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FRANCUSKI MODEL LOKALNE VLASTI*

SAŽETAK: U tekstu se prikazuje francuski model lokalne vla- 
sti koji pripada izvomom kontinentalnom modelu, za razliku od an- 
glosaksonskog sistema. Njegovu konfiguraciju odlikuje izrazita glo- 
maznost i brojnost lokalnih autoriteta na različitim nivoima organi- 
zovanja. Posebnu specifičnost tog sistema čini ogroman broj komu- 
na, osnovnih jedinica lokalne vlasti, koje se poslednjih dvadesetak 
godina sve vise povezuju u različite strukture interkomunalne koope- 
racije. Najvećim delom, francuski model lokalne vlasti je tradicio- 
nalnog karaktera, imajuci u vidu da je oblikovan Jos u vreme Fran- 
cuske revolucije i postrevolucionamom periodu, a mnogobrojne ka- 
snije modifikacije tog sistema nisu u osnovi izmenili njegove kljuc- 
ne elemente. Izuzetak predstavlja velika decentralizaciona reforma 
1982. godine koja je startovala u vreme prvog mandata francuskog 
predsednika Fransoa Miterana.

Ključne reči: kontinentalni model lokalne vlasti, vertikalna sub- 
divizija, decentralizacija, Defereova formula, komune, departmani 
(arondismani/kantoni), region!, interkomunalne strukture

Kontinentalni politicki model, za razliku od anglosaksonskog, u centar 
politickog i pravnog sistema postavlja državnu vlast i njene prerogative. 
Francuski politicki sistem u osnovi promovise superiomu poziciju central- 
ne vlasti. U političkoj i pravnoj teoriji ne retko se govori o francuskoj

Rad primljen: 17. 12. 2009. godine.
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centralističkoj tradiciji koja se bazira na shvatanju Francuske Republike 
kao jedne i nedeljive ']dk.oh\.nske i Napoleonske tvorevine.' Savremena ad- 
noinistrativna struktura Francuske je centralizovana Ustavom Pete republi
ke od 1958. godine, koji je, inspirisan idejama De Gola, Francusku defi- 
nisao kao jedinstvenu i nedeljivu Republiku. Francuska se tradicionalno 
predstavlja kao paradigma unitame države koja čvrsto sledi njenu logiku, 
a logika takve države često je kompatibilna sa programima radikalne i 
ekstenzivne decentralizacije, kakva je u Francuskoj inicirana početkom 
1982. godine. Odgovarajućim zakoniraa i uredbama u periodu od 1982. 
do 1986. godine sistematski je modifikovano uredenje lokalne vlasti i 
transformisani odnosi između centra i francuskih provincija. Snažni ele- 
menti centralizima u uređenju države glavni su razlog što se u Francuskoj 
govori o lokalnoj upravi (administration locale), a ne o lokalnoj samou- 
pravi, kao izrazu decentralizovanog demokratskog političkog poretka.^

U administrativnom pogledu Francuska Je vertikalno divizionirana 
na tri glavna nivoa lokalne vlasti: komune, departmane i regione, u okvi- 
ru kojih se posebno izdvajaju interkomunalne institucije, koje sve vise 
postaju jedan specifičan nivo lokalne vlasti. Na svim lokalnim nivoima 
Francusica ima čak 54 hiljade subnacionalnih javnih autoriteta, što Je je
dan od najsloženijih sistema lokalne uprave na svetu. U odnosu na anglo- 
saksonski model, koji je isto tako kompleksan, francuski model je mono- 
tipski organizovan, gledano iz ugla pojedinih nivoa lokalne vlasti, dok je 
anglosaksonski sistem politipskog karaktera. Ukupan broj francuskih ko- 
muna je aproksimativno ekvivalentan ukupnoj sumi najnižih lokalnih je- 
dinica u svim drugim zemljama Evropske unije.

DECENTRALIZACIONA REFORMA 1982. GODINE

Široka i intenzivna decentralizacija, koja je sprovedena za vreme pr- 
vog mandata francuskog predsednika Miterana,^ započeta je na nivou za- 
konskih propisa marta meseca 1982. godine. Fransoa Miteran, prvi socija- 
listički predsednik Francuske posle II svetskog rata, program decentraliza
cije je označio kao najveći poduhvat u svom prvom sedmogodišnjem 
predsedničkom mandatu (la grande affaire du septennat). Pre svega, ona 
je podrazumevala značajnu promenu u teritorijalnoj organizaciji francuske

' U Francuskoj je Još u doba Revolucije iz 1789. godine, kao dogadaju-začetniku 
modeme francuske države i društva, reagovano na snažnu ulogu centralne vlasti u provinci- 
Jama, tako što je ustavotvoma skupština decenualizovala vlast deljenjem zemlje na depart
mane, distrikte i kantone kojima se u određenoj meri upravljalo i posredstvom izabranih po- 
litičkih tela.

2 Norton, A. (1994), International Handbook o f Local and Regional Government, 
Edward Elgar.

3 Miteran, koji je izabran za francuskog predsednika maja 1981. godine, u to vreme 
je bio i lider francuskih socijalista, pa je reforma označena u političkom smislu kao socijali- 
stička decentralizaciona reforma, jer je težila izgradnji specifičnog modela države blagosta- 
nja (Štat-providence).
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države, a posebno u pravcu njene modemizacije i regionalizacije. Како je 
imala karakter sveobuhvatne reforme, decentralizacija je imala dalekose- 
žne posledice na sve političke i administrativne aspekte lokalnog organi- 
zovanja, duboko menjajući izgled francuske lokalne uprave. Mnogobrojne 
nadležnosti za odlučivanje devolvirane su sa centralnog nivoa na depart- 
manske i municipalne savete. Тако je, na primer, odgovornost za upra- 
vljanje srednjim školama i koledžima devolvirana na regione i departma- 
ne, a na sličan način su servisi u sferi socijalnog blagostanja preneti na 
departmanski nivo.

Impresivna decentralizaciona reforma, u nauci poznata kao formula 
Gaston Defferre-a,"‘ dala je široku legitimaciju i mnogo vise resursa i 
ovlašćenja lokalnim jedinicama u odnosu na dotadašnji period, a efekti 
decentralizacije su učinili da lokalne vlasti budu daleko efikasnije i efek- 
tivnije strukture lokalnog upravljanja. Decentralizacija je promenila i pri- 
rodu odnosa između različitih nivoa vlasti, imajući u vidu relacije između 
države, lokalnih vlasti i intermedijamih entiteta. Restruktuirani su dotada- 
šnji modeli saradnje i dat je snažan impuls novim kooperacionim aran- 
žmanima ugovomog karaktera između njih. U stvari, kreiran je novi stil 
teritorijalne politike u čijoj osnovi je bio novi obrazac teritorijalne inte- 
gracije, usmeren na postizanje političke, administrativne i ekonomske re- 
vitalizacije periferinih područja u cilju njihove harmonične ravnoteže sa 
ostalim delovima Francuske. Teritorijalna distribucija nadležnosti otvorila 
je prostor za nove institucionalne aranžmane, pre svega, u oblasti zajed- 
ničkog planiranja i ugovaranja planskih ciljeva. Ekspanzija kontraktualnih 
odnosa kroz procese pregovaranja imala je centralnu ulogu, dok su ugo- 
vori o planiranju između države i regiona {Contrats de Plan Etat-Regions) 
postal! glavni institucionalni mehanizmi za odnose između centra i perife- 
rije u oblasti javne politike.

U formalno-pravnom smislu, implementacija programa decentraliza
cije je krenula sa usvajanjem okvimog zakona (loi-cadre) marta 1982. go- 
dine, koji je odredio vremenske faze u okviru kojih će se donositi serije 
zakona koji će transferisati izvršna ovlašćenja, administrativne funkcije i 
fmansijske resurse sa nivoa centralne vlasti na diferentne nivoe lokalne 
vlasti. U naredne tri godine proces decentralizacije je primamo zaokru- 
žen, obuhvatajući svaku granu vlasti lokalnog i nacionalnog nivoa i sve 
aspekte javne politike i administracije. Do kraja 1986. godine usvojeno je 
i objavljeno 48 zakona i 269 uredbi sa snagom zakona (decret-loi). Tim 
reformama Francuska je postala najmanje centralizovana u odnosu na či- 
tav period posle Francuske revolucije.

U struktumom smislu, Francuska ima trostepenu lokalnu vlast, odno- 
sno tri nivoa lokalne vlasti: komune {Communes), departmane {Departe-

Gaston Defferre je početkom osamdesetih godina 20. veka bio ministar za unutra- 
šnje poslove i decentralizaciju u vreme kada je predsednik francuske vlade bio Pierre Mau- 
гоу. Defere je preuzeo odgovomost za uspeh u sprovođenju programa decentralizacije, pa se 
zbog takve njegove posebno istaknute uloge, proces decentralizacije jednostavnije označava 
kao „Formula ministra Deferea”.
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merits) i regione {Regions). Prva dva lokalna nivoa, komune i departmani, 
tradicionalni su modeli formirani neposredno posle Francuske revolucije 
1789/90. godine, dok je tek zakonom iz 1982. godine uspostavljena regio- 
nalna dimenzija vlasti kroz 26 regiona (Regions), kao trecem nivou lokal- 
ne vlasti i administracije.^ Kao važan institucionalni mehanizam decentra- 
lizacije, regioni generalno obezbeduju okvir za delovanje nižih nivoa lo- 
kalne vlasti, dajuci im podrsku za ostvarivanje njihovih funkcija.

Francuska je prepoznatljiva po tzv. „teritorijalnoj administraciji”, 
imajuci u vidu da tri nivoa lokalne vlasti imaju na osnovu zakona pravni 
status teritorijalnih kolektiviteta (collectivites territoriales). Upravljanje 
teritorijalnim kolektivitetima je slobodno i vrsi se posredstvom izabranih 
predstavnika lokalnih saveta pod uslovima koje odreduje pravo (Opšti za- 
kon o teritorijalnim kolektivitetima). Pored toga, sistem trostepene lokalne 
vlasti se bazira na principu administrativne uniformnosti.

