
UDC 347.965 ISSN 0017-0933

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  K O M O P E  В О Ј В О Д И Н Е
Ч А С О П И С  3 A П Р А В Н У  Т Е О Р И Ј У  И П Р А К С У

Година LXXXIl 
Књига 70

Нови Сад, фебруар 2010 
Број 2

Др Хасиба Хрустић

Мирослав Поробић 

Драган Калаба

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ

У правцу ревизије уговора о избегавању 
двоструког опорезивања у Србији /  55

РАСПРАВЕ

Ревизија и жалба у управним стварима 
бораца и војних инвалида /  70

Мера безбедности обавезно лечење 
наркомана /  81

САОПШ ТЕЊА

Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине /  85



Указом Председништва СФРЈ бр. 64 од 12. јула 1988, 
поводом 60-Годишњице излажења, 

„ГЛАСНИК” Адвокатске коморе ВоЈводине 
о д л и к о в а н

Орденом заслуга за народ са сребрном звездом

Hasiba Hrustić, Ph.D.

CONTENTS ----------------------------

A R T IC L E S

In the Direction of the Revision of the 
Double Taxation Avoidance Agreements 
in Serbia / 55

Miroslav Porobic

Dragan Kalaba

D IS C U S S IO N S

Revision and Appeal in the Administrative 
Matters of Soldiers and Military 
Invalids / 70

The Security Measure: Mandatory Treatment of 
Drug Addicts / 81

N O T IC E S

From the meeting of Vojvodina Bar Association Board of Directors / 85



АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

Основана 1921. j  Новом Саду



ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 

Покренут 1. јуна 1928.

Главни и одговорни уредници

Др Коста Мајински (1928—1932), др Никола Николић 
(1933—1936), др Василије СШанковић (1936), др Славко М. 
Ћирић (1937), Владимир К. Хаџи (1937—1941), Милорад 
Ботић (1952—1972), Сава Савић (1973—1987), Мирослав 
Здјелар (1987—1994), др Слободан Бељански (1994—2004)

Уређивачки одбор 

Др ЈАНКО КУБИЊЕЦ

главни и одговорни уредник 
адвокат у Новом Саду

Др Енике ВеГ, адвокат у Новом Саду, Милан Добросав- 
љев, адвокат у Новом Саду, др Жељко Фајфрић, адвокат у 
Шиду, др Славен Бачић, адвокат у Суботици, др Владимир 

Медовић, адвокат у Новом Саду

Технички уредник 
МирЈана Јовановић

Адреса Уредништва 
21000 Нови Сад, Змај Јовина 20/1. 

Телефон: 021/521-235; факс: 021/529-459 
e-mail: panonija@eunet.rs 
Рукописи се не враћају

mailto:panonija@eunet.rs


Г Л А С НИК
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  В О Ј В О Д И Н Е
Ч А С О П И С  З А П Р А В Н У  Т Е О Р И Ј У  И П Р А К С У

Година LXXXII 
Књига 70

Нови Сад, фебруар 2010 
Број 2

Ч Л А Н Ц И  UDC 341.241:336.227.1

Prof, dr H a s  ib a  H r u s  t i ć ,  naučni savetnik 
Institut za medunarodnu politiku i privredu, Beograd

U PRAVCU REVIZUE UGOVORA O IZBEGAVANJU 
DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U SRBUI*

SAŽETAK: Imajuci u vidu Sporazum o stabilizaciji i asocijaci- 
ji, koji su potpisale Srbija i EU, a naročito Poglavlje III „Politike sa- 
radnje”, strane ugovomice ce uspostaviti bUsku saradnju sa ciljem 
doprinosa razvoju i rastu potencijala Srbije. U skladu sa članom 
100. Sporazuma, posebna pažnja je data saradnji u oblasti oporezi- 
vanja, koja uključuje mere ka daljoj reformi fiskalnog sistema Srbije 
i restruktuiranje poreske administracije radi osiguranja efektivnosti 
naplate poreza i borbe protiv poreske utaje i stetne poreske konku- 
rencije. Ovim sporazumom, Srbija se takode obavezala da ce kom- 
pletirati mrezu bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog opore- 
zivanja sa državama članicama EU u skladu sa poslednjim izmena- 
ma OECD Modela poreske konvencije na dohodak i kapital.

Ključne reči: dvostruko oporezivanje, rezident, revizija, stalna 
jedinica, dividenda, kamata, autorski honorar

Razvoj medunarodnih ekonomskih odnosa i saradnje zemalja nakon 
Drugog svetskog rata pokazivao je značaj preduzimanja mera u vezi sa 
izbegavanjem medunarodnog dvostrukog oporezivanja. Ta potreba je bila 
vidljiva i kroz povecanje broja bilateralnih poreskih ugovora izmedu ze- 
malja. Kretanja kapitala i tehnologije praceno je i kretanjem radne snage. 
Prihode u inostranstvu osim pravnih lica, ostvaruju radnici, menadžeri, le- 
kari, advokati, umetnici, sportisti, studenti, i dr. Na taj način nastaju razli-
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čiti osnovi za oporezivanje, od posedovanja imovine do ostvarivanja do- 
hotka, odnosno dobiti. Upravo u tim slučajevima nastaje mogućnost za 
međunarodno dvostruko oporezivanje kada dve ili vise država uključenih 
u medunarodne tokove rada i kapitala istovremeno oporezuju istu imovi- 
nu, dohodak ili dobit istog lica.

Oporezivanje međunarodnog (svetskog) dohotka vrši se na osnovi 
načela sedišta (globalno načelo ili načelo svetskog dohotka) ili načela iz- 
vora (načelo zemlje porekla ili lokacije). U prvom slučaju, porez se plaća 
nezavisno od toga gde se ostvaruje dohodak, da li u zemlji ili u inostran- 
stvu. U drugom slučaju, međunarodni dohodak oporezuje se samo u drža- 
vi nastanka dohotka, odnosno u državi u kojoj je ostvaren, bez obzira gde 
je sedište ili mesto stalnog boravka obveznika.

Kod primene načela sedišta svi bi građani koji imaju boravište u jed- 
noj državi, u toj državi imali isti tretman u pogledu dohotka, bez obzira 
da li ostvaruju svoj dohodak u zemlji ili inostranstvu. Kada se dohodak 
ostvaruje u nekoj drugoj državi, mogu da budu različito opterećeni pore- 
zom u odnosu na građane te države ili na strance iz drugih država. Za 
razliku od načela sedišta, prema načelu izvora to nije moguće, jer se uzi- 
ma u obzir samo dohodak koji je ostvaren u toj državi. Zato je za među- 
narodno oporezivanje dohotka u jednoj državi bitno da li se primenjuje 
načelo sedišta ili načelo izvora i da li postoje zaključeni ugovori o izbega- 
vanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja izmedu te i drugih država.

P ojam  d v o stru k o g  op o rez iv a n ja

Dvostruko pravno oporezivanje nastaje kada se isto lice u vezi sa 
istim predmetom oporezivanja oporezuje istim ili sličnim porezom za isti 
period od strane dve ili vise poreskih vlasti. Ako se dohodak oporezuje u 
zemlji izvora, gde je ostvaren, i u zemlji sedista, u kojoj onaj ko ostvaru
je dohodak ima stalni boravak ili sedište, tada dolazi do medunarodnog 
dvostrukog oporezivanja. Dakle, medunarodno dvostruko oporezivanje po- 
stoji kada se za isti predmet oporezivanja od istog lica naplacuje isti ili 
slican porez za isti period od strane dve ili vise država.

Za dvostruko oporezivanje bitno je da postoje najmanje dve razlicite 
poreske vlasti i identičnost sledećih elemenata: obveznika; predmeta opo
rezivanja; poreza; perioda.

Identicnost obveznika podrazumeva da se radi o zakonskom (de iu- 
re) obvezniku, a ne o lieu koje je stvamo pogodeno porezom, odnosno 
koje snosi ekonomski teret poreza. Dvostruko oporezivanje nije slučaj 
oporezivanja jednog istog lica u jednoj državi u svojstvu poreskog dužni- 
ka, dok je u drugoj poreski platac (uplata poreza po odbitku). Medutim, 
ako je poreska činjenica ista, a obveznici različiti, radi se o ekonomskom 
dvostrukom oporezivanja.

Identičnost predmeta oporezivanja ili poreskog objekta podrazumeva 
jednakost objektivnih cinjenica koje odgovaraju zakonski utvrdenim, a
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koje su osnova za nastanak poreske obaveze. Te činjenice mogu da budu 
sama fizička egzistencija obveznika, postojanje prava, ostvareni prihodi ili 
dohodak. Za identicnost predmeta oporezivanja nije neophodno da zakon- 
ska defmicija objekta oporezivanja ili postupak utvrdivanja poreske osno- 
vice bade isti u obe države.

Identicnost poreza ustanovljava se na osnovu uporedivanja činjenica 
koje uslovljavaju nastanak poreske obaveze. S tint u vezi trebalo bi imati 
u vidu da kriterijum na osnovu kojeg se ocenjuje identicnost poreza nije 
njihov naziv ili definicija, vec ekonomska priroda predmeta oporezivanja.

Identicnost perioda oporezivanja odnosi se na vreme u kojem je na- 
stala poreska obaveza. Ako poreska obaveza nastaje kada se desi poreski 
dogadaj koji se može podvesti pod zakonski propisano poresko činjenično 
stanje, onda dvostruko oporezivanje podrazumeva da je ovaj poreski do
gadaj obuhvacen u najmanje dva poreska propisa. Dvostruko oporezivanje 
je kada je isti poreski dogadaj normiran u dva različita poreska zakona 
kao činjenica koja dovodi do nastanka poreske obaveze.

Medunarodno dvostruko oporezivanje stvara stetne posledice, kako 
sa aspekta principa pravičnosti, tako i sa ekonomskog aspekta. Lica koja 
su se našla u toj situaciji diskriminisana su u odnosu na druga lica čiji 
dohodak ili boraviste nemaju medunarodnu komponentu, tako da je me
dunarodno dvostruko oporezivanje ozbiljna smetnja slobodnom kretanju 
ljudi, kapitala, tehnologije, roba i usluga.

Dvostruko oporezivanje direktno povecava troškove kretanja kapita
la. Zahvaljujuci dvostrukom oporezivanju može se desiti da je daleko po- 
voljniji ekonomski položaj obveznika koji su zatvoreni u granicama naci- 
onalne ekonomije u odnosu na one koji se have medunarodnim poslova- 
njem.

Što se tide fizickih lica, postoje različiti koncepti na osnovu kojih se 
defmiše sedište (stalni boravak, prebivalište): državljanstvo, mesto stano- 
vanja, fizička prisutnost tokom određenog perioda i kombinacija ovih kri- 
terijuma.

Za pravno lice uobičajeno se uzima sedište prema registraciji ili se- 
dište uprave ili kontrole poslovanja. Primena načela sedišta u nekoj državi 
može da utiče na donošenje međunarodne odluke o proizvodnji kada 
preduzeća moraju da vode računa i o porezu na dohodak svojih zaposle- 
nih, koji se plaća u državama iz kojih ti zaposleni potiču. U slučaju pri- 
mene načela izvora, različita visina poreza na dohodak u pojedinim drža- 
vama može značajno da utiče na odluke o osnivanju preduzeća — kćerki 
ili stalnih poslovnih jedinica.

