u je- 
dinstvenu informacionu bazu podataka. Podaci se čuvaju najmanje trideset 
godina.

U z i m a n j e  o r g a n a

Organi se mogu uzeti od živog davaoca kao i od umrlog, odnosno 
od davaoca koji je doživeo moždanu smrt, tj. koji se smatra mrtvim.

U Z IM A N J E  O R G A N A  O D  Ž IV O G  D A V A O C A  O R G A N A

Potrebni su sledeci uslovi
— da nema odgovarajuceg organa koji je dostupan sa umrlog lica,
— da ne postoji druga altemativa u lecenju, vec je transplantacija 

neophodna,
— da postoji misljenje tima za transplantaciju da ce presadivanjem 

tog organa doci do poboljšanja zdravstvenog stanja bolesnika,
— da je izvršena procena rizika po život i zdravlje davaoca organa,
— da je dat pismeni pristanak davaoca organa.
Davalac organa može biti lice koje je starije od 18 godina, potpuno 

poslovno sposobno i koje je srodnik primaoca u pravoj liniji bez obzira 
na stepen srodstva, kao i pobocni srodnik zaključno sa trecim stepenom 
srodstva. Izuzetno davalac može biti supružnik, odnosno vanbracni part
ner, usvojenik i drugo blisko lice sa kojim je primalac organa u prisnom 
licnom odnosu koji je svima ocigledan. Pored navedenog davalac mora 
da da pismeni pristanak koji se daje samo za uzimanje odredenog organa 
te da je utvrdeno da je rizik po zivot i zdravlje davaoca organa u granica- 
ma prihvatljivog. Pristanak o kojem se govori može i da se povuče, ali 
najkasnije do momenta početka pripreme davaoca za postupak uzimanja 
organa radi presadivanja.

U Z IM A N J E  O R G A N A  O D  U M R L O G  L I C A  K O J E  J E  D A L O  
P IS M E N I  P R IS T A N A K

Uzimanje organa od umrlog lica može se izvršiti isključivo posle di- 
jagnostikovanja i utvrdivanja moždane smrti na osnovu medicinskih krite- 
rijuma u skladu sa zakonom. Moždanu smrt utvrduje nadležna komisija 
zdravstvene ustanove, a ona je dužna da vodi registar pacijenata kod ko- 
jih je utvrdena moždana smrt te da o tome podnosi izveštaj Upravi za bio-
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medicinu. Odluka komisije mora biti doneta jednoglasno o čemu se sasta- 
vlja zapisnik. Da bi se uzeo organ od umrlog potrebno je da je:

— on licno potpisao pristanak za doniranje u slucaju smrti u prisu- 
stvu najmanje jednog nezavisnog svedoka koji potvrduje verodostojnost 
potpisa i slobodno izraženu volju davaoca organa,

— ukoliko nije licno potpisao pristanak, organ se može uzeti i ako 
je davalac dao nalog drugom lieu da u njegovo ime potpiše pismeni pri
stanak za doniranje u slucaju smrti uz sopstveno prisustvo potpisivanju 
pristanka i u prisustvu najmanje jednog nezavisnog svedoka koji potvrdu
je verodostojnost potpisa i slobodno izraženu volju davaoca organa.

Pismeni pristanak se evidentira u zdravstvenoj knjižici te se davaocu 
izdaje donatorska kartica u kojoj je izricito evidentiran pristanak za dava- 
nje organa. U zdravstvenoj knjižici se evidentira i zabrana uzimanja orga
na koju svako punoletno i poslovno sposobno lice može da da. Na osno- 
vu pismenog pristanka davaocu organa se mogu u slucaju smrti uzeti or- 
gani, posle obaveštenja članova porodice o donaciji, izuzev ukoliko se 
članovi porodice tome usprotive uz navodenje jasnih i neospomih činjeni- 
ca iz kojih se može nedvosmisleno zaključiti da je umrlo lice za života 
promenilo stav o doniranju.

U Z IM A N J E  O R G A N A  O D  U M R L O G  L IC A  K O J E  N U E  D A L O  
P IS M E N I  P R IS T A N A K

U ovom slučaju radi se o osobama koje nisu za života dale ni prista
nak za uzimanje organa ni izricitu zabranu. Ovde je odluka na članovima 
porodice, tj. oni treba da daju pismeni pristanak za uzimanje organa.