PREFEKTORUALNI SISTEM U FRANCUSKOJ

Institucija prefekta i sistem prefektura u Francuskoj se vezuje za Na- 
poleona i njegovu politiku snažne kontrole centra nad provincijskim upra- 
vama. Prefekt (Prefet) ima jedinstvenu poziciju u francuskom javnom 
pravu, bolje receno, njegova pozicija je ambivalentna, naime, on je admi
nistrator i državni činovnik visoke klase čiji se položaj neprekidno prepli- 
ce sa ulogom snažne političke figure. Prefekt reprezentuje francusku drža- 
vu u departmanima, a postavlja se (i smenjuje) od strane centralne vlasti 
kao lokalni agent centralne administracije. Kao eksponent centralne vlasti 
izdignut je na dominantan položaj u odnosu na koga su lokalne vlasti u 
velikoj meri potčinjene. U političkom smislu, prirodno je da su njegovi 
interesi često protivrečni sa interesima širenja lokalnih autonomija. De- 
centralizaciona reforma 1982. godine je preuredila pitanja statusa prefekta 
i karaktera ovlašćenja koje je uživao nad lokalnim predstavnicima na bit- 
no drugaciji način u odnosu na period njegove jake dominacije. Štaviše, 
transferiranje prefektovih ovlašćenja u regionima i departmanima na nji- 
hove predsednike, a posebno ukidanje prefektovog prava da namece oba- 
veze i vrsi apriomu kontrolu nad odlukama lokalnih vlasti, bili su medu 
nosecim stubovima reforme. Dominantna pozicija prefekta posezala je za 
pozicijom koja je u sustini predstavljala tutorstvo u lokalnim stvarima 
(tuttelle). U stvari, aprioma pravna, finansijska i tehnicka kontrola cen
tralne vlasti nad lokalnim autoritetima se ispoljavala kroz instituciju pre
fekta. Za nove predstavnike centralne vlasti u lokalnim entitetima odrede- 
ni su komesari Republike (Commissaires de la Republique) sa daleko ma- 
njim ovlašćenjima u odnosu na njihove prethodnike — prefekte.

5 Francuskim Zakonom o pravima i slobodama komuna, departmana i regiona od 
1982. godine, regioni su odgovorni za poslove u oblasti srednjeg obrazovanja, stručnog 
obrazovanja, obrazovanja odraslih, za urbani železnički transport i druge poslove.
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Francuski Ustav Pete republike od septembra 1958. godine utvrduje 
princip slobodne administracije decentralizovanih autoriteta i predvida 
ulogu prefektura kao dekoncentrisanih delova državne vlasti. Na taj način 
se kasnija ekstenzivna decentralizacija bazirala na dualnoj delegaciji cen- 
tralnih ovlašćenja. Ustav Pete republike u osnovi ostavlja netaknut tradici- 
onalni sistem lokalne vlasti u Francuskoj koji je baziran na komunama i 
departmanima jos iz vremena Francuske revolucije. Centralna vlast pene- 
trira u sve sfere društvenog života kroz teritorijalnu i podrucnu admini- 
straciju, a odlučivanje na lokalnom nivou je zbog toga organizovano po 
top-down modelu. Pravno gledano, lokalne vlasti u Francuskoj su javno- 
-pravna tela, sa vlastitim imenom, teritorijom, budžetom, zaposlenim lici- 
ma, specifičnim ovlašćenjima i izvesnim stepenom autonomije vis-a-vis 
centralne vlasti. Svim lokalnim jedinicama je dodeljen jednak status u 
okviru monotipski organizovane lokalne vlasti. One su po svom izgledu 
i statusu usitnjene i uniformne jer imaju istovetan položaj, bez obzira da 
li su seoske ili gradske, velike ili male, s tim da grad Pariz ima poseban 
položaj. Međutim, političko-upravna stvamost u Francuskoj se kontinuira- 
no menja, a iza prividnog državnog jedinstva uocava se snažna fragmenti- 
sanost teritorije. Kompleksnost lokalnog sistema je posebno uvecana po- 
stojanjem velikog broja institucija koje funkcionisu u sferi kvazi-auto- 
nomnog upravljanja. Naime, postoji veliki broj asocijacija u javnom vla- 
sništvu za pružanje usluga i organizovanje javnih sluzbi koje su interlo- 
kalnog karaktera. Konacno, pojedina funkcionalna administrativna pod- 
rucja ne uklapaju se u granice postojecih administrativnih jedinica (npr. 
vojni regioni, regioni socijalne sigumosti i drugi).

Lokalne jedinice na svim nivoima lokalne vlasti odlikuju veliki dis- 
pariteti i takvo stanje predstavlja jedno od važnih obeležja francuskog lo
kalnog sistema. Intenzivna interkomunalna povezivanja su u velikoj me- 
ri prakticno zaživela da se francuski lokalni sistem često prikazuje kao 
cetvorostepeni (komune, departmani, interkomunalna tela i regioni).

GLAVNA OBELEZJA FRANCUSKE LOKALNE VLASTI

FRANCUSKE KOMUNE

Komune {communes) su osnovne celije francuskog sistema lokalne 
vlasti i najniži nivo administrativne podele i hijerarhije u Francuskoj Re- 
publici. One su i tradicionalni element francuske administrativne strukture 
i teritorijalne podele. Francuska rec „commune” se pojavila u 12. veku i 
vuče korene od novijeg latinskog izraza „communia” (lat. communis) u 
smislu malih zajednica ljudi koji dele zajednicki život. U formalnom smi- 
slu, kao osnovne jedinice lokalne vlasti, sistem komuna je kreiran krajem 
1789. godine, a njihovi koreni se naziru iz vremena parohija od pre Fran
cuske revolucije.

Glavni elementi savremenog lokalnog sistema u Francuskoj datiraju 
iz vremena Francuske revolucije i neposrednog postrevolucionarnog peri-
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oda i uvek su bili čvrsto povezani sa posebnim značajem koje u Francu- 
skoj ima pitanje nacionalnog jedinstva. Odanost francuskim komunama je 
izrazito snažna, a mnoge političke mere koje su preduzimane imale su po- 
sebnu važnost za osnovne lokalne jedinice. Takvi su arondismani u veli- 
kim gradovima koji formiraju posebne komunalne jedinice i narocito uni- 
je komuna i interkomunalni sindikati, u okviru kojih je grupisano vise 
komuna u cilju izvršavanja specifičnih funkcija ili u cilju zajedničkog 
pružanja municipalnih usluga. Veliki odliv stanovnistva iz ruralnih pod- 
ručja se odvija kontinuirano, sto je dovelo do toga da najveci broj francu- 
skih komuna predstavljaju mala naselja ruralnog karaktera koja nemaju 
više od 500 stanovnika, zbog čega se cesto kaže da je Francuska zemlja 
malih naselja, što ilustruje podatak da u Francuskoj ima vise od 4 hiljade 
komuna ispod 100 stanovnika. Ipak, vecina stanovnistva živi u vecim ko
munama sa prosečno 9 hiljada stanovnika. Jedan broj komuna, tačnije, 36 
ima vise od 100 hiljada stanovnika, dok 5 komuna preko 300 hiljada sta
novnika.

Modema Francuska ima ogroman broj opstina {communes) cak 36.565, 
od kojih su najveci broj vrlo male. Posle reforme od 1982. godine ostao 
je tako veliki broj malih opstina u Francuskoj, od kojih čak 27.794 ima 
manje od 1.000 stanovnika, a skoro 98% francuskih opština ima manje od
10.000 stanovnika. Komune su veoma heterogene po svojoj veličini, dok 
istovremeno, sa ogromnim brojem malih komuna postoji i jedan broj izu- 
zetno velikih komuna. Prosecan broj stanovnika u francuskim komunama 
je 1600. Treba imati u vidu i da su veliki gradovi, kao što su Pariz, Bor- 
do ili Lil, takode, komune sa svojim vlastitim pravima.

Izabrana (elektovana) vlast u svim francuskim komunama su muni- 
cipalni saveti {conseil municipal) koji su sastavljeni od direktno izabranih 
lokalnih savetnika, a svaka komuna ima svog predsednika ili mera (mai- 
re) kao lokalnog lidera. Predsednik komune se bira medu izabranim lo- 
kalnim savetnicima i ima položaj koji je daleko znacajniji od obične cere- 
monijalne figure. Naime, predsednik je nosilac izvršne vlasti u komuni, 
on je chief executive (šef izvršne vlasti). Uz to, on je odgovoran i za je
dan broj cisto administrativnih funkcija i dužnosti (registracija rodenja i 
smrti, sastavljanje birackog spiska, vodenje ceremonije zaključivanja ci- 
vilnog braka). U politickom smislu, on je formalno odgovoran za rad mu- 
nicipalnog saveta i funkcije koje izvrsava municipalni savet. U vecim ko
munama, to praktično znači, da je predsednik izuzetno važna lokalna po- 
litička figura. Municipalni izbori se u Francuskoj održavaju svakih 6 go- 
dina po mešovitom izbomom sistemu, proporcionalno/vecinskom. Tradi- 
cionalno postoji veliko interesovanje za lokalne izbore u Francuskoj, jer 
oko 70% stanovništva uzima učešće u lokalnim izborima. O velikoj hete- 
rogenosti francuskih komuna govori i činjenica što merovi najmanjih ko
muna imaju iste odgovornosti i ovlašćenja kao i merovi komuna koje su 
deset ili dvadeset puta vece.