U zroci m eđ u n a ro d n o g  d v o str u k o g  o p o rez iv a n ja

Do sukoba poreskih jurisdikcija dolazi jer u medunarodnom javnom 
pravu ne postoje medunarodno priznata načela kojima bi se ograničila su- 
verenost države u poreskoj oblasti. Jedini izuzetak je princip ekstraterito-
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rijalnosti, na kojem se zasnivaju poreske privilegije diplomatskog i kon- 
zulamog osoblja.

Svaka država utvrđuje svoj nacionalni interes u poreskoj materiji na 
osnovu kojeg se opredeljuje za odlučujuće činjenice važne za poresku ju- 
risdikciju. Država postavlja poreski zahtev samo prema licima koja su 
podvrgnuta njenom teritorijalnom suverenitetu na osnovu propisanih pore- 
skih činjenica. Opredeljenje za različite odlučujuće činjenice izmedu razli- 
čitih država dovodi do međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Postoje tri odlučujuće činjenice koje opredeljuju da li ce neko lice 
imati status obveznika i da li ce se ostvareni dohodak ili imovina oporezi- 
vati u odredenoj državi: rezidentstvo; izvor; državljanstvo.

Odlučujuća činjenica određuje subjektivnu stranu poreskopravnog 
odnosa i rasprostiranja poreske obaveze.

Rezidentstvo kao subjektivna odlučujuća činjenica dovodi do uspo- 
stavljanja neograničene poreske obaveze, tako da u ovom slučaju poreska 
jurisdikcija koja proističe iz teritorijalnog suvereniteta prostomo proširuje 
granice države van njene nacionalne teritorije. U tom slučaju reč je o 
principu univerzalnosti poreske obaveze.

Rezidentstvo podrazumeva stalno ili privremeno fizičko prebivalište 
ili prisustvo nekog lica na određenoj teritoriji. Poresko rezidentstvo obič- 
no se ustanovljava za određenu fiskalnu godinu, s tim da je važna dužina 
boravka na osnovu koje se utvrđuje da li je neko lice rezident neke drža- 
ve u propisanom periodu posmatrane fiskalne godine.

Izvor kao odlučujuća činjenica je ekonomskog karaktera, te dovodi 
do uspostavljanja ograničene poreske obaveze, poput oporezivanja imovi- 
ne locirane na odredenoj teritoriji ili dohotka ostvarenog na ovoj teritoriji. 
Тако izvor označava teritoriju na kojoj se nalaze nepokretnosti ili stalna 
poslovna jedinica u kojoj se obavlja poslovna ili profesionalna aktivnost i 
ostvaruje dohodak. U većini savremenih poreskih sistema koriste se kom- 
binovano subjektivne i ekonomske odlučujuće činjenice, na način da su 
rezidenti neograničeno poreski odgovomi, a nerezidenti podležu načelu 
izvora (teritorijalnom principu).

Danas se u praksi državljanstvo kao odlučujuća činjenica u pore- 
skom pravu postepeno povlači pred rezidentstvom. Samo SAD i Filipini 
uzimaju kriterijum državljanstva prilikom odredivanja lica na koja se ras- 
prostire poreska obaveza. Kada bi u vecini država državljanstvo bilo pri- 
hvaceno kao odlučujuća činjenica neopravdano bi bili favorizovani stranci 
— rezidenti, a, s druge strane, države bi imale teškoće da oporezuju pri- 
hode ili imovinu čiji je izvor nastanka izvan njene teritorije.

Izb eg a v a n je  m ed u n a ro d n o g  d v o str u k o g  o p o rez iv a n ja

Medunarodno dvostruko oporezivanje bi se izbeglo ako bi sve drža- 
ve jedinstveno primenjivale isto načelo, odnosno ukoliko bi se u svojim 
poreskim zakonodavstvima opredelile za iste odlučujuće činjenice. Kada
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se primenjuje načelo izvora, pojam izvora dohotka bi se morao jednako 
definisati u svim državama, dok bi se kod primene načela sedišta morao 
jedinstveno usaglasiti i definisati pojam „sediste”. Medutim, pošto to za 
sada nije slučaj, svaka država može sopstvenim zakonima da ograniči 
svoje pravo oporezivanja u odnosu na druge države kada se radi o pore- 
skim činjenicama koje su u vezi sa izbegavanjem medunarodnog dvostru- 
kog oporezivanja.'

Izbegavanje medunarodnog dvostrukog oporezivanja vrsi se prime- 
nom unilateralnih mera koje neka država ugraduje u svoje zakonodavstvo 
ili sklapanjem bilateralnih ili multilateralnih ugovora o izbegavanju me
dunarodnog dvostrukog oporezivanja, kojim se odreduje koja država je 
ovlašćena da oporezuje odredeni predmet oporezivanja ili njegov deo u 
slučaju preklapanja poreskih sistema.^ Bilo da se radi o unilateralnim ili 
bilateralnim merama (ugovorima), za izbegavanje medunarodnog dvostru
kog oporezivanja, utvrduje se prioritet poreskih jurisdikcija u nekom kon- 
kretnom slucaju, odnosno razgranicenje konkurentskih poreskih jurisdikci
ja. Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja po svojoj pravnoj pri- 
rodi spadaju u domen medunarodnog javnog prava. Njihov cilj je spreča- 
vanje, odnosno eliminacija dvostrukog oporezivanja, tako što se vrsi raz
granicenje subjektivnog poreskog prava država ugovoraica. Ugovorima o 
izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao medudržavnim ugovorima, po- 
stižu se i drugi posredni ciljevi; zaštita obveznika, podsticanje stranih ula- 
ganja, borba protiv poreske utaje (zakonite i nezakonite), sprečavanje dis- 
kriminacije obveznika iz druge države. Ti ugovori se u velikoj meri osla- 
njaju na OECD Model poreske konvencije o dohotku i imovini (u daljem 
tekstu: OECD poreska konvencija), koji je jedinstveno regulisao pojam 
poreza na dohodak i poreza na imovinu, uključujući porez na naslede, de- 
fmisanje stalne poslovne jedinice, nepokretne imovine, dividende, kamate, 
autorske naknade.^

Glavni cilj OECD poreske konvencije je da obezbedi uspostavljanje 
jedinstvene osnove za resavanje najčešćih problema koji se pojavljuju u 
oblasti medunarodnog dvostrukog oporezivanja, ali i harmonizacija medu- 
državnih bilateralnih ugovora u korist obveznika. OECD poreska konven
cija se u pregovorima medu državama do sada koristila kao osnovni do- 
kument. Ova konvencija imala je veliki uticaj na dosadasnji razvoj prego- 
varanja, primenu i tumačenje zaključenih ugovora o izbegavanju dvostru
kog oporezivanja. Prvo, neophodno je naglasiti da su se ti ugovori odno- 
sili ne samo na izbegavanje dvostrukog oporezivanja, vec i na izbegava
nje poreske utaje. Drugo, nezaobilazna cinjenica je da se u postupku pre-

' Videti: H. Hrustić, Javne finansije i poresko pravo, Pravni fakultet Univerziteta 
Union i Službeni glasnik RS, Beograd, 2006.

2 Nordijska poreska konvencija o dohotku i imovini, potpisana izmedu Danske, Fin- 
ske, Islanda, Norveške i Švedske, 1983. godine, revidirana 1987, 1989. i 1996. godine, pri
mer je multilateralne konvencije izmedu grupe država.

3 The OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 17 July 2008, 
OECD, Paris.
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govaranja, zaključivanja ili revidiranja bilateralnih ugovora o izbegavanju 
medunarodnog dvostrukog oporezivanja, usMadivanje i prilagodavanje upra- 
vo vršilo u odnosu na ovu konvenciju. Koliki napredak je postignut u iz
begavanju medunarodnog dvostrukog oporezivanja moglo bi se meriti 
brojem dosadasnjim potpisanim ugovorima koji u biti slede zajednički 
obrazac i u najvecem broju slučajeva sadrže odredbe OECD poreske kon- 
vencije. OECD poreska konvencija olakšava bilateralne pregovore izmedu 
zemalja i harmonizuje definicije i rešenja bilateralnih poreskih ugovora. 
Najvecim delom, korišćena je i kao osnova za skiciranje revizije UN Mo- 
dela konvencije o dvostrukom oporezivanju izmedu razvijenih zemalja i 
zemalja u razvoju."*

OECD poreska konvencija primenjuje se na sva lica koja su reziden- 
ti jedne ili obe države ugovornice, a odnosi se na poreze na dohodak i na 
imovinu.

Kod fizickih lica, polazni kriterijum je stalno mesto stanovanja. Kod 
pravnih lica i drugih organizacija OECD poreska konvencija daje pred- 
nost mestu efektivnog upravljanja, a ne mestu registracije. Dobit preduze- 
ca oporezuje se samo u drzavi ugovomici u kojoj se nalazi mesto efektiv
nog upravljanja preduzecem, izuzev ako preduzece obavlja poslovanje u 
drugoj državi ugovomici preko stalne jedinice koja se nalazi u njoj. Kada 
preduzece obavlja poslovanje u drugoj drzavi ugovomici preko stalne je
dinice, dobit preduzeca može se oporezivati u toj dmgoj državi, ali samo 
do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj jedinici.

Koncept stalne jedinice koristi se da bi se utvrdilo postojanje prava 
države ugovornice da oporezuje dobit od poslovanja koju ostvari preduze
ce dmge države ugovornice. Naime, članom 7. OECD poreske konvenci
je, predvideno je da država ugovomica može da oporezuje dobit preduze- 
ca dmge države ugovornice jedino ako to preduzece posluje preko stalne 
jedinice, koja je situirana na njenoj teritoriji, i to samo dobit koja se može 
pripisati stalnoj poslovnoj jedinici. Stalnom jedinicom smatra se stalno 
mesto poslovanja, preko kojeg se poslovanje preduzeca obavlja potpuno 
ili delimično: sedište uprave; ogranak; poslovnica; fabrika; radionica; md- 
nik, izvor nafte ili gasa, kamenolom ili dmgo mesto iskorišćavanja pri- 
rodnih bogatstava.

Gradilište, gradevinski, montažni ili instalacioni radovi ili nadzome 
delatnosti u vezi sa tim radovima su stalna poslovna jedinica samo ako to 
gradiliste, radovi ili delatnosti traju duže od dvanaest meseci.

Dobit od obavljanja medunarodnog saobracaja pomorskim brodovi- 
ma ili vazduhoplovima oporezuje se samo u državi ugovomici u kojoj se 
nalazi sedište stvame uprave preduzeca.

Dohodak i imovina mogu se oporezivati:
— bez ikakvog ogranicenja u državi izvora ili u državi rezidentstva;

■* United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Deve
loping Countries, United Nations Publications, New York, first edition 1980, second edition 
2001 .
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— dohodak može da bude predmet ograničenog oporezivanja u dr- 
žavi izvora.