P o s t u p a k  t r a n s p l a n t a c i j e

Uprava za biomedicinu vodi jedinstveni republički registar lica koja 
su za života dala pismeni pristanak za uzimanje organa u slucaju smrti. 
Ovlašćeni zdravstveni radnik može da pocne postupak uzimanja organa 
od umrlog lica ako raspolaže donatorskom karticom, odnosno ne raspola- 
že dokazom o pismenom pristanku umrlog, ali ima saglasnost porodice. 
Pri uzimanju organa svi učesnici ovog postupka dužni su da telo umrlog 
tretiraju sa poštovanjem dostojanstva umrlog lica i clanova porodice umr
log, kao i da preduzmu sve potrebne mere kako bi se povratio spoljasnji 
izgled umrlog lica.

Pored Zakona o transplantaciji organa u našoj zemlji se od 01. 01. 
2010. g. primenjuju još dava zakona

— Zakon o tansfuziološkoj delatnosti i
— Zakon o transplantaciji celija i tkiva.
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K L J U Č N E  S T V A R I  U  O K V I R U  T E M E  —  
T R A N S P L A N T A C U A  O R G A N A

K a d a v e r i č n a  t r a n s p l a n t a c i j a

Nažalost naša zemlja je na poslednjem mestu u Evropi po broju ka- 
daveričnih transplantacija. Kadaverična transplantacija podrazumeva uzi- 
manje organa sa lica koja su doživela moždanu smrt. Na listi čekanja za 
kadaveričnu transplantaciju bubrega u Srbiji nalazi se oko 1.500 bubre- 
žnih bolesnika, dok je teško odrediti koliko Ijudi čeka na novo srce ili je- 
tru. Broj obolelih od bubrežnih bolesti se stalno povećava a u Srbiji se 
godišnje obavi 10% do 15% kadaveričnih transplantacija. Treba da se na- 
pravi jasna razlika između kome i moždane smrti. Iz kome čovek može 
da se probudi i posle 20 godina, a osoba sa utvrdenom moždanom smrću 
je nepovratno mrtva, ali je pomoću aparata moguće održavati organe u 
funkciji još izvesno vreme. Moždana smrt predstavlja nepovratno presta- 
janje svih funkcija mozga i obično je posledica moždanog udara ili teške 
saobraćajne nesreće. Kada dođe do moždane smrti toj osobi vise nema 
spasa, medutim srce nastavlja da radi još četiri do šest sati a bubrezi i do 
dvadeset sati. Za to vreme lekari mogu da obave sve pripreme i da počnu 
s postupkom transplantacije.

E k o n o m s k a  i s p l a t i v o s t  t r a n s p l a n t a c i j e

Hemodijaliza je veoma skup način lečenja, godišnje košta oko 16.000 
evra po pacijentu. U Srbiji ima preko 3.000 pacijenata koji se nalaze na 
hemodijalizi a godišnje u proseku dođe još 700 do 800 novih pacijenata 
dok u istom periodu umre 400 pacijenata. Ako se ne poveća broj kadave- 
ričnih transplantacija u našoj zemlji će morati da se izgrade novi dijalizni 
centri. Cena jedne transplantacije sa visokim rizikom kreće se do 20.000 
evra, dok klasične transplantacije bez rizika koštaju 16.000 evra, nova je- 
tra košta izmedu 40.000 i 50.000 evra a novo srce i do pola miliona evra. 
Troškove transplantacije i dijalize snosi Republički zavod za zdravstveno 
osiguranje. Spekuliše se da bubreg na cmom tržištu u Srbiji košta oko 
30.000—80.000 evra, ali doktori u Srbiji negiraju njegovo postojanje. Za 
vršenje transplantacija u inostranstvu RZZO godišnje izdvoji oko 150 mi
liona dinara. Transplantacije se u oko 90% slučajeva obavljaju u Italiji. 
Cene ovih zahvata sa svim troškovima iznose 126.000 evra za jetru, koli
ko otprilike košta i transplantacija koštane srži. Transplantacija bubrega 
staje 70.000 do 80.000 evra. Osim u Italiji, pacijente iz Srbije prihvata i 
državna bolnica u Moskvi, gde se transplantacija bubrega obavlja po ceni 
od 40.000 do 50.000 evra. Na transplantaciju u Srbiji se ceka vise od de
set godina, prosek u Španiji i Austriji je oko dve godine a u Americi četi- 
ri do pet godina. Takode, prilikom transplantacije u Srbiji, samo se 20%
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organa uzima od umrlih donatora a čak 80% organa police od živih dava- 
laca, bliskih rodaka ili supružnika. U razvijenim zemljama situacija je 
obmuta, pa se broj transplantacija od umrlih donatora krece izmedu 70% 
do 80%.