U praksi pojedine funkcije komuna, koje prevazilaze njihovu ospo- 
sobljenost za vršenje poslova, pokazuju tendenciju da se postepeno izdig-
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nu na departmanski nivo, pre svega, zbog povoljnijih resursa. Takav trend 
prirodnog prelaženja i tranzicije funkcija na visi nivo organizovanja se 
prakticno ostvaruje bez nekih posebnih legalnih i drugih sankcija. Odgo- 
vomosti komune su lokalnog karaktera i krecu se u krugu tipičnih lokal- 
nih stvari, kao sto su komunalna pitanja vodosnabdevanja i skupljanja ot- 
pada, pitanja osnovnog školstva, biblioteka, muzeja, mada imaju izvesne 
funkcije planiranja, kao i odredenu ulogu u održavanju puteva. Razlike 
izmedu opstina u velikim gradovima i opstina u obližnjim ruralnim pod- 
rucjima su ostale velike. Zbog izrazite potrebe da tako male opštine sara- 
duju, da se povezuju i da razvijaju medusobnu kooperaciju, u Francuskoj 
postoji preko 20 hiljada ad hoc municipalnih asocijacija.

FRANCUSKI DEPARTMANI, ARONDISMANI I KANTONI

U organizaciji i strukturi francuskog administrativnog sistema, de- 
partmani (departements), kao tradicionalni lokalni entiteti, imaju posebnu 
ulogu. Oni su fundamentalne administrativne jedinice na srednjem (mezo) 
nivou vlasti koji imaju važnu ulogu u vrsenju supervizije nad aktivnosti- 
ma komuna. Departmani su organizovani kao metropolitanski departma- 
ni sa jakim gradskim centrima u njihovom okviru. U departmanima je iz- 
vršena administrativna podela na arondismane i kantone, koji ne spadaju, 
medutim, u glavne nivoe lokalne vlasti, pošto su uglavnom veliki grado- 
vi, kao centri departmana, podeljeni na arondismane.® U kontinentalnoj 
Francuskoj, ipak, nalazimo 327 arondismana sa 3.715 kantona, a uz njih, 
postoji 12 prekomorskih arondismana sa 124 kantona. Departmanski oblik 
organizovanja predstavlja naslede Francuske revolucije, a prvi departman 
{Loire) je kreiran 1793. godine. Svi departmani su predstavljeni u francu- 
skom parlamentu i svaki ima svoj jedinstven broj koji je uveden zbog 
brojnih administrativnih razloga. Na primer, najveci francuski departman 
Gironde (oko 10.000 km-) nosi broj 33 i lociran je u regionu Akvitanije. 
Departmani imaju generalno ovlašćenje da obavljaju sve poslove koji nisu 
u nadležnosti komuna, kao njihovih konstituensa.

Francuska je divizionirana na 100 departmana medu koje spada 96 
kontinentalnih (teritorijalnih) i cetiri prekomorska departmana {Departe
ments d ’Outre-Mer, DOAf): Guadeloupe, Martinique, Reunion i French 
Guiana. Prekomorski departmani pripadaju Francuskoj Republici i njen su 
integralni deo. Prekomorskim departmanima u ime francuske države upra- 
vlja prefekt {prefet) koji je imenovan od strane francuske vlade, dok ad- 
ministrativno-politička struktura prekomorskih departmana uglavnom od- 
govara izgledu matičnih francuskih departmana.''

® Pariz je, na primer, podeljen na 20 arondismana, od kojih je svaki dalje podeljen na 
po Cetiri kvarta {quartiers). Lion i Marselj su takode podeljeni na arondismane.

Prekomorski departmani imaju sopstvene apelacione ili žalbene sudove (Cours 
d'Appel). Posle reformi 1982. vlast prefekta u prekomorskim departmanima je transferisana 
na lokalno izabrane generalne savete.
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Na departmanskom nivou organizovan je generaini savet (conseil 
general), kao najvažnije telo izbomog karaktera sa generalnim kompeten- 
cijama. Članovi Saveta, generaini savetnici, biraju se svakih 6 godina, 
kao i municipalni savetnici u komunama, ali po sistemu dvokružnog ve- 
cinskog glasanja u okviru izbomih konstituensa koji se nazivaju kantoni. 
Departmanski ili generaini savet ima svog predsednika,* koji je manje 
značajna figura u odnosu na predsednike komune. Razlog tome leži u či- 
njenici da u departmanima važnu ulogu u vrsenju vlasti imaju prefekti 
koji se postavljaju od strane centralne vlasti.®

Do velike reforme od 1982. godine glavnu ulogu u departmanu je 
imao prefekt (prefet), a ne predsednici izabranih departmanskih, odnosno 
generalnih saveta. Ovlašćenja prefekta su decentralizacionim zakonima 
bitno redukovana i preneta na izabrane organe departmana, tačnije, na 
predsednika generalnog saveta departmana. Najvažnijim se smatra to 
sto je ukinuta mogucnost apriome (prethodne) kontrole od strane prefek
ta, iako su pojedini oblici posteriome kontrole zadržani.

REGIONI U MODERNOJ FRANCUSKOJ

Region! u Francuskoj su uspostavljeni u procesu velike decentraliza- 
cione reforme koja je započeta 1982. godine u velikoj meri u form! regio- 
nalne decentralizacije, koja je kao politick! koncept imala snažnu podr- 
šku, pre svega, francuskih levičara.'° S druge strane, stvaranje regiona je 
bila posledica procesa evropske integracije i regionalne dimenzije koja je 
počela da dominira u procesu izgradnje Evropske unije. Pravna egzisten- 
cija regiona u Francuskoj, medutim, nije pokrivena odgovarajucim ustav- 
nim garancijama, kao što je to slučaj sa komunama i departmanima. U 
procesu regionalne decentralizacije kreirano je u Francuskoj 26 regiona, 
od kojih je Korzika, kao ostrvski region, dobila specijalan status, po slič- 
nom modelu kao i 4 prekomorska regiona, prvenstveno, zbog njihove 
specifične geografske situacije. Francuski region!, podeljeni na 22 konti- 
nentalna i 4 prekomorska, predstavljaju gomji (viši) nivo lokalne vlasti. 
Oni imaju narocito važnu ulogu u političkom život Francuske, pa se često

* Predsednik Generalnog saveta francuskog departmana Gironde je Philippe Madrel- 
le iz francuske socijalističke partije i kao član francuskog Senata (senator) reprezentuje ovaj 
departman.

® Prefektoralni sistem u Francuskoj je uveden u doba Napoleonovog režima još fe- 
bruara 1800. godine, s ciljem da prefekt kontroliše perifema područja. Prefekt je bio zvanič- 
ni reprezent centralne vlasti u sv^om  od francuskih departmana. Prefekt je bio državni slu- 
žbenik koga je postavljalo Ministarstvo unutrašnjih poslova u Parizu. Njegova uloga je 
uglavnom bila kontrolna (supervizija) u odnosu na lokalne vlasti. Taj sistem kontrole se na- 
ziva „tutelle”. Područje prostiranja njegove vlasti se naziva prefektura i uglavnom je pode- 
Ijeno sa departmanskom administracijom.

'0 Tako je poznati francuski političar iz levog političkog spectra, Mišel Rokar, kasni- 
je Clan Miteranovih socijalista, krajem sedamdesetih godina prošlog veka objavio veoma 
provokativnu knjigu: Dekolonijazacija provincija {Decoloniser la Province), koja je nagla- 
šavala snažnu potrebu regionalne decentralizacije.
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kaže da bi razumeli savremenu Francusku moramo shvatiti smisao njenih 
regiona. Konstituisanje regiona kompletirano je zakonom od januara 1986. 
godine koji je predvideo direktan izbor najvažnijih regionalnih političkih 
tela na osnovu univerzalnog izbornog prava.

Centralna institucija regionalnog upravljanja je generalni savet regio
na (conseil general) koji sačinjavaju regionalni savetnici (conseillers re- 
gionaux) koji se biraju svake šeste godine. Predsednik regionalnog saveta 
se bira na šestogodišnji mandat između članova regionalnog saveta. On 
predsedava sednicama regionalnog saveta koje se održavaju kvartalno. 
Predsednik regionalnog saveta je preuzeo vodecu ulogu u upravljanju re- 
gionom, zamenjujuci poziciju prefekta kao šefa regionalne administracije 
u ranijem periodu. Posebnu važnost za predsednika u savetodavnom smi- 
slu ima regionalni komitet za ekonomska i socijalna pitanja {CESR). Po
red drugih poslova, regioni često participiraju u velikim infrastruktumim 
projektima zajedno sa državom. Regioni sa državom zaključuju posebne 
ugovome aranžmane {contrats de plan) na osnovu kojih mobilisu finansij- 
ska sredstva za realizaciju zajedničkih ciljeva.

Regioni u Francuskoj su kreirani kao administrativni regioni i kao 
takvi su izdignuti na rang posebnih teritorijalnih jedinica, odnosno kolek- 
tiviteta {collectivites territoriales).^^ Postoje, medutim, velike razlike me- 
du regionima, naime, svaki region ima svoj vlastiti karakter i tradiciju, 
dok pojedini regioni imaju i svoj poseban jezički dijalekt. Na primer, re
gion Bretanje (region Bretagne) u severozapadnom delu Francuske sa re- 
gionalnim centrom u gradu Renu (Rennes), ima snažan keltski uticaj i to 
mu daje specifican keltski identitet.'^ S druge strane, jugozapadna Francu- 
ska je poznata po agrikulturnim regionima, odnosno regionima sektor- 
skog tipa u kojima je, u ekonomskom smislu, poljoprivreda dominantna 
delatnost.*  ̂ Zbog specifičnosti kultumo-istorijskog i geografskog karakte- 
ra, poseban status ima autonomni region ostrva Korzike. Narocito je izra- 
žena diskrepanca izmedu pariskog regiona (Ile-de-France) i ostalih fran- 
cuskih regiona. Polovina francuskih regiona ima manje od 2 miliona sta- 
novnika, a samo dva regiona imaju više od 4 miliona stanovnika (Rhone- 
-Alpes u istocnoj Francuskoj i Provence-Alpes-Cote d ’Azur).^*

U savremenim uslovima francuski regioni za svoj ekonomski razvoj 
velikim delom mogu da zahvale cinjenici medusobnog nadmetanja u bor- 
bi za investiciona sredstva iz evropskih fondova. Poznato je da je u Brise-

Ч Pre toga su postojali regionalni entiteti sa odredenim javno-pravnim elementima i 
pravnim statusom (etablissements publics), ali nisu bili u rangu teritorijalnih jedinica sa pu- 
nim administrativnim kapacitetom. Praktično se raison d ’etre francuskih regiona promenio 
1982. godine, kada su oni statusno apgrejdovani i snabdeveni odgovarajucim političkim ka
pacitetom u vidu demokratski izabranih regionalnih saveta.