Dohodak koji rezident države ugovomice ostvari od nepokretne imo- 
vine (uključujući dohodak od poljoprivrede ili šumarstva) koja se nalazi u 
drugoj državi ugovomici, kao i dohodak koji se ostvari neposrednim kori- 
šćenjem, iznajmljivanjem ili drugim načinom korišćenja nepokretne imo- 
vine i dohodak od nepokretne imovine preduzeca i dohodak od nepokret
ne imovine koja se koristi za obavijanje samostalnih ličnih delatnosti, mo- 
že se oporezivati u državi izvora.

Termin „nepokretna imovina” ima značenje prema zakonu države 
ugovomice u kojoj se odnosna nepokretna imovina nalazi. Nepokretna 
imovina obuhvata i stočni fond i opremu koja se koristi u poljoprivredi i 
šumarstvu, prava na koja se primenjuju odredbe opsteg zakona o zemlji- 
šnoj svojini, plodouživanje nepokretne imovine i prava na promenljiva ili 
stalna placanja kao naknade za iskorišćavanje ili za pravo na iskorišćava- 
nje mineralnih nalazišta, izvora i drugih prirodnih bogatstava. Pomorski 
brodovi, rečni brodovi, vazduhoplovi i drumska vozila, ne smatraju se ne- 
pokretnom imovinom.

Termin „dividenda” oznacava dohodak od akcija ili drugih prava 
učešća u dobiti koja nisu potraživanja duga, kao i dohodak od drugih pra
va preduzeca koji je poreski izjednacen sa dohotkom od akcija u zakoni- 
ma države čiji je rezident preduzece koja vrsi raspodelu.

Dividende koje isplacuje preduzece rezident države ugovomice rezi- 
dentu druge države ugovomice mogu se oporezivati u toj dmgoj državi. 
Dividende mogu da budu predmet ograničenog oporezivanja u državi iz
vora, čiji je rezident preduzece koje ih isplacuje, s tim da porez ne može 
biti veci od 5 odsto od bmto iznosa dividend! ako je primalac stvami vla- 
snik preduzece koje neposredno ima najmanje 25 odsto učešća u kapitalu 
preduzeca koje isplacuje dividende, i 15 odsto od bmto iznosa dividend! 
u svim dmgim slucajevima.

Termin „kamata”, oznacava prihod od potraživanja duga svake vrste, 
nezavisno od toga da li je obezbedena zalogom i da li se na osnovu njih 
slice pravo na učešće u dobiti dužnika, a naročito prihod od državnih du- 
govnih hartija od vrednosti i prihod od državnih obveznica ili dmgih ob- 
veznica, uključujući premije i nagrade na takve hartije od vrednosti. Zate- 
zna kamata ne sraatra se kamatom koja je predmet oporezivanja. Nadležni 
organ! država ugovomica dogovaraju se o načinu primene ovog ogranice- 
nja.

Kamata ostvarena u državi ugovomici koja se isplacuje rezidentu 
dmge države ugovomice može se oporezivati u toj drugoj državi. Kamata 
se može oporezivati i u državi ugovomici u kojoj je ostvarena, u skladu 
sa zakonima te države, ali ako je primalac stvarni vlasnik kamate utvrden 
porez ne može biti veci od 10 odsto od bmto iznosa kamate.

Ostale vrste dohotka ili imovine oporezuju se samo u drzavi rezi- 
dentstva obveznika; autorske naknade; privatne penzije; primanja studena- 
ta; udeli u kapitalu ili hartijama od vrednosti.
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Kada rezident države ugovomice dobija dohodak iz izvora u drugoj 
državi ugovomici, ili poseduje imovinu u toj drugoj državi, prema odred- 
bama OECD poreske konvencije, oporezuje se samo u državi rezident- 
stva, tako da ne nastaje problem dvostrukog oporezivanja, pošto se država 
izvora mora suzdržati od oporezivanja tog dohotka ili imovine.

Dohodak i imovina, u saglasnosti sa konvencijom, mogu da budu 
oporezovani sa ili bez ograničenja u državi izvora ili u državi rezident- 
stva, s tim da država rezidentstva ima obavezu da eliminiše dvostruko 
oporezivanje, što se može postići primenom jednog od dva metoda:

— metoda izuzeca, kada se dohodak ili imovina koja se oporezuje 
samo u državi izvora, izuzima od oporezivanja. Buduci da izuzece dovodi 
do gubitka poreskih prihoda u državi koja primenjuje metod izuzeca, ova 
država može da oporezuje samo razliku u dohotku ili imovini koja ostaje 
neoporezovana u zemlji izvora, što je rezultat različitih visina stopa;

— metoda poreskog kredita ili odbitka poreza, kada se iznos obra- 
čunatog poreza u državi rezidentstva umanjuje za iznos placenog u ino- 
stranstvu, tj. u zemlji izvora.

Primanja koja rezident države ugovomice ostvari iz radnog odnosa u 
drugoj državi ugovomici ne oporezuju se u toj državi:

— ako primalac boravi u periodu ili periodima koji ukupno ne pre- 
lazi 183 dana u periodu od dvanaest meseci koji pocinje ili se zavrsava u 
odnosnoj poreskoj godini;

— ako se primanja isplacuju od strane ili u ime poslodavca koji nije 
rezident druge države ugovomice;

— ako primanja ne padaju na teret stalne jedinice ili stalne baze ko- 
ju poslodavac ima u drugoj državi ugovomici.

OECD poreska konvencija sadrži i specijalne odredbe koje se tiču:
— eliminacije poreske diskriminacije;
— uspostavljanja zajednickog postupka radi resavanja sukoba u po- 

gledu interpretacije poreske konvencije;
— razmene informacija izmedu poreskih organa država ugovomica i 

uzajamne pomoci država ugovomica u naplati poreza;
— poreskog tretmana clanova diplomatskih misija i konzulamih pred- 

stavništava u saglasnosti sa medunarodnim pravom;
— teritorije na kojoj se primenjuju odredbe konvencije.
U tabeli br. 1 prikazane su zemlje sa kojima Republika Srbija (u da- 

Ijem tekstu: Srbija) ima zaključene bilateralne ugovore o izbegavanju 
dvostrukog oporezivanja, stope poreza po odbitku na dividende, kamate i 
autorske naknade, koje kao zemlja izvora Srbija ima pravo da primeni na 
rezidente druge države ugovomice kada ove vrste prihoda ostvare na nje- 
noj teritoriji.
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Tabela br. 1. Srbija: Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja*

Godina Stopa poreza Stopa 
poreza na

Stopa
Država Predmet ugovora početka po odbitku na 

dividende:
poreza na 
autorskeprimene niža/viša kamate naknade

Države sa kojima je  ugovor potpisala SFR Jugoslavija
Francuska Dohodak 1976 5/15 0 0
Švedska Dohodak i imovina 1982 5/15 0 0
Belgija Dohodak i imovina 1982 10/15 15 10
Danska Dohodak i imovina 1983 5/15 0 10
V. Britanija i 
Sevema Irska Dohodak 1983 5/15 10 10
Holandija Dohodak i imovina 1983 5/15 0 10
ČSSR Dohodak i imovina 1984 5/15 0 10
Italija Dohodak i imovina 1986 10 10 10
Norveška Dohodak i imovina 1986 10 0 10
Poljska Dohodak i imovina 1986 5/15 10 10
Kipar Dohodak i imovina 1987 10 10 10
Sri Lanka Dohodak i imovina 1987 12,5 10 10
Madarska Dohodak i imovina 1988 10 0 10
Rumunija Dohodak i imovina 1988 10 10 10
Finska Dohodak 1988 5/15 0 10
Nemačka Dohodak i imovina 1989 15 0 10
Egipat Dohodak i imovina 1989 5/15 15 15
NR Kina Dohodak i imovina 1990 5 15 15
Filipini Dohodak i imovina 1990 10/15 10 10
Malezija Dohodak 1991 0 15 10
Države sa kojima Je ugovor potpisala SR Jugoslavija
Grčka Dohodak i imovina 1998 5/15 10 10
NR Kina** Dohodak i imovina 1998 5 15 15
Zimbabve Dohodak i imovina 1998 5/15 10 10
Ruska Federacija Dohodak i imovina 1998 5/15 10 10
Makedonija Dohodak i imovina 1998 5/15 10 10
Rumunija** Dohodak i imovina 1996 10 10 10
Poljska** Dohodak i imovina 1999 5/15 10 10
Gvineja Dohodak i imovina 1999 5/15 10 10
Belorusija Dohodak i imovina 1999 5/15 10 10
Bugarska Dohodak i imovina 2001 5/15 10 10
Gana Dohodak, imovina i 

kapitalni dobitak 2001 5/15 10 10
DNR Koreja Dohodak i imovina 2001 5/15 10 10
Slovacka Dohodak i imovina 2001 5/15 10 10
Ukrajina Dohodak i imovina 2001 5/15 10 10
Drzave sa kojima je ugovor potpisala Srbija i Crna Gora
Madarska** Dohodak i imovina 2003 5/15 10 10
Kuvajt Dohodak i imovina 2004 5/15 10 10
Slovenija Dohodak i imovina 2004 5/15 10 10
Bosna i 
Hercegovina Dohodak i imovina 2005 5/15 10 10
Hrvatska Dohodak i imovina 2005 5/15 10 10
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Driava Predmet ugovora
Godina
početka
primene

Stopa poreza 
po odbitku na 

dividende: 
niža/viša

Stopa 
poreza na 

kamate

Stopa 
poreza na 
autorske 
naknade

Albanija Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Češka Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Moldavija Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Letonija Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Turska Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Egipat** Dohodak 2006 5/15 10 10
Švajcarska Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Albanija Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Iran Dohodak i imovina 2006 5/15 10 10
Indija Dohodak i imovina 2007 5/15 10 10
Litvanija Dohodak i imovina 2009 5/10 10 10
Grčka** Dohodak i imovina 2009 5/15 10 10

Izvor: „Međunarodni ugovori”: SI. list SFRJ, br.: 28/75; 7/81; 11/81; 15/81; 7/82; 12/82; 
2/83; 9/85; 14/85; 2/86; 4/86; 6/87; 8/87; 12/88, 16/89; 7/90; 15/90; SI. list SRJ, br.: 2/97; 
3/95; 5/96; 4/96, 2/98; 5/98; 1/99; 1/01; 4/01; 2/98; 1/00; 10/01; SI. list SCG, br. 4/03; 
7/03; 6/04; 18/04; 3/05; 6/05; 11/05; 14/05; 3/06; SI. glasnik RS, br. 102/07; 42/09.

* Svi ugovori zaključeni između SFRJ, SRJ ili SCG i drugih država, proizvode pravno 
dejstvo u bilateralnim ekonomskim odnosima izmedu Srbije i odnosnih država ugovomica. 
** Revidiran Ugovor

Imajuci u vidu da Srbija nije potpisala ugovore o izbegavanju dvo- 
strukog oporezivanja sa velikim brojem zemalja u svetu, da bi se izbegle 
stetne posledice od medunarodnog dvostrukog oporezivanja, Zakonom o 
porezu na dobit preduzeca (Službeni glasnik RS, br. 25/2001, 80/2002, 
43/2003, 84/04), i Zakonom o porezu na dohodak gradana (Službeni gla
snik RS, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09), predvide- 
ne su unilateralne mere kojima je obezbedeno da ne dode do dvostrukog 
oporezivanja.