D o n a t o r s k e  k a r t i c e

Kljucni problem u nasoj zemlji je taj sto se jako mali broj ljudi od- 
lucuje da zavešta svoje organe. Vojno medicinska akademija je 2002. go- 
dine započela program podele donatorskih kartica, medutim do sada je 
tek negde oko 25.000 ljudi zaveštalo svoje organe. Po nekim racunicama 
taj broj bi trebalo da prede dva miliona da bi se video neki znacajniji na- 
predak u ovoj oblasti. Sama procedura zavestanja organa je jednostavna i 
sprovodi se na VMA. Službenicima VMA se izdiktira adresa te oni salju 
postom blanko karticu i upitnik na adresu. Donator treba da potpiše karti- 
cu i da je posalje nazad u VMA gde službenici upisuju podatke iz upitni- 
ka na karticu te je plastificiraju i ponovo salju donatoru uz napomenu da 
donator nosi karticu sa sobom u licnoj karti.

Jedan od razloga koji utiču na odluku ljudi da ne zaveštavaju organe 
je strah od malverzacija. Potencijalni davaoci se boje da ce doci do zlou- 
potrebe humanosti. Sujeverje se takode pominje kao jedan od razloga.

E u r o t r a n s p l a n t

Veliki napredak za našu zemlju bi bio kada bi uspeli da postanemo 
deo Eurotransplanta — medunarodne donatorske mreže. Eurotransplant je 
Veliki sistem, koji funkcioniše u Nemačkoj, Luksemburgu, Holandiji, Bel- 
giji, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Jos neke države žele da mu se priklju- 
ce, sto bi povecalo broj organa „na tržištu”. Svi podaci o donatorima su 
centralizovani i nalaze se u Lajdenu, u Holandiji. Tačno se zna gde su i 
od koga su organi uzeti, kao i kom bolesniku — primaocu, najvise odgo- 
varaju.

U t i c a j  c r k v e

Crkve su podržale zaveštanje organa. Katolička crkva se odavno po- 
zitivno izjasnila o zaveštanju organa. Kao dokaz prethodnog navoda naj- 
bolja je cinjenica da je papa otvorio kongres transplantacije u Rimu. Srp
ska pravoslavna crkva je takode dala svoj blagoslov. Uticaj crkve je sve 
veci premda ce trebati jos puno vremena da bi se promenila svest ljudi, 
odnosno da ljudi shvate da je donacija organa izuzetno humana stvar koja 
je neophodna da bi veliki broj pacijenata normalno živeo.
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T r g o v i n a  o r g a n i m a

Nažalost trgovina organima je sve rasprostranjenija. Ljudi u trenuci- 
ma ocaja pristaju na svaku opciju koja im omogucava dolazak do preko 
potrebnog organa. Na cmom tržištu bubreg košta i do 80.000 evra. Prema 
pričama koje kruže intemetom bubreg i ostali organi mogu najbrže da se 
nabave u Indiji, ali pored Indije pominje se i Kosovo gde se navodno or
gani presaduju u običnim kućama koje su opremljene za takve hirurske 
zahvate. Inace, početkom ovog veka, svetski mediji u svojim izveštajima 
ukazali su da se na Kosovu, ali i u regionu obavljaju ilegalne transplanta- 
cije, i da iza svega stoje medunarodne kriminalne grupe. Pominjalo se i 
da su dve grupe lekara iz Izraela 2001. i 2002. godine nekoliko puta po- 
setile privatne klinike na kojima su obavljali ilegalne transplantacije a asi- 
stiralo im je domace medicinsko osoblje. Donatori organa bili su iz BiH, 
Moldavije, Ukrajine, Belorusije, Rusije a primaoci uglavnom Izraelci. Na- 
ravno, bilo kakav odlazak u nepoznato i neprovereno za pacijente je vrlo 
rizican. Odlaskom u inostranstvo pacijentu nije sigumo ništa sem toga da 
ce ga to skupo kostati. Nisu svi odlasci neuspešni, ali mnogi pacijenti se 
vracaju svojim kucama ne znajuci kakav su organ dobili, da li je proveren 
bez mogucnosti eventualnog povratka novca u slučaju neuspele operacije. 
Ponekad se dešava da organ bude vrlo brzo odbačen nakon transplantaci
je. U tom slučaju u zemljama u kojim se legalno obavljaju ovakve opera
cije pacijent ima pravo na još jedan pokušaj. Ova opcija je kod kupovine 
na cmo isključena. Kao primer kako pacijenti mogu proci prilikom kupo
vine organa na cmom tržištu pominje se slucaj jednog mladog momka iz 
Novog Sada koji je u potrazi za bubregom završio u Indiji. Tamo mu je 
transplantiran organ, medutim na mladicevu nesrecu organ je bio zaražen 
HIV virusom a to je otkriveno tek po njegovom povratku u Srbiju, medu
tim tada je vec bilo kasno, mladic je preminuo dva meseca nakon trans
plantacije.