'2 Područje ovog regiona, kao i područje regiona Akvitanije, dugo su kontrolisali en- 
gleski kraljevi iz porodice Plantadženet. Naime, oni su stekli pola Francuske preko Eleonore 
Akvitanske (1122— 1204), koja je engleskom kralju Henriku II donela u miraz, kao njegova 
žena, velike francuske posede.

'2 Agrikultumi karakter regiona se meri učešćem poljoprivrednog stanovnistva u 
ukupnom stanovništvu, a vise od 30% evropskih regiona je agrikultumog karaktera.
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lu, sedištu najvažnijih evropskih institucija, posebno jaka lobi grapa fran- 
cuskih regiona. U međuregionalnoj kompeticiji sa evropskim regionima 
izrastaju veoma moćni regioni.

MODELI INTERKOMUNALNOG POVEZIVANJA

Jaka teritorijalno-administrativna fragmentacija u Francuskoj generi- 
še poseban značaj različitih modela saradnje i povezivanja između lokal- 
nih jedinica. Zbog toga se, ne bez razloga, govori o pluralitetu oblika in- 
terkomunalnog povezivanja. U izvršavanju pojedinih poslova lokalne je- 
dinice se povezuju u cilju primene principa ekonomije obima, naročito u 
sektoru pražanja lokalnih javnih servisa. lako takvi entiteti nemaju karak- 
ter lokalne vlasti u pravom smislu reči, razvija se jedan poredak instituci
ja i koalicija grupisanih komuna sa specifičnim položajem. lako je inter- 
komunalno povezivanje opština bazirano na voluntamom principu, u od- 
ređenim slučajevima takvo grupisanje ohrabreno je sa centralnog nivoa 
kroz konkretne finansijske dotacije. Veliki broj interkomunalnih veza se 
realizuje kroz interkomunalne sindikate različitog tipa.

Sredinom 1999. godine stvorena je zakonska mogućnost za kreiranje 
posebnih interkomunalnih struktura koje su samoniklo i refleksno nastaja- 
le na metropolitanskom nivou tokom 1990-tih godina. Pored drugih razlo
ga, Ševinmanov zakon {Loi Chevenement) je imao pretenziju da sistemati- 
zuje te raznovrsne strukture, između kojih je postojala samo prividna ana- 
logija. U okviru novog zakonskog dizajna kreirane su urbane zajednice 
(communaute urbaines), kao integrisane forme udruživanja urbanog cen
tra sa svojim suburbanim okruženjem, koje pokrivaju najmanje pola mili- 
ona stanovnika'^ i aglomeracije zajednica {communaute d ’agglomeration) 
u smislu povezivanje komuna srednje veličine, od 50 do 500 hiljada sta- 
novnika. U okviru vise od 140 takvih aglomeracija grupisano je oko 2500 
komuna. Konačno, kao posebna struktura interkomunalnog karaktera pred- 
viđena zakonom, ustanovljene su zajednice malih komuna u ruralnim 
područjima {communautes de communes). Navedene interkomunalne struktu
re karakteriše zajedničko teritorijalno područje, zatim izvesna ovlašćenja 
u oblasti oporezivanja biznis poreza, kao i proces demokratskog donoše- 
nja odluka. U pravnom smislu, grupe komuna konstituišu javne institucije 
za interkomunalnu kooperaciju, koje se u francuskom pravu nazivaju Eta- 
blissements publics de cooperation intercommunale ili skraćeno EPCI. In
terkomunalne strukture nemaju u punom smislu kapacitet lokalnih vlasti, 
kao što su komune, departmani ili regioni, a njihov glavni cilj je prevazi-

Ova dva francuska regiona sa još tri italijanska regiona {Pijemont. Val d ’Aosta i 
Ligurijd) konstituišu evropski Alpsko-mediteranski region.

'5 Samo u slučaju formiranja prve četiri urbane zajednice (Lion, Strazbur, Lil i Bor- 
do) postojao je element kompulsivnosti (obaveznosti), 2003. godine u Francuskoj je bilo 14 
takvih urbanih zajednica, od kojih su 9 velike konurbacije sa preko 100 stanovnika.
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laženje organizacionih slabosti fragmentisane komunalne strukture u Fran- 
cuskoj.

Posebno specifičnost Francuske predstavlja institucija Pays,’̂  kao 
malih podračja koje karakteriše geografska, ekonomska, kultuma i soci- 
jalna kohezija. Umesto postojećih tradicionalnih administrativnih granica 
u okviru kojih se ranije odvij^a saradnja lokalnih jedinica ili oko kojih se 
takva saradnja odvijala, Pejsi podrazumevaju voluntamo koncentrisanje 
municipalnih jedinica, koje ne moraju obavezno da pripadaju istom de- 
partmanu ili kantonu. O strategiji i projektima Pejsa se odlučuje kroz lo- 
kalni konsultativni proces, između članova iz civilnog draštva, NGO-a i 
biznis sektora, koji su direktno involvirani u njihovu implementaciju, mo
nitoring i evaluaciju. Dok su operativni troškovi Pejsa osigurani od strane 
municipalnih jedinica, oni su takođe primalac sredstava iz državnih fon- 
dova na kompetitivnoj osnovi koji zavise od koherencije i prednosti nji- 
hovih lokalnih razvojnih projekata. Pejsi podstiču snažniju kooperaciju iz- 
među lokalnih jedinica i pomažu asociranju institucija civilnog društva u 
proces razvoja ruralnih područja, koji je zasnovan na zajedničkom identi- 
tetu i podeljenim ekonomskim ciljevima.

FRENCH MODEL OF LOCAL GOVERNMENT

Ivan Petrovič, LL.M.

S u m m a r y

The paper shows the French model of local government, which belongs to the origi
nal continental model, unlike the common law system. Its configuration is characterized by 
the extreme massiveness and number of local authorities at the various organizational le
vels. The special feature of this system consists in huge number of communes, the basic 
units of local government, which are in the last twenty years often interconnected into diffe
rent structures of inter-communal cooperation. In its greatest part, the French model of local 
government has a traditional character, taking into account the fact that it was established 
during the French revolution and post-revolution period, and that many later modifications 
of this system did not basically change its key elements. The only exception was the great 
decentralization reform 1982 that started during the first mandate of the French president 
Francois Mitterrand.

Keywords: continental model of local government, vertical subdivision, decentraliza
tion, communes, departments (arrondissements/cantons), regions, inter-communal structure

>6 Naziv Pays — potiče od cuvenog francuskog geografa Paul Vidal de la Blache, 
koji je formulisao njihovu koncepciju u okviru teorije o odnosu čoveka i prirodnog okru- 
ženja.
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Р А С П Р А В Е

UDC 347.466

Р а ш к о  Р а Ј к о в и ћ  
адвокат у пензији

ЗАЛАГАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА*

По одредбамаа члана 966. Закона о облигационим односима 
(„Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89. и 57/89. и „Сл. лист 
CPJ”, бр. 31/93, даље: 300 ), залога је правни посао којим се ду- 
жник или неко треће лице као залогодавац обавезује да повериоцу 
као залогопримцу преда неку своју покретну ствар како би се овај 
пре осталих поверилаца могао наплатити из њене вредности ако му 
не буде намирено потраживање које се обезбеђује залогом. Ако му, 
пак, обезбеђено потраживање буде намирено о доспелости дужан је 
залогодавцу вратити заложену ствар неоштећену. Правни институт 
залоге покретних ствари регулише и нови Закон о заложном праву 
на покретним стварима уписаним у Регистар („Сл. гласник PC”, бр. 
57/2003, даље: Закон о заложном праву) али као правни посао ко- 
јим се дужник или неко треће лице као залогодавац обавезује да ће 
на име обезбеђења повериочевог потраживања уписати заложно 
право на својој покретној ствари у Регистар залоге. Иако оба про- 
писа регулишу залогу покретних ствари разлике су битне. Нови за- 
кон предвиђа да покретна ствар остаје у поседу залогодавца, те да 
се терет залоге на њој уписује у Регистар, с тим да извод из реги- 
стра има снагу извршне исправе на основу које се заложна ствар 
плени и предаје залогопримцу који наплаћује обезбеђено потражи- 
вање путем судске или вансудске продаје. Насупрот овоме, по 3 0 0  
заложена ствар се предаје у посед залогопримцу. Из тога произила- 
зи да је намера законодавца да новим прописом, уз постојећи и да- 
ље важећи 300 , обезбеди једноставнију и ефикаснију заштиту прав- 
ног промета што је суштина правног института залоге.

Рад примљен: 29. 10. 2009. године.
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Оба закона предвиђају и залагање потраживања које залогода- 
вац има према неком трећем лицу као средство обезбеђења.

Остављајући по страни теоретске расправе о поседу на потра- 
живањима, ваља запазити да са практичног аспекта потраживање 
представља посебан предмет залоге. A будући да је практичан аспект 
битан и у функцији обезбеђивања основног потраживања у овом 
приказу ћемо се на њега усмерити.

ЗА Л А ГА Њ Е  П О Т Р А Ж И В А Њ А  П Р Е М А  3 0 0

По одредбама 3 0 0  (чл. 989—994) поверилац може обезбедити 
потраживање према дужнику и тако што ће му дужник уместо ства- 
ри дати у залогу неко своје право потраживања према трећем лицу. 
У залогу се могу дати сва потраживања изузев оних која су по својој 
природи непреносива, оних чији је пренос забрањен законом, као и 
оних која су везана за личност дужника. Код залагања потраживања 
постоје три лица, дужник као залогодавац, поверилац као залого- 
примац и дужников дужник, лице према коме дужник има потра- 
живање.