Prema odredbi člana 51. Zakona o porezu na dobit preduzeca, ako 
rezidentni obveznik ostvari dobit poslovanjem u drugoj državi, na koju je 
placen porez u toj državi, na racun poreza na dobit preduzeca utvrdenog 
prema odredbama ovog zakona, odobrava mu se poreski kredit u visini 
poreza na dobit placenog u toj drugoj državi, s tim da iznos poreskog 
kredita ne može biti veci od iznosa koji bi se obračunao primenom odre- 
daba ovog zakona na dobit ostvarenu u inostranstvu.

Matičnom preduzeću — rezidentnom obvezniku Srbije može se uma- 
njiti obracunati porez na dobit preduzeca za iznos koji odgovara porezu 
koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz ko- 
je su isplacene dividende koje se uključuju u prihode matičnog preduzeca 
i na te isplacene dividende (clan 52). Prihodi od dividend! iz nerezidentne 
filijale uključuju se u prihode rezidentnog maticnog preduzeca u iznosu 
uvecanom za placeni porez na dobit preduzeca, odnosno porez po odbitku 
na dividende. Poreski kredit (placeni porez u drugoj državi) može se kori- 
stiti za umanjenje obračunatog poreza maticnog preduzeca najviše do iz-
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nosa poreza koji bi po odredbama Zakona Srbije bio obračunat na dobit, 
odnosno na dividendu. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se pre- 
neti na račun poreza maticnog preduzeca iz buducih obracunskih perioda, 
ali ne duže od 10 godina.

Na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obve- 
znika po osnovu dividend! i udela u dobiti u pravnom lieu, autorskih na- 
knada, kamata, kapitalnih dobitaka i naknada po osnovu zakupa nepokret- 
nosti i pokretnih stvari, obračunava se i placa porez po odbitku po stopi 
od 20%, ako medunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog opore- 
zivanja nije drakeije uredeno. Ako je ugovorom odredena druga (niža) 
stopa, ne primenjuje se propisana stopa od 20% vec utvrdena stopa u bi- 
lateralnom ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenim 
sa zemljom čiji je rezident lice koje je te prihode ostvarilo na teritoriji Sr
bije. Porez po odbitku ne obracunava se i ne placa ako se prihod isplacu- 
je stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika.^

Prema odredbi člana 7. Zakona o porezu na dohodak gradana, obve
znik poreza na dohodak gradana je rezident Srbije, za dohodak ostvaren 
na teritoriji Srbije i u drugoj državi. Rezident jeste fizičko lice koje mora 
da ispunjava oba sledeca dva uslova; da na teritoriji Srbije ima prebivali- 
ste ili centar poslovnih i životnih interesa, i da neprekidno ili sa prekidi- 
ma, boravi 183 ili vise dana u periodu od 12 meseci koji pocinje ili se 
završava u odnosnoj poreskoj godini.

Ako obveznik — rezident ostvari dohodak u drugoj državi, na koji 
je placen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak gradana utvrde- 
nog prema odredbama Zakona o porezu na dohodak gradana odobrava 
mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak placenog u toj državi 
(član 12), s tim da iznos poreskog kredita ne može biti veci od iznosa ko
ji bi se dobio primenom odredaba ovog zakona na dohodak ostvaren u 
drugoj državi.

Kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac 
prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporeziva
nja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom 
je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, i da je 
on stvami vlasnik prihoda (clan 107a).

Revizija ugovora u skladu sa poslednjom OECD 
poreskom konveneijom

Imajuci u vidu clan 100. Sporazuma o stabilizaeiji i asoeijaeiji, koji 
su potpisale Srbija i EU, Srbija ce u narednom periodu kompletirati mre- 
ŽU bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa država- 
ma članicama EU u skladu sa poslednjim izmenama OECD Modela kon-

5 Član 40.
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vencije.® Kompletiranje mreže bilateralnih ugovora pretpostavlja, ne samo 
zaključivanje ovih ugovora sa državama članicama sa kojima nisu zaklju- 
čeni, već i reviziju dosadašnjih potpisanih ugovora sa državama članica- 
ma EU, s obzirom da su neki od tih ugovora potpisani pre 20 i više godi- 
ne te nisu odraz savremenih ekonomskih uslova. S tim u vezi, neophodno 
je uzeti u obzir dve bitne činjenice koje ce odredivati buduce pregovore i 
sadržaj ugovora sa državama clanicama EU. Prva je promena odredbi sa- 
mog OECD Modela poreske konvencije iz 2008. godine. Te promene obu- 
hvataju;

— revidiran komentar clana 7. u delu koji se tice odredivanja profi- 
ta koji se pripisuje stalnoj jedinici;

— promenu interpretacije clana 24 (nediskriminacija);
— dopunu clana 25. uključivanjem u postupak zajedničkog dogova- 

ranja mogucnost arbitraže kada se radi o neresenim slucajevima na zahtev 
lica koje smatra da nije oporezovano u skladu sa zaključenim poreskim 
ugovorom. Za resavanje tih slučajeva primenjuje se postupak uzajamne 
saglasnosti;

— pojašnjenje komentara tmovitog koncepta „mesta efektivnog upra- 
vljanja”, odnosno slučaj duplog rezidentstva lica koja se smatraju nerezi- 
dentima prema pravilima vezanog prekida. Za rešavanje slučajeva korpo- 
racija sa dvojnim rezidentstvom iz poreskih razloga, obezbedeno Je alter- 
nativno resenje da takav slučaj postaje predmet postupka uzajamne sagla
snosti;

— promenu izvesnih aspekata komentara definicije autorskih hono- 
rara, dopunu komentara clana 13, manje izmene komentara članova 23. A 
i 23. B, kao i člana 21.

Druga činjenica su rezervisane pozicije Srbije na upotrebu altemati- 
va u odnosu na pojedine odredbe OECD Modela poreske konvencije, ali i 
rezervisane pozicije svake države članice EU pojedinačno, a koje su une- 
sene u Komentara Modela.’ Komentar je skiciran i usaglasen u OECD 
Komitetu za fiskalne poslove od strane imenovanih eksperata vlada zema- 
Ija članica. Medutim, Komentar ne predstavlja aneks bilo kojeg ugovora o 
izbegavanju dvostrakog oporezivanja kojeg potpisuju zemlje ugovomice, 
te samim tim nije pravno obavezujuci medunarodni instrument. Ipak, Ko
mentar jeste pomoc u primeni i tumacenju ugovora, naročito u slucaju 
mogucih nesuglasica. Poreske uprave svih zemalja koriste Komentar u in- 
terpretaciji bilateralnih poreskih ugovora. Kada zemlje medusobno zaklju- 
cuju ili revidiraju bilateralne ugovore o izbegavanju dvostrakog oporezi
vanja, uskladuju se prema Modelu poreske konvencije i tumačenju iz Ko
mentara, uzimajuci u obzir i njihove rezervisane pozicije u odnosu na ne- 
ke odredbe Modela, a koje su sadržane u Komentara. Gotovo sve zemlje

® Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Službeni list RS, broj 83/2008; OECD Mo
del Tax Convention on Income and on Capital, OECD Committee on Fiscal Affairs, OECD, 
Paris, 17 July 2008.

Commentaries on The Articles of The Model Tax Convention, OECD, Paris, 2008.
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koje su učestvovale u reviziji Modela poreske konvencije koriste pravo na 
rezervisanje drugih rešenja u odnosu na rešenja odredbi Modela, u celini 
ill delimično, tako da se te rezervisane pozicije unose u Komentar u delu 
tumačenja odredbi kojih se tiču. Stoga je prihvatljivo da, ako je jedna ze- 
mlja unela te rezervacije, odnosno alternative na odredene odredbe u bila- 
teralni ugovor, i druga zemlja u pregovorima, odnosno pri zaključivanju 
bilateralnog ugovora sa tom zemljom, ima slobodu delovanja u odnosu na 
njene rezervisane pozicije u saglasnosti sa principom reciprociteta. Rezer
visane pozicije na odredene odredbe izražavaju nastojanje svake zemlje 
da prilagodi formulisanje pojedinih odredbi Modela altemativnom ili do- 
datnom odredbom, što je uključeno u Komentaru i zemlje ih koriste kada 
zaključuju ili revidiraju svoje bilateralne poreske ugovore.

Prema tome, vecina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja 
sa državama članicama EU će pretrpeti velike promene, što će za posledi- 
cu imati i promenu unutrašnjeg poreskog zakonodavstva. Na primer, 
predmet buducih promena ce svakako biti vreme trajanja radova na gradi- 
lištu, ili gradevinskih, montažnih ili instalacionih radova ili nadzomih de- 
latnosti, koje opredeljuje da li kao takvi, ti radovi čine stalnu poslovnu je- 
dinicu. Prema odredbi clana 4. Zakona o porezu na dobit preduzeca Srbi- 
je, stalnu poslovnu jedinicu cine i stalno ili pokretno gradiliste, gradevin- 
ski ili montažni radovi, ako traju duže od sest meseci, dok je prema Mo- 
delu konvencije predvideno trajanje duže od dvanaest meseci.

Zatim, Srbija je, inter alia, rezervisala pravo:
— na proširenje definicije „medunarodni saobracaj” koja bi pokriva- 

la i drumski transport u bilateralnim ugovorima;
— na oporezivanje dividende nerezidenta po jedinstvenoj stopi, ne 

manjom od 10 procenata, a ne po stopi od 5 odsto bruto iznosa dividendi 
ako je stvami vlasnik kompanija koja neposredno ima najmanje 25 odsto 
kapitala kompanije koja isplacuje dividende, ili 15 odsto bruto iznosa di
videndi u svim drugim slučajevima;

— na oporezivanje kamate, autorskih honorara i bilo kojih naknada 
člana uprave direktora ili sličnog organa rezidentne kompanije, na izvoru, 
a ne prema rezidentnosti primaoca.

Prema tome, u narednom periodu bi trebalo ocekivati intenzivan rad 
na reviziji ugovora koji su zaključeni sa zemljama članicama EU, ali i za- 
kljucivanje ovih ugovora sa Austrijom, Portugalijom, Španijom, Irskom, 
Luksemburgom, Maltom i Estonijom.

Z a k iju ca k

Više od tri decenije je prošlo od kada je nekadasnja SFR Jugoslavia 
ratifikovala prvi sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, koji se 
i danas primenjuje u Srbiji. Jedna od obaveza Srbije, koja proističe iz 
potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa EU, je kompletiranje 
mreže bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa dr-
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žavama članicama EU u skladu sa poslednjim izmenama OECD Modela 
poreske konvencije. Kompletiranje mreže bilateralnih ugovora pretposta- 
vlja, ne samo zaključivanje ovih ugovora sa državama članicama sa koji- 
ma nisu zaključeni, već i reviziju postojećih, imajući u vidu da je sadržaj 
odredbi tih ugovora uveliko izmenjen brojnim revizijama OECD Modela 
poreske konvencije, i da suštinski ne odražava savremeni pravni i eko- 
nomski ambijent u kojem se odvija medunarodno poslovanje.