U p o r e d n o  z a k o n o d a v s t v o

Osvrtom na uporedno zakonodavstvo a kada pricamo o transplantaci- 
ji organa ne možemo a da ne spomenemo Španiju. To je zemlja koja se 
nalazila na poslednjem mestu po broju donatora pre ulaska u EU, sada su 
na prvom mestu. Za ovo je vecinom zaslužna katolička crkva koja je ak- 
tivno učestvovala u propagandi koju je država osmislila, ali i zakonodav
stvo koje je pmžilo pravni okvir delovanja. Kampanja je vodena pod pa- 
rolom „Ostavi organe na zemlji, šta će ti pod zemljom” i veoma je uticala 
na svest Španaca kod kojih se trenutno najduže čeka na organ do dve go
dine.
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Nakon prethodnog izlaganja moj jedini zaključak je da je u našoj ze- 
mlji ključ napretka u promeni svesti Ijudi. Ljudi treba da shvate da u do- 
niranju organa nema ničeg lošeg, da je moguće da će jednog dana i neko- 
me od nas ili nekome u našem bliskom okruženju zatrebati organ. To je 
jedini put napretka u oblasti transplantacije. Zakon sada imamo — po- 
trebno je još samo malo a to je da budemo dovoljno humani i da postane- 
mo imaoci donatorskih kartica u što većem broju.

ZAKLJUĆAK
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С А О П Ш Т Е Њ А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 29. 01. 2010. године

1. САВИН СОЊА (ЈМБГ: 0412983815622), дипломирани правник, рођена 04. 
12. 1983. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 
44/1. — Брише се из Именика адвокатских приправника САВИН СОЊА, адвокатски 
приправник код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 2010. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. РАНЧИЋ МИРЈАНА (ЈМБГ; 2907980865056), дипломирани правник, рође- 
на 29. 07. 1980. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Мите Топаловића 
6. — Брише се из Именика адвокатских приправника РАНЧИЋ МИРЈАНА, адвокат- 
ски приправник код Поштић Светислава, адвоката у Панчеву, са даном 28. 01. 2010. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

3. ВУЈАКЛИЈА АЛЕКСАНДАР (ЈМБГ: 1401978800023), дипломирани прав- 
ник, рођен 14. 01. 1978. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Максима Горког 35. — Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЈАКЛИЈА 
АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Танкосић Драгана, адвоката у Новом 
Саду, са даном 28. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

4. ЂУЛИНАЦ ЉУБОМИР (ЈМБГ: 0806981850070), дипломирани правник, ро- 
ђен 08. 06. 1981. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске ко.море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Царице 
Милице 1. — Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУЈШНАЦ ЉУБО- 
МИР, адвокатски приправник код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, са даном 
28. 01. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

5. МИЛОШЕВИЋ ДАНИЛО (ЈМБГ: 0404976890020), дипломирани правник, 
рођен 04. 04. 1976. године уписује се 29. 01. 2010. године у И.меник адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војво- 
де ШушБикца 16/1.

6. ДЕЛИЋ ИВАНА (ЈМБГ: 0804977865036), дипло.мирани правник, рођена 
08. 04. 1977. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 
4/1.

7. РОДИЋ ГОРАН (ЈМБГ: 1902962800073), дипломирани правник, рођен 19. 
02. 1962. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске комо-
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pe Војводине, ca седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 
44/1.

8. ДАВИДОВ ЛАЗАР (ЈМБГ: 0909944810054), дипломирани правник, рођен
09. 09. 1944. године уписује се 29. 01. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Оџацима, Школска 18.