Уговором 0 залози дужник као залогодавац се обавезује да по- 
вериоцу као залогопримцу да у залогу неко своје потраживање, које 
залогопримац може наплатити ако му залогодавац о доспелости не 
исплати дуг. Будући да дужников дужник није странка у уговорном 
односу залоге, a no слову закона и уговора може доћи у ситуацију 
да обавезу испуни трећем лицу, странке из уговора о залози су ду- 
жне да га писмено обавесте о настанку заложног права — у корист 
залогопримца.

Положај дужника

Обе стране су овлаштене да писмено обавесте дужниковог ду- 
жника о закљученом уговору о залози али би залогопримац, уз пи- 
смено обавештење, био дужан да дужниковом дужнику достави и 
копију уговора. Jep, последица обавештавања се састоји у томе што 
дужников дужник од часа када је обавештен о уговору о залози не 
може више пуноважно извршавати обавезу свом повериоцу као за- 
логодавцу већ залогопримцу. Ако он то ипак учини, обавеза остаје 
и он ће бити дужан да је испуни заложном повериоцу наравно у 
случају ако дође до испуњења залоге.

Дужник заложног потраживања може залогопримцу истаћи не 
само приговоре које има према њему лично, него и приговоре које 
је могао да истакне према залогодавцу до часа када је писмено аба- 
вештен о закљученом уговору. Уосталом, и на овај случај се приме- 
њују правила која важе за уступање потраживања.
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Обавеза залогопримца

Залогопримац је дужан предузети мере потребне за очување за- 
ложеног потраживања. Он може подићи тужбу против дужниковог 
дужника да би прекинуо ток застарелости, може прихватити дужни- 
кову изјаву о признању дуга, побијати правне радње дужниковог ду- 
жника у случају његове инсолвентности, итд. Ове мере су истовре- 
мено у интересу и залогопримца и залогодавца, a може их предузи- 
мати само залогопримац од часа када је дужник писмено обавештен 
о успостављању заложног права на потраживању. Отуда, залогопри- 
мац не може слободно одлучивати да ли ће их предузети као што 
би M o ra o  чинити кад би оне биле само његово право. Пошто је то 
истовремено и његова дужност, залогопримац ће, ако их пропусти, 
одговарати за штету залогодавцу коју овај услед тога претрпи.

Залогопримац има право на плодове које доноси заложено по- 
траживање. Али, наплаћивање камата и других повремених потра- 
живања, такође, није само право залогопримца, већ и његова ду- 
жност и ако пропусти да их наплати или убере одговоран је за ште- 
ту коју нанесе залогодавцу. Из износа наплаћених камата и других 
повремених потраживања пребијају се обезбеђена потраживања за- 
логопримца.

У тренутку доспелости заложеног потраживања, залогопримац 
је дужан примити испуњење које понуди дужников дужник. И та 
обавеза је предвиђена ради очувања потраживања и у интересу је и 
залогопримца и залогодавца. Ако је предмет заложеног потражива- 
н>а новац, залогопримац га може задржати до доспелости свог по- 
траживања, a може га депоновати код суда ако то изричито захтева 
залогодавац. Но, ако се деси да је залогопримчево новчано потра- 
живање доспело, залогопримац може задржати износ који му дугује 
залогодавац, док је износе преко обезбеђеног потраживања, ако их 
има, дужан предати залогодавцу.

Када је предмет обавезе дужниковог дужника била ствар, зало- 
гопримац на њој стиче заложно право.

ЗА Л А ГА Њ Е П О Т Р А Ж И В А Њ А  У П И С О М  У  Р Е Г И С Т А Р

По Закону о заложном праву (чл. 10. и 11) у залогу се могу да- 
ти сва потраживања изузев оних која су по својој природи непрено- 
сива, оних чији је пренос забрањен законом као и оних која су ве- 
зана за личност дужника. Странке заложног посла су дужне да пи- 
смено обавесте дужниковог дужника да је његов поверилац заложио 
потраживање. Док не буде писмено обавештен о настанку заложног 
права дужник заложеног потраживања може испуњавати своју оба- 
везу залогодавцу, након тога мора је испунити заложном поверио- 
цу, као залогопримцу. О залагању потраживања дужниковог дужни-
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ка M o ry  обавестити заложни дужник и заложни поверилац. Извод 
из Регистра о томе да поверилац има заложно право на потражива- 
њу је доказ за дужниковог дужника да заложено потраживање испу- 
ни заложном повериоцу.

П Р А К Т И Ч Н А  РА ЗЛ И К А  
И З М Е Ђ У  ЗА ЛА ГА Њ А  П О Т Р А Ж И В А Њ А  

СА У П И С О М  И  Б Е З  У П И С А  У  Р Е Г И С Т А Р  ЗА Л О Г Е

На основу упоредног приказа поставља се питање које је прак- 
тична разлика између залагања потраживања по одредбама Закона 
о облигационим односима и Закона о заложном праву? У питању је 
јединствен правни институт који је регулисан у два прописа с тим 
да су разлике значајне.

Заложено потраживање по Закону о заложном праву може би- 
ти уписано у Регистар без обавезе залогодавца да залогопримцу 
прода исправу о заложеном потраживању. Насупрот томе, по 3 0 0  
заложено потраживање се не уписује у Регистар, a залогодавац је 
дужан залогопримцу предати исправу о заложеном потраживању.

Затим, значај за повериоца чије је заложно право уписано у 
Регистар има чињеница да се трећа лица, којима је евентуално за- 
логодавац дао у залогу исто потраживање, не могу бранити да нису 
знала да је на том потраживању већ конституисана залога (члан 61. 
став 1. Закона). Ако пак неким случајем код залагања по одребама 
3 0 0  дође до вишеструког залагања истог потраживања залогоприм- 
ци могу истицати приговор да нису знали да је потраживање раније 
заложено. У случају да се исто потраживања заложи по одредбама 
3 0 0  и по одредбама Закона о заложном праву уписом у Регистар 
за приоритет у наплати нема значаја врста заложног права (да ли је 
реч о залози са предајом у државину или залози уписаној у Реги- 
стар), већ редослед настанка заложних права.

Ако дужников дужник добровољно испуни обавезу заложном 
повериоцу залога је реализована и ту нема разлике између напред 
поменутих начина залагања потраживања. Међутим, ако дужников 
дужник не испуни добровољно обавезу, заложни поверилац по 3 0 0  
мора своје право остварити у парничном и евентуално у извршном 
поступку. Насупрот њему, заложни поверилац чије је право уписа- 
но у Регистар право остварује у извршном поступку у којем је зало- 
годавац извршни дужник док се заложено потраживање плени уз 
забрану располагања што истовремено обавезује и дужниковог ду- 
жника.

Та разлика је изузетно важна и битна јер заложни поверилац 
који је уписан у Регистар није изложен дуготрајном парничном по- 
ступку.
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Захтев за упис залоге на покретним стварима и потраживањи- 
ма у Регистар мора да садржи:

— податке о заложном дужнику или трећем лицу као залого- 
давцу, заложном повериоцу или његовом пуномоћнику,

— кратак опис ствари и права који су предмет залоге,
— кратак опис обезбеђеног потраживања, укључујући основни 

или максимални износ,
— потпис подносиоца захтева,
— изјаву залогодавца да пристаје да поверилац упише заложно 

право у Регистар залоге и
— пословни број и датум одлуке суда или другог државног ор- 

гана, ако је заложно право настало на основу такве одлуке.
За упис се, дакле, не тражи уговор о залози. Исто тако, прили- 

ком испуњења заложног права, уговор о залози не итра никакву 
улогу, јер извод из Регистра има снагу извршне исправе на основу 
које суд у извршном поступку врши пленидбу залоге предајући га 
повериоцу, након чега може уследити судска или вансудска продаја. 
Судски извршни поступак ће наравно уследити ако залогодавац не 
изврши заложну обавезу добровољно. Није јасно зашто је законода- 
вац изоставио уговор о залози као услов за упие у Регистар. Може 
се претпоставити да је намера законодавца била да поверилац пу- 
тем једноставног и ефикасног поступка оствари своја права (да на- 
плати обезбеђено потраживање). По садашњем стању ствари било 
би сувишно од странке захтевати да уз оверен извод из Регистра 
има и уговор 0 залози закључен у писменој форми. Уз то, Закон о 
заложном праву не веже конституисање заложног права за моменат 
закључења уговора, већ одређује да поверилац заложно право стиче 
уписом у Регистар.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЛОГЕ
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UDC 656,1.08:340.66

D r I Š t v  a n  B  o d o  I o, dipt. ing. 
stalni sudski veštak
predsednik Udraženja veštaka „Vojvodina”

VEŠTAČENJE UZ UPOTREBU SOFTVERA ZA SIMULACIJU 
SAOBRAĆAJNIH NEZGODA — VERIFIKACUA*

SAŽETAK: U radu je izvršen kratak prikaz tri pojedinačna eks- 
perimenta sa ukupno četiri sudara koja su poslužila da se verifikuju 
mogucnosti i potvrdi tačnost upotrebe softvera za simulaciju sudara 
Virtual Crash 2.2 za potrebe sudske prakse. Eksperimente realnih 
sudara je izveo gorenavedeni naslov tokom 2008. godine i predsta- 
vljaju privatni — ne od strane institucija, izvedeni i pre svega prvi 
istraživački poduhvat iz oblasti saobracajnih nezgoda (SN) u Srbiji. 
Cilj je bio dokazati primenljivost upotrebe softvera za simulaciju SN 
u sudskoj praksi Republike Srbije. Rad je multimedijalan, jer se ce- 
lovita informacija u vezi teme raože dobiti na osnovu uporednih 
istovremenih video snimaka sudtu'a koji se nalaze na sajtu 
www.vestacenja.co.rs

Kljuine reči: Virtual Crash, Saobracajne nezgode (SN), simula- 
cije, eksperimenti realnih sudara, sudska praksa

UVOD

Veštačenje predstavlja tehničku pomoć sudu baziranu na prirodnim 
zakonima fizike, strucnim znanjima i veštinama izvedenim na bazi pret- 
hodno obezbedenih materijalnih tragova. Svaka od stručnih disciplina iz 
oblasti veštačenja, koje se pojavljuju u sudskoj praksi beleže stalnu difu- 
ziju naučnih znanja u praksu koja je, čini se još snažnije potpomognuta 
podrškom iz rubnih oblasti, ponajpre kompjuterizacijom i razvojem broj- 
nih softvera. Unazad oko 9 godina gorenavedeni naslov koristi softvere za

Rad primljen: 03. 09. 2009. godine.
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simulaciju saobraćajnih nezgoda i tek je pre oko godinu dana pocelo oset- 
nije interesovanje veštaka za analizu sudara pomocu licenciranih softvera 
— više iz okolnih zemalja a ipak manje iz Srbije.