Inače, s obzirom na činjenicu da postoji izvestan broj zemalja sa ko- 
jima nije potpisala bilateralne ugovore, Srbija Je u cilju izbegavanja štet- 
nih posledica od dvostrukog oporezivanja, primenila unilateralne mere ta- 
ko što Je u svoje poresko zakonodavstvo unela odredbe kojima se putem 
mehanizma poreskog kredita štite obveznici-rezidenti koji su platili porez 
u inostranstvu. Medutim, sa revizijom postojećih, i sa potpisivanjem no- 
vih ugovora, te odredbe u unutrašnjem zakonodavstvu će takođe biti 
predmet promene.
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IN THE DIRECTION OF THE REVISION OF THE DOUBLE TAXATION 
AVOIDANCE AGREEMENTS IN SERBIA

Professor Hasiba Hrustic, Ph.D„ scientific adviser 
The Institute of International Politics and Economics, Belgrade

S u m m a r y

If we take into consideration the Stabilization and Association Agreement entered 
into between Serbia and EU, and especially Chapter III „Cooperation Policies”, we may see 
that the contracting parties will establish a close cooperation in order to support the deve
lopment and growth of potentials in Serbia. In accordance with Article 100 of the Agree
ment a special attention is paid to the cooperation in the field of taxation including mea
sures for the further reform of Serbian fiscal system and restructuring of tax administration 
with a view of ensuring effectiveness of tax collection and fight against fiscal fraud and ne
gative tax competition. By the virtue of this Agreement, Serbia has undertaken to complete 
the network of bilateral double taxation avoidance agreements with EU Member States, in 
accordance with the latest changes of the OECD Model Tax Convention on Income and on 
Capital.

Keywords-, double taxation, resident, revision, permanent unit, dividend, interest, 
author’s compensation
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Р А С П Р А В Е

UDC 364.37:355.11-053.18

М и р о с л а в  П о р о б и ћ  
дипломирани правник

РЕВИЗИЈА И ЖАЛБА У УПРАВНИМ СТВАРИМА БОРАЦА 
И ВОЈНИХ ИНВАЛИДА*

I

Због специфичне природе управних ствари у појединим управ- 
ним областима, законом се прописију неопходна одступања од пра- 
вила општег управног поступка, с тим што та одступања морају би- 
ти у сагласности с начелима општег управног поступка (члан 3. За- 
кона о општем управном поступку'.

Законом о основним правима бораца, војних инвалида и поро- 
дица палих бораца^ и Законом о правима бораца, војних инвалида 
и чланова њихових породица^, прописана су одступања од правила 
општег управног поступка. Поступак остваривања права бораца и 
војних инвалида, у односу на општи управни поступак, карактери- 
шу: 1. ревизија као посебан управни поступак и 2. посебна правила 
за опште институте управног поступка.

Ревизија је посебан редован обавезан другостепени управни 
поступак који се покреће по сили закона када првостепени орган 
донесе решење којим се признају одређена права. Ради се о потпу- 
ном посебном управном поступку. Уређене су све фазе поступка, уз 
супсидијарну примену Закона о општем управном поступку. Реви- 
зија није фаза општег управног поступка, нити је посебан облик не-

* Рад примљен: 13. 07. 2009. године.
' Закон о општем управном поступку („Службени лист CPJ” број 33/97. и 

31/01).
2 Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бора- 

ца („Службени лист CPJ” број 24/98. и 29/98).
3 Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица 

(„Службени гласник СРС” број 54/89. и „Службени гласник PC” број 137/04).
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ке од фаза општег управног поступка. Ради се о посебној фази 
управног поступка, која се укључује у општи управни поступак, у 
фази другостепеног управног поступка и то или самостално или уз 
поступак по жалби.

II

1.

Решење којим се признаје једно од законом таксативно наведе- 
них права, донето у првом степену, поддеже ревизији. Ревизија је 
обавезан управни поступак: 1. ревизија мора бити вршена, 2. прво- 
степени орган је дужан да достави решење на ревизију, 3. првосте- 
пени орган није овлашћен да одлучује да ли треба доставити реше- 
ње на ревизију, 4. првостепени орган није овлашћен да одлучује да 
ли треба вршити ревизију решења, 5. ревизија се врши независно 
од воље странке, чак и противно вољи странке, 6. ревизијски орган 
је дужан да изврши ревизију решења, 7. ревизијски орган је овла- 
шћен да изврши ревизију решења, 8. ревизијски орган није овла- 
шћен да одлучује да ли треба извршити ревизију решења, 9. зако- 
ном је одређено која решења подлежу ревизији, 10. ревизијски ор- 
ган није овлашћен да проширује листу решења која подлежу реви- 
зији, 11. ревизијски орган није овлашћен да сужава листу решења 
која подлежу ревизији.

Насупрот ревизији, коришћење редовних и ванредних правних 
средстава није обавезно. To се односи и на жалбу: 1. као и остала 
правна средства, жалба није обавезна, јер се може, a не мора кори- 
стити, 2. странке, a у одређеним случајевима и државни органи, 
овлашћени су да улажу жалбу, 3. странке и органи самостално од- 
лучују да ли ће уложити жалбу. Према томе, поступак по жалби је 
евентуална фаза управног nocTynKal

2.

Ревизија је поступак који се покреће по сили закона, a води по 
службеној дужности. Самим постојањем првостепеног решења ко- 
јим се признају законом одређена права, поступак ревизије је по- 
кренут.

Поступак по жалби се не покреће ни по сили закона, ни по 
службеној дужности, већ поводом жалбе странке.

^ Др Стеван Лилић, Уиравно ираво, Београд, 1998, стр. 346.
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Ревизија је посебан управни поступак, јер се врши: 1. само у 
управним стварима из одређене управне области, и 2. у одређеним 
управним стварима из те области.

Поступак по жалби је општи другостепени управни поступак, 
јер се може водити у свим управним стварима: 1. ако посебним за- 
коном жалба није искључена, и 2. уколико је жалба изјављена.

3.

4.

Ревизија је редован управни поступак, јер се увек врши када 
постоји решење одређене садржине, без обзира да ли је поступак, 
који је претходио доношењу решења, првостепени орган покренуо 
по захтеву странке, по службеној дужности или поводом ванредних 
правних средстава. Ревизији не подлежу првостепена решења који- 
ма се захтев одбија, којима престају раније призната права и којима 
се признају права за која законом није одређено да подлежу ревизи- 
ји. Унапред је познато да решење подлеже ревизији, али није изве- 
сно како ће ревизија бити окончана. Првостепено решење не по- 
стаје коначно, ни извршно ни правоснажно пре него што буде из- 
вршена ревизија.

Жалба је редовно правно средство, те се може користити увек, 
против свих решења (и закључака којима се окончава управни по- 
ступак), без обзира на садржину решења и начин решавања управ- 
не ствари. Изузетно, употреба жалбе се може изричито искључити 
законом.

5.

Ревизију врши орган који решава у другом степену у управним 
стварима бораца и војних инвалида. To значи да је орган који врши 
ревизију надлежан и за вршење инстанционе контроле и за вршење 
службеног надзора у општем управном поступку. У области борачке 
и инвалидске заштите, путем три облика оцене законитости прво- 
степених управних аката, управну контролу управе врши другосте- 
пени орган.

У општем управном поступку, другостепени орган врши управ- 
ну контролу управе, оцењујући законитост првостепених управних 
аката, у поступку инстанционе контроле и у поступку службеног 
надзора.

6.

Ревизија и жалба имају:
1. деволутивно дејство.
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2. суспензивно дејство, уз могућност да се законом пропишу 
изузеци.

7.

Ако оценом законитости првостепеног управног акта, у по- 
ступку ревизије или у поступку по жалби, буде утврђено да је прво- 
степени управни акт законит, акт остаје на снази. У супротном, тај 
управни акт ће бити стављен ван снаге, при чему управна ствар мо- 
же бити решена или предмет враћен првостепеном органу на по- 
новни поступак и оддучивање.

8 .

Да би ревизија могла бити вршена потребно је да: 1. првосте- 
пени орган донесе решење, 2. решење буде донето у писаној фор- 
ми, 3. буде признато законом одређено право, 4. решење буде до- 
стављено странци, 5. протекне рок за жалбу или буде изјављена 
жалба.

Странка одлучује да ли ће употребити жалбу као редовно прав- 
но средство против првостепеног решења, a може је употребити и 
када првостепено решење није донето у законом прописаном року. 
Ћутање управе, као правна конструкција о постојању негативног 
управног акта, садржи у себи два битна елемента, фикцију да је до- 
нет управни акт који у ствари не постоји и претпоставку да је доне- 
ти управни акт негативан, јер се њиме одбија захтев странке^

9.

Поступак по жалби се води ако и док постоји жалба. Уколико 
странка одустане од жалбе, орган обуставља поступак по жалби.

Ревизија се не покреће вољом странке, па се вољом странке не 
може ни окончати. Надлежни орган води и окончава ревизију по 
службеној дужности.

10.

Првостепени орган је дужан да решење које подлеже ревизији, 
заједно са списима предмета, достави органу надлежном за вршење 
ревизије у законом прописаном року.

5 Др Стеван Лилић, Уиравно право, Беохрад, 1998, стр. 245.
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y  поступку no жалби, првостепени орган је: 1. дужан да утврди 
да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране 
овлашћеног лица, 2. овлашћен да одбаци жалбу која није допуште- 
на, благовремена или изјављена од стране овлашћеног лица, 3. овла- 
шћен да поводом жалбе употпуни чињенично стање, без доношења 
новог решења, и 4. овлашћен да новим решењем замени своје ре- 
шење које се оспорава жалбом, са или без употпуњења чињеничног 
стања.

11.

Поступком по жалби се остварује инстанциона контрола зако- 
нитости или целисходности првостепених решења.

Ревизијом се остварује контрола законитости првостепених ре- 
шења — у управним стварима бораца и војних инвалида се не одлу- 
чује по слободној оцени.

12.

У вршењу ревизије надлежни орган може дати сагласност на 
првостепено решење, може поништити, изменити или укинути пр- 
востепено решење и сам другачије решити управну ствар у корист 
или на штету странке, или вратити предмет првостепеном органу 
на поновни поступак. Следствено томе, у поступку ревизије: 1. пр- 
востепено решење може остати на снази, 2. првостепено решење 
може бити стављено ван снаге у целини или делимично, при чему 
се истовремено решава управна ствар и 3. првостепено решење мо- 
же бити стављено ван снаге, без решавања у управној ствари, јер се 
предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучи- 
ван>е.

У поступку по жалби, надлежни орган може одбити жалбу, по- 
ништити (али не и укинути) првостепено решење и решити управ- 
ну ствар или вратити предмет првостепеном органу на поновни по- 
ступак, или изменити првостепено решење. Следствено томе, у по- 
ступку по жалби: 1. првостепено решење може остати на снази, 2. 
првостепено решење може бити стављено ван снаге у целини или 
делимично при чему се истовремено решава управна ствар, 3. прво- 
степено решење може бити стављено ван снаге, без решавања управ- 
не ствари, јер се предмет враћа првостепеном органу на поновни 
поступак и одлучивање.

13.