9. ВЕЈНОВИЋ ЉИЉАНА (ЈМБГ: 1802961815021), дипломирани правник, ро- 
ђена 18. 02. 1961. године уписује се 16. 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе 
Степановића 22/1.

10. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ГОВОРЧИН МАРКО, рођен 06. 04. 1985. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Качар Срете, адвоката у Новом Саду, дана 29. 01. 2010. 
године, у трајању од две године.

11. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ГАЈИЋ ЈАСМИНА, рођена 27. 09. 1978. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 29. 01. 
2010. године, у трајању од две године.

12. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ШОЋ МИРКО, рођен 11. 07. 1973. године, на адвокатско-приправ- 
ничку вежбу код Шоћ Слободана, адвоката у Кикинди, дана 29. 01. 2010. године, у 
трајању од две године.

13. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду БОЖОВИЋ ОГЊЕН, рођен 13. 11. 1981. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Предојевић Бранислава, адвоката у Старој Пазови, да- 
на 29. 01. 2010. године, у трајању од две године.

14. ДРАКУЛИЋ СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА (ЈМБГ: 1807951855027), дипломира- 
ни правник, рођена 18. 07. 1951. године уписује се 16. 02. 2010. године у Именик 
адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске кан- 
целарије у Зрењанину, Јована Поповића 5.

15. ЛЕТИЋ СМИЉКА (ЈМБГ: 0810950805074), дипломирани правник, рођена 
08. 10. 1950. године уписује се 18. 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Фрушкогорска 31.

16. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАКУЛИЋ 
СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Зрењанину, са даном 05. 02. 2010. године, због 
пензионисања.

17. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛЕТИЋ СМИЉ- 
КА, адвокат у Новом Саду, са даном 08. 02. 2010. године, због пензионисања.

18. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИНИЋ ЈА- 
ШАРЕВИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2009. године, 
због заснивања радног односа. — Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду, поста- 
вља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Инић Јашаревић Браниславе.

19. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НАНИЋ 
РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања 
радног односа. — Кораћ J. .мр Миле, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузи- 
матеља адвокатске канцеларије Нанић Радмиле.

20. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЛЕТИН 
РАДЕНКО, адвокат у Жабљу, са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања радног 
односа. — Димитријевић Ђорђе, адвокат у Жабљу, поставља се за преузимател>а 
адвокатске канцеларије Малетин Раденка.
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21. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОПАЊА 
МИРА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 01. 2010. године, на лични захтев. — 
Драговић Тубић Војислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије Копања Мире.

22. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЛАХОВИЋ 
ВЛАДЕТА, адвокат у Суботици, са даном 12. 12. 2009. године, услед смрти. — Трбо- 
јевић Горан, адвокат у Суботици, поставл>а се за преузимател»а адвокатске канцела- 
рије Влаховић Владете.

23. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛЕНКО- 
ВИЂ ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Кули, са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања рад- 
ног односа. — Рубежић Пуниша, адвокат у Кули, поставља се за преузиматеља адво- 
катске канцеларије Миленковић Ержебет.

24. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДИВЈАК ДУ- 
ШАН, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2009. године, због заснивања радног 
односа. — Челекетић Вељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије Дивјак Душана.

25. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ТУФЕГЏИЋ СРЂАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Стојанов Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 
12. 2009. године.

26. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ГРАБОВАЦ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Драговић Тубић Војиславе, адвоката у Новом Саду, са да- 
ном 31. 12. 2009. године.

27. Узима се на знање да СТОИЉКОВСКИ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Зрења- 
нину, мирују права и обавезе адвоката почев од 01. 01. 2010. године због постављења 
за јавног правобраниоца града Зрењанина. — Јованов Мирослав, адвокат у Зрењани- 
ну, одређује се за привременог заменика Стоиљковски Владимиру.

28. Узима се на знање да је ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, адвокат у Новом Са- 
ду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства 
од 10. 02. 2010. до 09. 02. 2011. године. — Бабић Нада, адвокат у Новом Саду, одре- 
ђује се за привременог заменика.

29. Узима се на знање да је МАЦЕДОНИЋ ИВАН, адвокат у Бечеју, привре- 
мено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 18. 01. 2010. го- 
дине. — Мацедонић Жутић Олга, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заме- 
ника.