U toku višegodišnje upotrebe softvera uočeno je da se uobicajeno 
postojecoj skepsi, sumnjicavosti i stalnom proveravanju elemenata vesta- 
čenja mora dodati i sumnja u upotrebljivost savremenih sredstava, pre 
svega baziranih na nepoznavanju nacina rada i metodološkog pristupa za 
upotrebu softvera za simulaciju, najpre Virtual Crash kao trenutno najsa- 
vremenijeg sredstva ove vrste. Sudskoj praksi, pre svega advokatima, nije 
poznato kako se izracunava sudama brzina kretanja vozila i ostalih uce- 
snika u sudaru kao i dinamike kretanja vozila.

Široj praksi nisu poznate mogucnosti softvera sto je veoma važno jer 
se npr. ne može prihvatiti navodno odredivanje mesta kontakta ususretnih 
vozila oko razdelne linije samo na bazi softvera, kao sto se ne može pri
hvatiti ni brzina kretanja pešaka veoma pozne životne dobi koji trci brže 
od gomjih granica mladih i to samo zato sto „to tako kaže softver”. Kada 
sud u toku vremena, zamoren brojnim veštačenjima naruši princip jedna- 
kog ranga svih veštačenja (dajući apsolutnu prednost poslednjem veštače- 
nju), onda postaje posebno značajno da državne institucije (pojedni fakul- 
teti iz uže Srbije i zavodi) nekada prakticno arbitriraju na ovako neprihva- 
tljiv nacin ishodujuci presude, pa čak i koristeci nelicencirane softvere.

CILJ

Prvi cilj rada je kratak opis nacina izrade jedne simulacije sudara.
Drug! cilj je predlog metodološkog pristupa za izradu veštačenja na 

način da bude jasan, lak i brz za citanje kao i lako i efikasno proverljiv i 
pešačkim (tradicionalnim) načinom rada.

Treci cilj je verifikacija softvera Virtual Crash potvrdivanjem njego- 
ve tačnosti tako sto ce očigledno izvesti eksperiment realnih sudara i oni 
potvrditi uz upotrebu softvera.

Četvrti cilj je kratak komentar forme i sadržaja mišljenja u veštačenju.

HIPOTEZA

U radu ce biti izvrsen kratak opis konačnih rezultata sledecih ekspe- 
rimenata:

— Nalet gradskog autobusa na bicikl sa lutkom pri malim brzinama
— Nalet gradskog autobusa na putnicki automobil pri malim brzinama
— Nalet putničkog automobila na bicikl sa lutkom pri veUkim brzinama
— Nalet gradskog autobusa na putnicki automobil pri velikim brzinama
Opis, zbog ogranicenog prostora, nije kompletan. Da bi se postigao 

celovit i pre svega očigledan dokaz, citalac mora da pregleda uporedne i
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jednovremene video filmove na sajtu www.vestacenja.co.rs, na kojima se 
na jednom ekranu jednovremeno krecu učesnici u Sudani snimljeni video 
kamerama i, iz istog položaja izvednom simulacijom.

KRATAK OPIS IZRADE JEDNOG VEŠTAĆENJA SN

Veoma često se u praksi ističe da veštak „ubacuje” neke podatke u 
racunar i da onda softver „izbacuje” neki rezultat koji nakon toga veštak 
zastupa i „brani” na sudu. Tako se sugeriše da je narusen princip opste 
dostupnosti rezultata veštačenja što direktno dovodi u sumnju i da je na
rusen princip objektivnosti vestaka i veštačenja i direktno dovodi u sum
nju novi princip (unutrasnje uverenje vestaka).

Proces izrade ma kog veštačenja se može determinisati sledecim ko- 
racima:

1. korak: Kreiranje — crtanje detaljnog plana zone mesta sudara sa 
generisanjem reljefa (kanali, ivičnjaci, poledica, bandere, ograde, objek- 
ti...) sa kotama tragova iz Zapisnika o uvidaju.

2. korak; Defmisanje učesnika u Sudani (vozila, tela...) sa pripada- 
jucim masama i dimenzijama.

3. korak; „Pešačko” postavljanje ucesnika (vozila pre svega) u su- 
dami položaj kao i njihov medusobni polozaj u primamom kontaktu. To 
znači da se mesto kontakta, osim u retkim slučajevima, ne može odre- 
diti isključivo upotrebom softvera (čisto teorijski bi moglo). Mesto kon
takta se uvek odreduje na bazi materijalnih tragova flksiranih na lieu 
mesta (zaparotine, tragovi kocenja, forma deformaeija...) tj. pešačkim 
radom ill trasološkim veštačenjem.

4. korak; Inicijalno zadavanje brzine kretanja vozila tako da se po- 
stigne usmerenje oba vozila ili ucesnika ka zaustavnim položajima posle 
sudara.

5. korak; Nakon toga se pristupa finijem podešavanju sudara, tako 
da se postignu tacniji zaustavni položaji vozila postizanjem realnih para- 
metara samog sudamog procesa, od kojih su najvažniji EES (veoma sli- 
can AV iz pešačkog rada), koeficijenta sudara k, koeficijenta češanja p, 
visine centra sudara i položaja sudame ravni u momenta najvece kompre- 
sije i rotaeije vozila). Opisani metod je metod pogreske i pokušaja koji se 
ocenjuju u realnom vremenu izrade i obično ih ima vise stotina a pona- 
vljaju se sve dok se ne dobiju dovoljno tacni i usaglašeni parametri suda
ra koji se potvrduju vizuelnim pokretnim slikama.

6. korak; Nakon postignutog prihvatljivog, pešačkim radom prover- 
Ijivog i obrazloživog rezultata pristupa se izradi vremensko-prostomog 
rasporeda pomocu kimenatickih slika uzastopnih sinhronizovanih položaja 
vozila pre i neposredno pre sudara. Položaji, koje vestak definise, su u di- 
rektnoj vezi sa radnjama, kao skupom psihičkih odnosa učinioca prema 
delu koji se izražavaju u svesti i volji. To je uvod u odnose koje vestak
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želi da prikaže na relaciji dozvoljeno—nedozvoljeno, propisno—nepropi- 
sno, pravilno—nepravilno. Sve radi postupaka koji znače oblike vinosti: 
eventualni umišljaj, svesni ili nesvesni nehat, kao pripremi za formiranje 
mišljenja u veštačenju koji je tehnička interpretacija pravnog aspekta sao- 
braćajne nezgode sa izvorištem primamo u delu a tek sekundamo u for- 
mulaciji optužnice.

Prikazani koraci moraju imati podlogu i u rezultatima pešačkog rada 
u bitnom, ako su oba metoda izrađena na istim — realnim osnovama. Si- 
mulacioni je uverljiviji, jasniji, složeniji za izradu, vizuelno potkrepljiv, i 
bitno duži za izradu.

U sudovima EU, uobičajeno priznaje se 2,5 sata rada više kada se 
veštačenje izrađuje pomoću softvera. Iskustvo autora je da je toliko, za 
obračun cene veštačenja, priznato vreme najmanje realno — često je duže.

METODOLOŠKI PRISTUP VEŠTAČENJU SN 
SA ASPEKTA PROVERLJIVOSTI

Mogućnosti prikaza rezultata upotrebe softvera za simulaciju sudara 
Virtual Crash je veoma velika. Autor smatra stručno nekorektnim isposta- 
vljanje listinga rezultata na oko 4—5 stranica prepunoj skraćenica čiji 
značaj najčešće ni samim veštacima nije do kraja jasan. Dovoljan je pri- 
kaz osnovnog prozora sudamog procesa koji sadrži sve potrebne elemente 
da bi se pešačkim radorn proverila sudama brzina uvek za kraće vreme 
od jednog minuta. Prikazan prozor sadrži podatak EES koji se može za- 
meniti sa AV iz pešačkog rada i па osnovu zaustavnog puta nakon sudara 
upotrebom poznate kinematičke jednačine proveriti dobijena sudama brzina.

Odnosno, da bi se proverila brzina dobijena simulacijom potrebno je 
iz priloženog prozora očitati EES za svako vozilo i izračunati brzinu po-
moću uobičajene formule: > -^2-a-S + Д , za šta je potrebno manje
od minuta.

Prethodna dva naslova upućuju na održivost principa opšte do- 
stupnosti rezultata veštačenja, principa objektivnosti veštaka i veštače-
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nja i principa unutrašnjeg uverenja veštaka, jer su rezultati transparent- 
ni i 1 ^ 0  i u bitnom brzo i lako proverliivi.

VERIFIKACUA SOFTVERA VIRTUAL CRASH UZ POMOĆ 
IZVEDENIH EKSPERIMENATA REALNIH SUDARA

Centar za veštačenja i procene doo je u toku 2008. godine u prisu- 
stvu predstavnika pravosudnih organa, tužilaštva, policije i Fakulteta teh- 
ničkih nauka iz Novog Sada i Saobracajnog fakulteta iz Budimpešte i au- 
tora softvera Virtual Crash... izveo niz eksperimenata realnih sudara po- 
mocu kojih je pored stecenog novog iskustva u primeni softvera dokazao 
njegovu primenjivost i tačnost.