У поступку ревизије, надлежни орган може решити управну 
ствар у корист или на штету странке.
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y  циљу правилног решења ствари, другостепени орган може 
поводом жалбе изменити првостепено решење у корист жалиоца и 
мимо захтева постављеног у жалби, a у оквиру захтева постављеног 
у првостепеном поступку, ако се тим не вређа право трећег лица. 
Другостепени орган може поводом жалбе изменити првостепено 
решење и на штету жалиоца, али само из неког од разлога предви- 
ђених као основ за примену три ванредна правна средства. Према 
томе, у поступку по жалби, управна ствар се решева: 1. у корист 
странке — у оквиру захтева постављеног у жалби или у оквиру зах- 
тева постављеног у првостепеном поступку, 2. на штету странке — у 
случајевима кад би другостепени орган, и да жалба није изјављена, 
могао ставити првостепено решење ван снаге коришћењем ванред- 
них правних средстава.

14.

Надлежни орган ће у поступку ревизије поништити или укину- 
ти првостепено решење и по правилу сам решити ствар у корист 
или на штету странке, ако утврди да су у првостепеном поступку 
непотпуно или погрешно утврђене чињенице или да се у поступку 
није водило рачуна о правилима поступка, која би била од утицаја 
на решење ствари или да су погрешно оцењени докази или да је из 
утврђених чињеница изведен погрешан закључак у погледу чиње- 
ничног стања или да је погрешно примењен пропис на основу кога 
је решена управна ствар.

У поступку по жалби, другостепени орган ће: 1. огласити прво- 
степено решење ништавим, ако утврди да је у првостепеном по- 
ступку учињена неправилност која чини решење ништавим, 2. по- 
ништити првостепено решење по службеној дужности и доставити 
предмет надлежном органу на решавање, ако утврди да је решење 
донео ненадлежни орган, 3. допунити поступак и отклонити недо- 
статке првостепеног поступка, поништити првостепено решење и 
сам решити управну ствар или поништити првостепено решење и 
вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак, кад 
утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпу- 
но или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о 
правилима поступка која су од утицаја на решавање ствари или да 
је диспозитив побијаног решења нејасан или у противречности са 
образложењем, 4. поништити првостепено решење и сам решити 
управну ствар, ако утврди да су у првостепеном поступку погрешно 
оцењени докази, да је из утврђених чињеница изведен погрешан 
закључак у погледу чињеничног стања, да је погрешно примењен 
правни пропис на основу ког се решава управна ствар или ако нађе 
да је на основу слободне оцене требало донети друкчије решење, 5. 
изменити првостепено решење, ако утврди да се циљ, због кога је
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првостепено решење донесено, може постићи другим средствима 
повољнијим за странку.

15.

У управним стварима бораца и војних инвалида, против реше- 
н>а донесеног по жалби, као и против решења донесеног у вршењу 
ревизије, може се водити управни спор. Против решења донесеног 
у поступку ревизије којим је решење првостепеног органа пониште- 
но или укинуто и враћено на поновни поступак, не може се водити 
управни спор без обзира да ли је на првостепено решење изјављена 
жалба, не може се водити управни спор ни против акта којим је да- 
та сагласност на првостепено решење, пошто тај акт нема карактер 
управног акта.

Против свих решења донетих у поступку по жалби, као и про- 
тив закључака којима се окончава поступак по жалби, може се во- 
дити управни спор.

III

1.

У зависности од тога да ли првостепено решење подлеже реви- 
зији и да ли је изјављена жалба, могуће су следеће ситуације у дру- 
гостепеном поступку:

1. решење подлеже ревизији у целини, a жалба није изјављена,
2. део решења подлеже ревизији, a жалба није изјављена,
3. решење подлеже ревизији у целини, a жалба је неблаговре- 

мено изјављена,
4. део решења подлеже ревизији, a жалба је неблаговремено 

изјављена,
5. решење подлеже ревизији у целини, a жалба је изјављена 

против решења у целини,
6. решење подлеже ревизији у целини, a жалба је изјављена 

против дела решења,
7. део решења подлеже ревизији, a жалба је изјављена против 

решења у целини,
8. део решења подлеже ревизији, a жалба је изјављена против 

дела решења који не подлеже ревизији,
9. део решења подлеже ревизији, a жалба је изјављена против 

тог дела решења,
10. решење не поддеже ревизији, a жалба је изјављена против 

решења у целини,
11. решење не подлеже ревизији, a жалба је изјављена против 

дела решења,
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12. решење не подлеже ревизији, a жалба је неблаговремено 
изјављена.

Ако је против решења донетог у првом степену изјављена жал- 
ба, о ревизији и жалби решава се истим решењем. To значи да се 
по сили закона спајају посебан и општи другостепени управни по- 
ступак и да се доноси јединствени управни акт којим се окончавају 
оба другостепена поступка.

Управни поступци се окончавају тако што се решењима;
1. жалба усваја у целини или делимично и решава управна

ствар,
2. жалба усваја у целини или делимично и предмет враћа на 

поновни поступак,
3. жалба одбија,
4. жалба одбацује,
5. даје сагласност и жалба одбија,
6. даје сагласност и жалба одбацује,
7. у ревизији управна ствар у целини решава и жалба одбија,
8. у ревизији управна ствар делимично решава, даје сагла- 

сност на део решења и жалба одбија,
9. у ревизији управна ствар у целини решава и жалба одба-

ЦУЈе,
10. у ревизији управна ствар делимично решава, даје сагласност 

на део решења и жалба одбацује,
11. жалба усваја у целини или делимично, те се у ревизији и 

по жалби управна ствар у целини решава,
12. жалба усваја у целини или делимично, те се у ревизији и 

по жалби делимично решава управна ствар и даје сагласност на део 
решења,

13. жалба усваја у целини или делимично, те се у ревизији и 
по жалби предмет враћа на поновни поступак,

14. у ревизији предмет враћа на поновни поступак — жалба 
није изјављена, изјављена је благовремено, није изјављена благовре- 
мено,

15. у ревизији решава управна ствар у целини,
16. у ревизији делимично решава управна ствар и даје сагла- 

ност на део решења.

2.

Акт којим се даје сагласност нема карактер управног акта, ни у 
формалном ни у материјалном смислу.

Сагласност значи да је првостепено решење законито, да је ре- 
визија завршена, те да је првостепено решење постало коначно, из- 
вршно и правоснажно. Након окончања ревизије постоје два акта — 
првостепено решење којим се решава управна ствар и сагласност

77



другостепеног органа. Како се сагласношћу не решава управна ствар, 
већ се омогућава извршење првостепеног решења, сагласност има 
карактер инструменталног и процесног акта. Сагласност је потврда 
извршности, јер се ради о акту на основу кога се утврђује да је пр- 
востепено решење постало извршно. Ревизија је поступак који се 
покреће по сили закона. Сагласност и решење су алтернативни на- 
чини окончања ревизије. Обавезна фаза ревизије је утврђивање да 
ли је првостепено решење законито, a необавезна фаза ревизије је 
доношење решења којим се решава управна ствар или предмет вра- 
ћа на поновни поступак. У обавезној фази ревизије се утврђују чи- 
њенице и то или на основу доказа изведених у првостепеном по- 
ступку или на основу доказа изведених у првостепеном поступку и 
у поступку ревизије.

Ако је против решења које подлеже ревизији изјављена жалба, 
сагласност се не даје посебним актом, него решењем којим се одлу- 
чује о жалби, без обзира да ли је жалба благовремено изјављена.

Другостепени орган ће одбити жалбу кад утврди да је: 1. прво- 
степено решење правршно и на закону засновано, 2. у првостепе- 
ном поступку било недостатака, али да они нису могли имати ути- 
цаја на решавање управне ствари, 3. првостепено решење заснова- 
но на закону, али због других разлога, a не због оних који су у ре- 
шен>у наведени.

У поступку до доношења решења, који претходи и давању са- 
гласности, орган који врши ревизију, утврђује одлучне чињенице, 
на основу: 1. доказа изведених у првостепеном поступку, 2. доказа 
изведених у првостепеном поступку и доказа изведених у поступку 
ревизије, када оцени да је потребно у поступку ревизије извести но- 
ве доказе, 3. доказа изведених у првостепеном поступку и доказа 
изведених у поступку ревизије, када је законом одређено да се у по- 
ступку ревизије изводе нови докази (вештачење на основу налаза и 
мишљења лекарске комисије у прописаним случајевима).

Уколико је против решења које подлеже ревизији изјављена 
жалба, сагласност се даје решењем којим се одлучује о жалби, због 
T o r a  што се: 1. по сили закона спајају општи и посебни друтостепе- 
ни управни поступак, 2. о ревизији и жалби решава истим реше- 
њем, 3. против другостепеног решења може водити управни спор. 
Сагласност се не може оспоравати у управном спору. Међутим, мо- 
же се оспоравати део решења којим је одлучено о жалби. Пониште- 
њем другостепеног решења у управном спору, управни поступак се 
враћа у стање пре доношења другостепеног решења, што значи и 
пре давања сагласности. Уколико сагласност не би била дата реше- 
њем, којим се одлучује о жалби, могла би наступити ситуација да је 
дата сагласност на првостепено решење, које је у управном спору 
стављено ван снаге.

Решењем којим се одлучује о жалби, даје се сагласност на пр- 
востепено решење у случају да је: 1. првостепени поступак правил-
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HO спроведен и да је решење правилно и на закону засновано, 2. у 
првостепеном поступку било недостатака, али да они нису могли 
имати утицаја на решавање управне ствари, 3. првостепено решење 
засновано на закону, али због другах разлога, a не због оних који 
су у решењу наведени.

Уколико против решења које подлеже ревизији није изјављена 
жалба, даје се сагласност увек када је првостепени поступак правил- 
но спроведен, a решење је правршно и на закону засновано. У оста- 
лим случајевима када је првостепено решење законито, у поступку 
ревизије или се даје сагласност, или се доноси решење којим се пр- 
востепено решење ставља ван снаге и решава управна ствар. Сагла- 
сност се не даје уколико је образложење решења супротно диспози- 
тиву решења или ако је чињенично стање погрешно или непотпуно 
утврђено, a то чињенично стање треба да буде полазна основа за 
одлучивање у поступцима који ће доцније бити вођени (одлучивање 
о праву које је признато привремено, промена висине војног инва- 
лидитета, одлучивање о другим изведеним правима).

Изјављивање жалбе, против решења које подлеже ревизији, има 
за последицу, да се: 1. сагласност даје управним актом — решењем, 
2. сагласност даје у свим случајевима када је првостепено решење 
законито, уколико се недостаци првостепеног поступка могу откло- 
нити у поступку ревизије.

3 .