30. Узима се на знање да је ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици, привреме- 
но спречена да обавлза адвокатску делатност због болести почев од 26. 12. 2009. го- 
дине. — Фехер Оплетан Ендре, адвокат на Палићу, одређује се за привременог заме- 
ника.

31. Узима се на знање да је ДАКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, настави- 
ла са радом након привремене спречености, дана 09. 01. 2010. године. — Прица Ср- 
ђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

32. Узима се на знање да је БЕЉАНСКИ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сомбору, 
наставио са радом након привремене спречености, дана 19. 12. 2010. године. — Бо- 
госављевић Рајко, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

33. Узима се на знање да је ЗАВРТАНИК ПАРОШКИ САЊА, адвокат у Но- 
вом Саду, наставила са радом након привремене спречености, дана 05. 01. 2010. ro- 
дине. — Чаушевић Татјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привре- 
меног заменика.
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34. Узима се на знање да је Ивковић Зденка, адвокат у Суботици, променила 
презиме, које сада гласи ИВКОВИЋ ГРАБНЕР.

35. Узима се на знање да је Крунић Ана, адвокат у Инђији, променила прези- 
ме, које сада гласи КРУНИЂ ШЕВРТ.

36. Узима се на знање да је Алексић Сања, адвокатски приправник у Ковачи- 
ци, променила презиме, које сада гласи ФИЛИПОВ.

37. Узима се на знање да су Ракић Жељко и Ракић Еордана, адвокати у Новом 
Саду, споразумно раскинули уговор о оснивању Заједничке адвокатске канцеларије, 
дана 30. 12. 2009. године. — Од тог дана адвокати Ракић Жељко и Ракић Гордана на- 
стављају самостално да обављају адвокатску делатност на досадашњој адреси.

38. Узима се на знање да је КЕЧА УРОШ, адвокат у Новом Саду, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12. 2009. 
године.

39. Узима се на знање да је ЈОСИФОВИЋ САША, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 
12. 2009. године.

40. Узима се на знање да је ИВАНЧИЋ МИЛИЦА, адвокат у EIobo.m Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 
12. 2009. године.

41. Узима се на зназве да је ЈАВОРИНА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12. 
2009. године.

42. Узима се на знање да је МАНДИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 14, почев од 28. 12.
2009. године.

43. Узима се на знање да је ВЕЛИКИНАЦ ЕОРДАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 9, почев од 
01. 02. 2010. године.

44. Узима се на знање да је ЧАУШЕВИЋ ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26/1, почев од 04. 
01. 2010. године.

45. Узима се на знање да је ЛЕЧ ЕРИХ, адвокат у Новом Саду, преселио своју 
адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 12, стан 2, почев од 01. 02.
2010. године.

46. Узима се на знање да је ВУЈАСИНОВИЋ БОРА, адвокат у Руми, пресели- 
ла своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 21—23, почев од 01. 01. 2010. 
године.

47. Узима се на знан>е да је СУВАЈАЦ ДУШАН, адвокат у Суботици, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 10, локал 2, почев од 
04. 01. 2010. године.

48. Узима се на знан>е да је ЛЕТИЋ СМИЉКА, адвокат у Новом Саду, пресе- 
лила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 31, почев од 18. 02. 2010. 
године.

49. Узима се на знање да је БРКИЋ НЕБОЈША, адвокат у Ново.м Саду, пресе- 
лио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 31, почев од 01. 02. 2010. 
године.

50. Узи.ма се на знање да је УНКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, пре- 
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 11, почев од 26. 01. 2010. 
године.

51. Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Стара Пазова, про- 
мењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ВРШКА ЈАНА,
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адвоката у Старој Пазови, тако да оно сада гласи: Стара Пазова, Ћирила и Мето- 
дија 24.

52. Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Бечеј, промењен на- 
зив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије МОМЧИЛОВИЋ СИ- 
НИШЕ, адвоката у Бечеју, тако да оно сада гласи: Бечеј, Золтана Чуке 22.

Управни одбор

50



Теме „Гласника” за 2010. 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 свескама

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 назнаком „за Гласник”)

Овај број закључен је 04. фебруара 2010. године.

Тираж: 1700 примерака

Према мишљењу Секретаријата за информације 
Републике Србије бр. 413-01-412/91-01 од 11. априла 

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

алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

Компјутерски слог: Младен Мозетић, ГРАФИЧАР, Нови Сад

Штампа: OFFSET PRINT, Нови Сад
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