— Nalet gradskog autobusa na bicikl sa lutkom pri malim brzinama 
Forsirano koceni gradski autobus je naleteo na biciklistu u sustizanju 

naletnom brzinom od 34,5 (km/h) i odmah potom na Zastavu 101 brzi- 
nom od 32,5 (km/h). Brzina je proverena i izmerena tahografskim listi- 
cem, policijskim radarom Fama Laset III pro i akcelerometrom XL metar 
vlasnistvo autora. Nakon sudara izvršen je detaljan uvidaj, fiksirani su svi 
relevantni tragovi i izvedena je simulacija sudara koja je u potpunosti po- 
tvrdila validnost sudara — vidi filmove na www.vestacenja.co.rs.
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— Nalet putničkog automobila na bicikl sa lutkom pri velikim brzi- 
nama i gradskog autobusa na Reno 4

Za potrebe izvodenja sudara autor je izradio antropometrijsku lutku 
realne tezine, sa svim zglobovima koji se mogu pokretati isto onako kako 
se pokrece ljudsko telo. Nabavljen je Renault 4 koji je brzinom od 54 
(km/h) naleteo na biciklistu a nakon toga autobus brzinom od 55 (km/h) 
na Reno 4. Posetioci sa Saobracajnog fakulteta iz Budimpeste su snimili 
sudare brzim kamerama koji snimci su gotovo identicni sa usporenim 
snimcima mehanizna nastanka sudara koji je izveden upotrebljenim soft- 
verom. Lutka i bicikl a kasnije autobus i Reno 4 su se kretali na identičan 
način i odbačeni su tačno onako kako „pešačke” jednačine i dijagrami po- 
kazuju — vidi filmove na www.vestacenja.co.rs 

Slede neki od snimaka brzih kamera;
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MIŠLJENJE U VEŠTAČENJU SN

Nakon tehničkih parametara koji se nalaze u delu nalaza saobraćajno- 
-tehničkog veštačenja sledi mišljenje koje ne obavezuje sud i koje od stra- 
ne veštaka kao lica koje nije stručno za pravo sagledavanjem celine sluča- 
ja, zadire u pravnu sferu.

U praksi, veštaci iskazuju svoje mišljenje na veoma različite načine, 
od veoma šturih do veoma detaljnih koji vise liče na čisto tehnički za- 
ključak.

Autor je mišljenja da je to posledica načina postanka veštakom (ili 
lako ili nikako), nepostojanja prethodne stručne (pravničke) obuke i nepo- 
stojanja zahteva suda, u tom pogledu.

Takode, u praksi sudije (pamične i krivične) imaju veoma različite 
zahteve prema mišljenju.

Nekima odgovara šturo mišljenje a drugima detaljno.
Mišljenje, prvenstveno u krivičnom postupku mora da proistekne ne- 

zavisno od optužnice ali i da podržava norme koje proističu iz optužnice 
— ako je optužnica pogodila suštinu dela a veštačenjem se to isto potvr- 
dilo. Opis dela u optužnici je često veoma opšt i ne opisuje detaljno i 
konkretno radnju opisanu u ZOBS ili pripadajućem pravilniku. Od optu-
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žnice preko veštačenja svih struka do presude mora se postići objektivni 
identitet u bitnom stepenu.

Radnje u saobraćaju su osnov za kažnjivost i one su svesni i voljni
akti.

Rezultat saobraćajno-tehničkog veštačenja su tehnički parametri koje 
u mišljenju veštak treba da svede na postupke u svesti i volji u vezi rad
nje kao osnove kažnjivosti.

To iz razloga što vinost (krivica) uključuje oblike postupaka: umi- 
šljaj i nehat, prvenstveno eventualni umišljaj, svesni i nesvesni nehat.

Mišljenje veštaka je proizašlo iz tehničkih elemenata ali se raznim 
saznajnim metodama (dedukcija, indukcija, generalizacija, apstrakcija ana- 
liza i sinteza...) svodi na kvalifikacije bliske prepoznatljivosti od strane 
pravne struke prema oblicima vinosti (umišljaj i nehat).

Budući da u prirodi veštačenja ne stoji ocena umišljaja i nehata, au- 
tor je mišljenja da se korišćenjem sledećih obrazlaganja u mišljenju može 
sa tehničke tačke gledišta uputiti na oblik vinosti do koga je saobraćajno- 
-tehnički veštak došao tehničkom analizom:

— Eventualni umišljaj: ...svesno prihvatio nastupele posledice; bi 
svestan da usled njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranje- 
na posledica ali je pristao na njeno nastupanje... (postoji i svest i volja 
koja je pokatkad i jača od svesti, tj. ima se svesti o delu ali se želi duga 
posledica. Ovde je artikulisan slabiji stepen voljne radnje od želje i hte- 
nja).

— Svesni nehat: ...bio svestan da usled njegovog činjenja ili neči- 
njenja može nastupiti posledica ali je nerealno, olako i pogrešno procenio 
da radnjom koju je izveo ona nece nastupiti... (postoji i volja i svest koja 
je jača od volje do nivoa da u potpunosti izostaje voljni element jer je bio 
uveren da ce učesnik u saobracaju modi da otkloni posledicu).

— Nesvesni nehat: ...nije bio svestan mogucnosti nastupanja zabra- 
njene posledice iako je prema okolnostima i svojim licnim svojstvima bio 
dužan i mogao biti svestan nastupele mogucnosti... ili ...ima eventualni 
doprinos... (nije postojala ni svest ni volja ali je mogao i bio dužan da 
takvu — potrebnu svest ima).

U predmetima iz parničnih postupaka, mišljenje je autora, potrebno 
je čvršće strukturiranje misljenja dodatnim obrazlaganjima pomocu broj- 
nih načela ponašanja u saobracaju (poverenja, nepoverenja...) i modela 
vožnje (defanzivna, najmanjeg rizika, nepoverenja, ogranicene pouzdano- 
sti...) čija je funkcija da posluže kao kriterijum za bolju ocenu postupaka.

Nacela ponasanja i modeli vožnje same po sebi nisu osnov za odre- 
divanje krivice nego su media odnosa u ponasanju što je dodatna pomoc 
u oceni stepena doprinosa učesnika u saobracajnoj nezgodi posebno u 
predmetima gradanske pamice.
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Autor je u prikazanom radu dokazao održivost principa opšte do- 
stupnosti rezultata veštačenja, principa objektivnosti veštaka i veštačenja i 
principa unutrašnjeg uverenja veštaka prilikom upotrebe savremenih soft- 
vera za simulaciju saobraćajnih nezgoda. Rezultati su, zahvaljujući meto- 
dološkom pristupu transparentni i lako i u bitnom brzo proverljivi pešač- 
kim radom.

Simulacije sudara iz izvedenih sopstvenih eksperimenata su nedvo- 
smisleno dokazale da je softver za simulaciju sudara Virtual Crash pou- 
zdano sredstvo za analizu sudara i da se u slucaju transparentnog i na 
proverljiv nacin prikazanog sudara moze koristiti u sudskoj praksi.

Na kraju, autor je opisao znacaj čvršćeg strukturiranja misljenja sao- 
braćajno-tehničkog veštačenja sa ostalim procesnim radnjama.

ZAKLJUČAK
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UDC 658.310.42:364.636

Гордана Ми л и н к о в и ћ  
адвокатски приправник у Новом Саду

МОБИНГ*

Пре неколико година наш језик је постао богатији за једну реч 
— мобинг. To је реч коју су до сада сви сигурно чули, али сигурно 
нису сви тачно упознати са њеним значењем. У суштини, није тако 
страшно то што многи не знају шта означава тамо нека нова страна 
реч, страшно је то што се оно што она означава многима већ дого- 
дило.

НајУедноставније речено, мобинг је злостављање на радном ме- 
сту. Нажалост, то је нешто с чим се сусреће и против чега (би тре- 
бало да) се бори велики број запослених, не само у Србији, него у 
свету уопште. Да би та борба била могућа, прво се мора знати чему 
је потребно супротставити се, a затим, наравно, и на који начин.

ТЕРМИН МОБИНГ И ДРУГИ ИЗРАЗИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА

Реч „mobbing” потиче од енглеске речи mob што значи олош, 
руља или простачки, груб, вулгаран. У нашој јавности се користи за 
означавање поступака, било физичке било психичке природе, који 
се понављају одређени временски период, a усмерени су на пони- 
жавање запосленог. Исти термин се користи и у Немачкој, Швед- 
ској и Италији. У Француској је у употреби израз „moral harass
ment” (морално узнемиравање), док се у Сједињеним Америчким 
Државама и Великој Британији користе изрази „aggression” (наси- 
л>е), „workplace violence” .(агресивност на радном месту) или „work
place bullying” (злостављање на радном месту). Страна литература 
познаје још неколико израза за означавање поступака који предста-

Рад примљен: 04. 09. 2009. године.
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вљају насиље на радном месту: „work abuse” (злоупотреба рада) и 
„victimization at work” (виктимизација на послу), као и „psychologi
cal terror” (психички терор), „psychological harassment” (психичко 
узнемиравање) и „violenza psicologica” (психичко насиље).

П О ЈА М  М О Б И Н Г А  П Р Е М А  H E IN Z  L A Y M A N N -У

Реч мобинг у смислу непријатељског лонашања на радном ме- 
сту је први пут употребио 1984. године шведски психолог др Heinz 
Leymann у својој књизи Енциклопедија мобинГа где је дао и прво од- 
ређење мобинга: „Психички терор или мобинг у радном окружењу 
укључује непријатељску или неетичку комуникацију, која је на си- 
стематичан начин усмерена од стране једне или више особа, прете- 
жно према једном лицу, које је услед тога доведено у позицију бес- 
помоћности или немогућности да се одбрани и које се у том поло- 
жају задржава континуираним активностима мобинга. Ови поступ- 
ци врше се често (најмање једном недељно), и током дужег времен- 
CKor периода (најман>е током 6 месеци). Услед честог понављања и 
дугог трајанва непријатељског понашања долази до значајних мен- 
талних, психосоматских и социјалних патки.”