У поступку по жалби, друтостепени орган је дужан да: 1. пони- 
шти првостепено решење и предмет достави надлежном органу — 
ако је решење донео ненадлежни орган, 2. огласи решење ништа- 
вим — ако решење садржи недостатак који ra чини ништавим. У 
наведеним случајевима не одлучује се о жалби, нити се може одлу- 
чивати о жалби. Овлашћења која има надзорни орган, да стави ван 
снаге првостепено решење применом ванредних правних средстава 
(поништавање решења по основу службеног надзора и оглашавање 
решења ништавим), првостепени орган је дужан да, на основу на- 
ређења садржаног у Закону о општем управном поступку, користи 
у поступку по жалби. На тај начин, другостепени орган поступа као 
надзорни орган, при чему се ванредна правна средства користе по- 
водом жалбе, уз истовремено неодлучивање о жалби. Иста је ситуа- 
ција у случају када је жалба изјављена против решења које подлеже 
ревизији. Међутим, уколико против решења, које подлеже ревизији, 
није изјављена жалба, наведена овлашћења се не могу користити у 
поступку ревизије, јер законом није прописано да припадају реви- 
зијском органу. Ревизијски орган користи та овлашћења као орган 
који врши надзор, при чему се не одлучује у ревизији, нити се може 
одлучивати у ревизији.
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Решавање управне ствари у поступку ревизије и у поступку по 
жалби, истим решењем, има за последицу да се:

1. управна ствар може решити на штету жалитеља, мимо огра- 
ничења прописаних за решавање на штету жалитеља у поступку по 
жалби,

2. управна ствар може решити ван предмета ревизије, a у окви- 
ру захтева постављеног у првостепеном поступку или у оквиру пред- 
мета првостепеног управног поступка уколико је поступак покренут 
по службеној дужности,

3. може водити управни спор и у случају да је дата сагласност 
на првостепено решење.

IV

Када се у поступку ревизије првостепено решење ставља ван 
снаге и предмет враћа првостепеном органу:

1. не може се у ревизији и по жалби решавати истим управ- 
ним актом,

2. поступак ревизије и поступак по жалби се раздвајају,
3. поступак не може прећи у фазу општег другостепеног управ- 

ног поступка уколико се у поступку ревизије не може дати сагла- 
сност на првостепено решење или не може решити управна ствар,

4. не може се одлучивати о жалби.
He може се одлучивати о жалби изјављеној против решења које 

је у поступку ревизије поништено или укинуто и предмет враћен 
првостепеном органу на поновни поступак. Ревизија и поступак по 
жалби се не спајају, ревизија се врши, a о жалби се не може одлу- 
чивати:

1. ревизија је обавезна фаза управног поступка, док је поступак 
по жалби необавезна фаза управног поступка,

2. ревизија је поступак који се покреће по сили закона, док по- 
ступак по жалби покреће надлежни орган у случају да странка ко- 
ристи то редовно правно средство,

3. сврха ревизије је осигурање објективне законитости, a циљ 
жалбе је заштита интереса странке.
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UDC 343.85:613,81/.83

D r a  g a n  K a l a b  a
zamenik Okružnog javnog tužioca, Čačak

MERA BEZBEDNOSTI 
OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA*

Novi Krivicni zakonik, koji je stupio na snagu 1. 1. 2006. g., je 
uneo novine u sistemu krivicnih sankcija. Mere bezbednosti su posebno 
vrsta krivicnih sankcija, a kada je reč o meri bezbednosti obavezno lece- 
nje narkomana predvideno u čl. 83. KZ, valja ukazati da je biv. OKZ, a u 
Č1. 65. predvideo na jednom mestu meru bezbednosti obavezno lečenje al- 
koholicara i narkomana, a sto je u sadasnjem zakonskom rešenju razdvo- 
jeno na meru bezbednosti obavezno lecenje narkomana predvideno u cl. 
83. KZ i obavezno lečenje alkoholičara predvideno u cl. 84. KZ.

Naravno, i u ovom slucaju važi opšta svrha izricanja mera bezbedno
sti predvideno u cl. 78. KZ, a to je da se otklone stanja ili uslovi koji 
mogu biti od uticaja da ucinilac u buduce ne vrši krivična dela.

U pogledu uslova za izricanje svih mera bezbednosti shodno Č1. 80. 
KZ, pa i mere predvidene u cl. 83. st. 1. KZ, nece se ovde analizirati, a 
pogotovo dati prikaz teorijskog razmatranja tekuce problematike. Ova te- 
ma je predmet mnogih strucnih radova, a sada, po sopstvenom izboru 
upucujem na sadržinu rada mr Radojke Veljic Primene mere bezbednosti 
obavezno lečenje alkoholičara i obavezno lečenje narkomana u krivičnom 
zakonodavstvu Srbije objavljeno u časopisu Izbor sudske prakse br. 3/09, 
str. 19.

Smatram da povodom zadate teme treba dati karakteristični primer iz 
tužilačko-sudske prakse, izneti uočene probleme i staviti pedlog za razja- 
šnjenje istih.

Sustina ovog rada jeste prikaz dva slučaja koji u osnovi predstavljaju 
isti krivičnopravni događaj, ali su pred Vrhovnim sudom Srbije kao kraj- 
njoj instanci reseni na različite načine.

* Rad primljen: 22. 06. 2009. godine.
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Prvi slučaj:
Presudom Okružnog suda u Čačku К. 162/07. od 25. 3. 2008. g. 

okrivljeni je oglašen krivim zbog krivicnog dela neovlašćena proizvodnja, 
držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz cl. 246. st. 1. KZ i osuden 
na kaznu zatvora u trajanju od 10 meseci uz uračunavanje vremena pro- 
vedenog u pritvora, a takode mu je izrečena mera bezbednosti obavezno 
lecenje narkomana u ustanovi otvorenog tipa u Zdravstvenom centru „Dr 
Dragisa Mišović” u Čačku, a ukoliko se okrivljeni ne podvrgne lecenju ili 
isto samovoljno napusti, bice zamenjena merom obaveznog lečenja u 
ustanovi zatvorenog tipa.

Presudom Vrhovnog suda Srbije Kž. 1346/08. od 10. 6. 2008. g., 
odbijaju se kao neosnovane žalbe Okružnog javnog tužioca u Čačku i 
branioca okrivljenog, a presuda Okružnog suda u Cacku K. 162/07. od 
25. 3. 2008. g. se potvrduje.

U obrazloženju presude je navedeno sledece:
Žalbom branioca okrivljenog se neosnovano ukazuje da je izreka 

presude protivrečna i usled toga nerazumljiva s obzirom da je okrivlje- 
nom izrecena kazna zatvora u trajanju od 10 meseci, a pritom je izrečena 
i mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana u ustanovi otvorenog ti
pa, te nije odreden period u kome ce se okrivljeni podvrgnuti lecenju, a 
Vrhovni sud ovakve navode žalbe ocenjuje neosnovane.

Naime, mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana u smislu cl. 
83. St. 1. KZ ce se izreci u slučaju kada je ucinilac izvrsio krivicno delo 
usled zavisnosti od opojne droge i kod kojeg postoji ozbiljna opasnost da 
ce usled ove zavisnosti da vrši krivična dela. Iz nalaza i mišljenja veštaka 
neuropsihijatra dr Milije Radivojevica proizilazi da se radi o zavisniku od 
heroina koji koristi najmanje jednu četvrtinu grama dnevno, da postoji 
opasnost od dalje zloupotrebe narkotika i da je potrebno odrediti meru 
obaveznog lečenja narkomana otvorenog tipa.

Odredbom cl. 83. st. 2. KZ proizilazi da se mera obaveznog lecenja 
narkomana izvršava u zavodu za izvršenje kazne ili drugoj odgovarajucoj 
zdravstvenoj ili specijalizovanoj ustanovi i traje dok postoji potreba za le- 
cenjem, ali ne duže od 3 godine, što znači da je predvideno gde se ima 
takva mera izvršiti, a prvostepeni sud je opredelio da je to ustanova otvo
renog tipa u Zdravstvenom centru „Dr Dragisa Mišović” u Čačku, a pri
tom pravilno prvostepeni sud nije opredelio vreme trajanja ove mere, jer 
ista traje dok postoji potreba za lečenjem, ali prema navedenoj zakonskoj 
odredbi ne može. trajati duže od 3 godine iz čega proizilazi da je prvoste
peni sud postupio u svemu u skladu sa odredbom cl. 83. KZ.

Drug! slučaj:
Presudom Okružnog suda u Čačku K. 95/07. od 3. 1. 2008. g. okri

vljeni je oglašen krivim zbog krivicnog dela neovlašćeno držanje opojnih 
droga iz cl. 246. st. 3. KZ i osuden je na kaznu zatvora u trajanju od 8 
meseci u koju se ima uračunati vreme provedeno u pritvoru. Istovremeno
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mu je irzečena mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana u ustanovi 
otvorenog tipa u Medicini rada u Čačku, s tim da ce se u slučaju nepošto- 
vanja ove mere, ista zameniti merom obavezno lečenje u zdravstvenoj 
ustanovi zatvorenog tipa.

Presudom Vrhovnog suda Srbije KŽ. 763/08. od 24. 4. 2008. g., po- 
vodom žalbe Okružnog javnog tužioca u Čačku i po službenoj dužnosti 
preinačuje se u pogledu odluke o meri bezbednosti presuda Oknižnog su
da u Čačku K. 95/07. od 3. 1. 2008. g. tako sto Vrhovni sud okrivlje- 
nom... izriče mera bezbednosti obavezno lecenje narkomana koja ce se 
izvršiti u Zavodu za izvršenje kazni ili u odgovarajucoj zdravstvenoj ili 
drugoj specijalizovanoj ustanovi koja ce trajati dok postoji potreba za le- 
čenjem, ali ne duže od 3 godine, s tim sto ce se vreme provedeno u usta
novi za lecenje uračunati u izrečenu kaznu zatvora, dok se zalbe Okra- 
žnog javnog tužioca u Čačku i branioca okrivljenog odbijaju kao neosno- 
vane, a prvostepena presuda u nepreinačenom delu, potvrduje.

U obrazloženju je izmedu ostalog navedeno:
,,Po oceni Vrhovnog suda, prvostepeni sud je u pobijanoj presudi 

povredio Krivicni zakon i to cl. 369. tačka 5. ZKP zato sto je prekoračio 
ovlašćenja koja ima po zakonu, kada je okrivljenom izrekao mera bez
bednosti obavezno lecenje narkomana u ustanovi otvorenog tipa — Medi
cini rada u Čačku s tim da ce se u slučaju nepoštovanja te mere ista za
meniti merom obavezno lecenje u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa.

Ovo zato, jer je okrivljeni zbog krivičnog dela iz cl. 246. st. 3. KZ 
osuden na kaznu zatvora, a shodno odredbama iz cl. 83. KZ, mera bez
bednosti obavezno lecenje narkomana može se izvršiti na slobodi jedino 
ako se izrice uz novčanu kaznu, uslovnu osudu, sudsku opomenu ili uz 
oslobodenje od kazne.

Stoga je ovaj sud povodom izjavljene žalbe a po službenoj dužnosti, 
s obzirom da na navedenu povredu krivičnog zakona nije ukazano u izja- 
vljenoj žalbi Okružnog javnog tužioca, preinačio prvostepenu presudu u 
pogledu odluke o meri bezbednosti, tako sto je okrivljenom izrekao mera 
bezbednosti obavezno lecenje narkomana koja ce se izvršiti u Zavodu za 
izvršenje kazne ili odgovarajucoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj 
ustanovi, a koja ce trajati dok postoji potreba za lečenjem, ali ne duže od 
3 godine, s tim sto ce se vreme provedeno u ustanovi za lecenje uračunati 
u izrečenu kaznu zatvora, pa je samim tim otklonjena navedena povreda 
Krivičnog zakona iz čl. 369. tačka 5. ZKP koju je učinio prvostepeni sud 
u pobijanoj presudi”.

Dakle, sudska praksa je neumoljiva, pa ista kada se prati i analizira 
otkriva ovakve slucajeve koji ne bi smeli da se dogode, jer u prvom slu- 
caju se očigledno radi o povredi Krivicnog zakona.

Sada je potrebno konsultovati zakonski propis:
U Č1. 83. St. 1. KZ s u  d a t i  u s l o v i  k o j i  m o r a ju  d a  s e  o s t v a r e  d a  b i  s e  

i z r e k l a  m e r a  p r e d v i d e n a  u  č l .  83. s t .  2. KZ ( t z v .  m e r a  z a t v o r e n o g  t i p a )  i u
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čl. 83. St. 5. KZ (tzv. mera otvorenog tipa) gde je jasno navedeno da se 
navedena mera bezbednosti izvršava na slobodi ako je izrečena uz novča- 
nu kaznu, uslovnu osudu, sudsku opomenu ili oslobađanje od kazne.

U svim drugim slučajevima, kada js okrivljeni osuđen na kaznu za- 
tvora ima se primeniti odredba čl. 83. st. 2. KZ, a sa trajanjem predviđe- 
no u čl. 83. st. 3. KZ.

U oba prikazana slučaja su okrivljena lica osuđena na kaznu zatvora 
od strane prvostepenog suda, pa taj sud je jedino mogao uz pravilnu pri- 
menu zakona da izrekne meru bezbednosti predvidenu u čl. 83. st. 2. KZ, 
a kada je, kao u prvom slučaju pogrešno primenio Krivični zakon, istu 
grešku čini i drugostepeni sud, jer je prema datoj situaciji mogao da prei- 
nači prvostepenu presudu i izrekne meru bezbednosti predvidenu u čl. 83. 
st. 2. KZ, kao što je učinio u drugom slučaju.

Osim toga, i jezičko tumačenje odredbe čl. 83. st. 2. KZ je potvrda 
našeg stava da samo u slučaju osude na kaznu zatvora ima mesta izrica- 
nju mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana primenom navedenog 
zakonskog propisa.

Dakle, tada se navedena mera bezbednosti izvršava u Zavodu za iz- 
vršenje kazne ili odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj 
ustanovi i ima da traje dok postoji potreba za lečenjem, ali ne duže od 3 
godine.

Osim toga, i u čl. 13. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (Službe- 
ni glasnik Srbije, 85/05) je jasno predviđeno da su zavodi: Kazneno-po- 
pravni zavod i Okružni zatvor za izvršenje kazne zatvora, Kazneno-po- 
pravni zavod za žene, za izvršenje kazne zatvora i maloletničkog zatvora 
izrečene ženama, Kazneno-popravni zavod za maloletnike, za izvršenje 
kazne maloletničkog zatvora, Specijalna zatvorska bolnica, za izvršenje 
mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana.

To dakle znači, da samo u slučaju osude na kaznu zatvora ima mesta 
izricanju mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana iz cl. 83, a koja 
se izvrsava u Zavodu za izvršenje kazne ili u odgovarajucoj zdravstvenoj 
ili drugoj specijalizovanoj ustanovi. U svakom slucaju „odgovarajuca” 
zdravstvena ustanove jeste Specijalna zatvorska bolnica, odnosno kako se 
u ranijem periodu cesto koristio termin „lečenje zatvorenog tipa”.

Kako pravilnim tumacenjem navedenih zakonskih propisa jasno pro- 
izilazi da izrečena kazna zatvora ima logički nastavak izvrsenja samo me
re bezbednosti iz cl. 83. KZ, kao mere tzv. zatvorenog tipa, to onda pod- 
razumeva i pravilnost primene Krivičnog zakona, a imajuci u vidu nave
dena dva karakteristična primera.
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С А О П Ш Т Е Њ А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одр ж ан е 2 6 . 0 2 . 2 0 1 0 . године

1. СУЈИЋ МИРЈАНА (ЈМБГ: 2112983805086), дипломирани правник, рођена 
21. 12. 1983. године уписује се 26. 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шекспирова 6.

2. ХОМОЉА ИНЂИЋ ЛИДИЈА (ЈМБГ: 1105980825027), дипломирани прав- 
ник, рођена 11. 05. 1980. године уписује се 26. 02. 2010. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг 
цара Јована Ненада 1.

3. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 16. 02. 1985. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Гавриловић Раце, адвоката у Новом Саду, дана 
26. 02. 2010. године, у трајању од две године.

4. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ШТРБАЦ МИЛАН, рођен 03. 09. 1983. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Радовић Р. Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 26. 02. 
2010. године, у трајању од две године.

5. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду РАНИСАВЉЕВ МИЛОШ, рођен 26. 01. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Трајлов Бранка, адвоката у Зрењанину, дана 26. 02. 
2010. године, у трајању од две године.

6. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЈАСИКА ДРАГАН, рођен 02. 12. 1985. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, дана 26. 02. 2010. годи- 
не, у трајању од две године.

7. ВОЈНОВИЋ МИЛАН (ЈМБГ: 2605951800089), дипломирани правник, рођен 
26. 05. 1951. године уписује се 10. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Максима Горког 2.

8. БЕДЕ ОТИЛИЈА (ЈМБГ: 0109950825016), дипломирани правник, рођена 01.
09. 1950. године уписује се 08. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Кањижи, Бол- 
ничка 2.

9. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈНОВИЋ 
МИЛАН, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 03. 2010. године, због пензионисања.
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10. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕДЕ ОТИ- 
ЛИЈА, адвокат у Кањижи, са даном 26. 02. 2010. године, због пензионисања.

11. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ 
ВУЈИЦА, адвокат у Бачкој Паланци, са даном 17. 02. 2010. године, због пензиониса- 
ња. — Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војво- 
дине. — Миладиновић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије Поповић Вујице.

12. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈИЧИЋ 
ЂОРЂЕ, адвокат у Бачкој Паланци, са даном 25. 01. 2010. године, услед смрти. — 
Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, постааЈва се за преузимател>а адвокат- 
ске канцеларије Вујичић Ђорђа.

13. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАСА МА- 
РША, адвокат у Бачком Моноштору, са даном 28. 02. 2010. године, на лични захтев.
— Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине
— Стриковић Јелисавета, адвокат у Сомбору, поставља се за преузимателл адвокат- 
ске канцеларије Паса Марије.

14. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЦЕДО- 
НИЋ ИВАН, адвокат у Бечеју, са даном 28. 02. 2010. године, због пензионисања. — 
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине. — 
Мацедонић Жутић Олга, адвокат у Бечеју, поставља се за преузимател>а адвокатске 
канцеларије Мацедонић Ивана.

15. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОГАНО- 
ВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 02. 2010. године, ради заснивања 
радног односа. — Чолић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузимате- 
л>а адвокатске канцеларије Рогановић Јелене.

16. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВИЋ ДРА- 
ГАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 02. 2010. године, ради заснивања радног 
односа. — Чолић Драган, адвокат у Новом Саду, поставлл се за преузимателЈЗ адво- 
катске канцеларије Јовић Драгане.

17. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ПЕТРИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при- 
правничкој вежби код Рашић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2009. 
године.

18. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине СИМИЋ АЛЕКСИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на 
адвокатско-приправничкој вежби код Вучевић Милоша, адвоката у Новом Саду, са 
даном 26. 02. 2010. године.

19. Узима се на знање да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, при- 
времено спречена да обавл>а адвокатску делатност због болести од 19. 01. 2010. до 15. 
03. 2010. године. — Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду, одређује се за привреме- 
ног заменика.

20. Узима се на знање да је МУРТИН ЈОВАНА, адвокат у Бегечу, привремено 
спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 15. 02. 
2010. године. — Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привреме- 
Hor заменика.

21. Узима се на знање да је СУБАКОВ ВЛАДИМИР, адвокат у Бечеју, привре- 
мено спречен да обавља адвокатску делатност због болести од 17. 02. 2010. године. — 
Субаков В. Милош, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

22. Узима се на знање да је МАГЛАИ ЈЕНЕ, адвокат у Бајмоку, наставио са 
радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 16. 02. 2010. године.

I
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— Тонковић Јосип, адвокат у Бајмоку, разрешава се дужности привременог заме- 
ника.

23. Узима се на знање да је ПИПЕРСКИ МИЛОШ, адвокат у Зрењанину, на- 
ставио са радом након што је био привремено спречен, дана 01. 03. 2010. године. — 
Станков Слободан, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заме- 
ника.

24. Узима се на знање да је Орловић Александра, адвокат у Новом Саду, про- 
менила презиме, које сада гласи ЗЕКИЋ.

25. Узима се на знање да је Вукашиновић Тијана, адвокатски приправник у 
Новом Саду, променила презиме, које сада гласи МАЛБАША.

26. Узима се на знање да је КРИЖ ЈАСМИНА, адвокатски приправник у Но- 
вом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Хрнчјар Верице, адвоката 
у Новом Саду, дана 18. 02. 2010. године, те да исту наставља код Спасојевић Иван- 
чић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 19. 02. 2010. године.

27. Узима се на знање да су ГРУЈИЂ ВЛАДИМИР и НАШАГАЋИН МИРЈА- 
НА, адвокати у Бачкој Паланци, основали Заједничку адвокатску канцеларију са се- 
диштем у Бачкој Паланци, Хероја Пинкија 7, почев од 08. 02. 2010. године.

28. Узима се на знање да је ЂОКИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселила 
своју адвокатску канцеларију на адресу Сутјеска 2, почев од 01. 03. 2010. године.

29. Узима се на знање да је ЧАУШЕВИЋ НЕЛА, адвокат у Новом Саду, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26/1, почев од 10. 02. 
2010. године.

30. Узима се на знање да је ЗАКИЂ КАТАРИНА, адвокат у Суботици, пресе- 
лила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Душана 6, почев од 08. 01. 
2010. године.

31. Узима се на знање да је ПРОДАНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Инђији, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 9/1, почев од
01. 02. 2010. године.

32. Узима се на знање да је МИЛАЈШ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Валентина Водника 21a, почев од 25.
02. 2010. године.

33. Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ РАНКО, адвокат у Новом Саду, пресе- 
лио своју адвокатску канцеларију на адресу Августа Цесарца 12, почев од 25. 02. 
2010. године.

34. Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Суботица, промењен 
назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије КРПИЋ БИСЕРКЕ, 
адвоката у Суботици, тако да оно сада гласи: Суботица, Шолохова 17.

Управни одбор

87



1
Теме „Гласника” за 2010. годину:
МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ 
НАКНАДА ШТЕТЕ 
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
СВОЈИНА

Уређивачки одбор „Гласника” моли сараднике да текстове за објављивање до-
ставл>ају 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 28. фебруара 2010. године.

Тираж: 1700 примерака

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

1991. године на ову публикацију плаћа се основни 
порез на промет по 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

mailto:panonija@eunet.yu
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