П О Н А Ш А Њ А  И  П О С Т У П Ц И  К О Ј И  Ч И Н Е  М О Б И Н Г

Dr Heinz Laymann је извршио и категоризацију понашања и по- 
ступака који чине мобинг према ефекту који имају на жртву, па се 
тако разликују:

1. напади који утичу на могућност комуникације — огранича- 
вање могућности изражавања жртве, прекидање у говору, одбијање 
невербалних контаката са жртвом (избегавање погледа, игнорисање 
гестова...),

2. напади који утичу на социјалне контакте — изоловање или 
игнорисање жртве, избегавање комуникације, непозивање на фор- 
малне и неформалне скупове, измештан>е жртве у канцеларију изо- 
ловану од остатка колектива,

3. напади који утичу на репутацију жртве — исмевање, нипо- 
даштавање или оговарање жртве, измииивање прича о њеном при- 
ватном животу, негативни коментари на рачун њених личних ка- 
рактеристика,

4. напади који утичу на професионални рад — стално критико- 
вање и приговарање, претерано контролисање, често кажњавање, 
одузимање основних средстава за обављаН)е послова као нпр. теле- 
фона, рачунара или штампача (познато као синдром „празног сто- 
ла”), недодељивање сталних радних задатака или недодељивање рад- 
них задатака уопште, додељивање само безначајних радних задата-
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ка, додељивање задатака неприлагођених квалификацијама жртве 
(задаци су или преједноставни или претешки и захтевају од жртве 
способности које нема, a све с цривем да се жртва натера да погре- 
ши), затрпавање радним задацима и одређивање кратких рокова 
(синдром „пуног стола”), стално мијењање радних задатака,

5. напади који утичу на физичко здравље — физичко напада- 
ње, додељивање радних задатака који су опасни и нарушавају здра- 
вље жртве, ускраћивање одмора или слободних дана.

В Р С Т Е  М О Б И Н Г А

У зависности од правца понашања и поступака који чине мо- 
бинг, мобинг може бити вертикални и хоризонтални. Вертикални 
мобинг је непријатељско понашање у правцу надређени — подређе- 
ни, независно од смера тог понашања. Посебна подврста вертикал- 
ног мобинга је стратешки мобинг, односно босинг где се ради о не- 
пријатељском односу надређеног према подређеном с намером да 
се подређени примора да „својевољно” напусти посао јер је из не- 
ких разлога постао непожељан.

Хоризонтални мобинг је непријатељско понашање између за- 
послених на истом хијерархијском ниво, најчешће зато што један 
запослени другог запосленог доживљава као несавладиву стручну и 
професионалну конкуренцију и развија уверење да његовом елими- 
нацијом из колектива може постићи напредак у каријери.

И хоризонтални и вертикални мобинг се могу развити у сериј- 
ски мобинг у коме сва непријатељска понашања потичу од исте 
особе која систематски елиминише једног по једног запосленог ког 
сматра непожељним. Резултат серијског мобинга је појава означена 
као секундарни мобинг, a огледа се у последицама по психичко 
здравље осталих запослених који покушавају да се изборе са сериј- 
ским мобингом.

П О С Л Е Д И Ц Е  М О Б И Н Г А

Мобинг је појава која има озбиљне штетне последице како за 
појединца/жртву, тако и за радну организацију, па и за друштво у 
целини.

Мобинг може негативно да делује на различите аспекте живота 
појединца. Какав конкретно утицај ће имати, зависи од интензитета 
и трајања мобинга и личних особина саме жртве. За почетак, свако 
злостављање носи ризик оштећења здравља. Последице мобинга по 
здравље групишу се у три категорије:

1. промене социјално-емоционалне равнотеже — депресија, анк- 
сиозност, кризе плача, осећај деперсонализације, напади панике,
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социјална изолација, недостатак интереса за друге људе, емоцио- 
нална отупелост...

2. промене психофизичке равнотеже — главобоље, поремећаји 
спавања, осећај губитка равнотеже са вртоглавицом, осећај прити- 
ска у прсима, недостатак ваздуха, срчане потешкоће, проблеми са 
кожом...

3. поремећаји понашања — агресивност, пасивизација, поре- 
мећаји у исхрани, често коришћење алкохола, лекова, цигарета, 
сексуални поремећаји...

Услед мобинга, жртве се често суочавају са економским про- 
блемима који могу бити резултат отказа, трошкова лечења или нпр. 
судских трошкова, зависно од тога како је жртва решила да се бори 
или не бори против онога што јој се дешава. Исто тако, промене у 
понашању жртве неминовно доводе и до поремећаја у породичним 
и социјалним односима што може да доведе до појаве познате као 
двоструки мобинг која представља ситуацију у којој особи угроженој 
мобингом изостане подршка породице и пријатеља.

Међугим, није само жртва та која трпи. Мобинг наноси велику 
штету и самој радној организацији унутар које се одвија. Немогуће 
је да запослени са напред наведеним психофизичким тегобама на- 
стави да квалитетно обавља радне задатке што неминовно доводи 
до смањења продуктивости. Исто тако, штету ће радна организација 
претрпети и уколико запослени затражи судску заштиту што даље 
повлачи трошкове адвоката, судске трошкове, накнаде штете, a до- 
води и до нарушавања угледа саме организације.

СПЕЦИФИЧНОСТИ МОБИНГА У СРБИЈИ

Све до сада наведено важи за мобинг уопште, међутим ова по- 
јава у Србији је, под утицајем тренутне друштвено-економско-поли- 
тичке ситуације развила неке карактеристичне појавне облике.

Први вид мобинга карактеристичан за Србију је психолошка 
тортура која најчешће има за циљ ослобађање од вишка радне снаге 
у приватизованим предузећима које треба модернизовати и спрово- 
ди се застрашивањем, премештањем на друго радно место, вређа- 
њем и неплаћањем прековременог рада.

Други вид мобинга је избацивање с посла способних, активних 
и стручних радника у државним предузећима и довођење неструч- 
них послушних радника без радног искуства како би се у процесу 
приватизације то предузеће што више обезвредило и продало што 
јефтиније.

Трећи вид је политички мобинг којим се у јавном сектору и др- 
жавној служби елиминишу политички противници.

Веома раширен облик мобинга је и отпуштање и застрашивање 
синдикалних представника.
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РЕЗОЛУЦИЈА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА О УЗНЕМИРАВАЊУ 
НА РАДНОМ МЕСТУ

Из свега наведеног јасно је зашто је постојање мобинга про- 
блем и зашто један од основних задатака сваке модерне државе мо- 
ра бити успостављање ефикасног правног система за борбу против 
мобинга.

У оквиру Европске уније већ су предузети први кораци у том 
правцу. Европски парламент је 2001. године донео Резолуцију о уз- 
немиравању на радном месту {European Parliament resolution on ha
rassment at the workplace (2001/2339 (INI)) y којој ce прво указује на 
озбиљност ситуације ослањајући се на резултате анкете коју је спро- 
вела Европска фондација за побољшање услова живота и рада {Eu
ropean Foundation for the Improvement o f Living and Working Conditions 
— Dublin Foundation) према којој 8% радне снаге у ЕУ, што одгова- 
ра броју од 12 милиона људи, тврди да је у последњих годину дана 
било жртва злостављања на послу, с тим што се претпоставља да је 
овај број MHoro већи. Резолуција не дефинише прецизно појам мо- 
бинга него упозорава на неколико понашања која се сматрају непо- 
жељним на радном месту, као нпр. harassment (узнемиравање), vio
lence (насиље), bullying (злостављање), јер повређују достојанство, 
приватност и интегритет личности. Указује се на то да су жене че- 
шће жртве мобинга него мушкарци, као и на негативне последице 
мобинга и по жртве и по радне организације у којима се злоставља- 
ње врши.

Резолуција садржи препоруку свим чланицама ЕУ да се, зајед- 
ничком сарадњом државних органа, радних организација и свих ре- 
левантних социјалних партнера, као што су синдикална и професи- 
онална удружења запослених и невладине организације које се баве 
заштитом права радника и људских права, успостави ефикасан си- 
стем превенције и заштите од свих облика злостављања на радном 
месту, да се обезбеди систем за размену искустава и регулишу по- 
ступци за решавање проблема жртава злостављања, као и за спреча- 
вање могућности да до поновног злостављања дође. Такође, позива 
социјалне партнере у оквиру чланица ЕУ да развијају сопствене 
приступе у борби против насиља и злостављања на послу и да раз- 
мењују искуства у циљу проналажења најефикаснијег решења, a са- 
мим чланицама указује на потребу да питање злостављања на раду 
најхитније мора бити регулисано у оквиру националног законодав- 
ства.

УПОРЕДНО ЗАКОНОДАВСТВО

Један број европских земаља (Белгија, Француска, Шведска, 
Финска, Данска, Холандија, Норвешка и Швајцарска) је донео по- 
себне законе у циљу борбе против злостављања на раду, док се у
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већини других земаља у ову сврху користе одредбе постојећег рад- 
ног, грађанског и кривичног права.

Први законски текст о спречавању мобинга је Уредба о викти- 
мизацији на раду усвојена у Шведској 1993. године. Под виктимиза- 
цијом се, у смислу ове уредбе, подразумевају периодични, поновље- 
ни, прекорни или изразито негативни поступци који су усмерени 
против појединачног запосленог, који су изражени на увредљив на- 
чин и који могу резултирати његовим изоловањем и искључењем из 
радне заједнице.

Уредба предвиђа обавезу послодавца да организује рад на на- 
чин који ће у највећој мери спречити виктимизацију, тако што ће 
услове рада, организацију посла и сарадњу запослених прилагодити 
овом захтеву, и да јасно стави радном колективу до знања да викти- 
мизација није прихватљива.

Шведски Национални одбор за професионалну сигурност и 
здравље је донео и Опште препоруке за спровођење ове уредбе ко- 
јима се предвиђају опште и посебне мере против виктимизације на 
радном месту. Опште мере су усмерене на превенцију и односе се 
на стварање сигурног радног окружења, едукацију руководећег ка- 
дра и информисаност самих запослених о њиховим правима и оба- 
везама, док посебне мере садрже упутства послодавцу како да по- 
ступа у случајевима виктимизације наглашавајући значај брзог ре- 
шавања проблема уз обавезу поштовања личности запосленог изло- 
женог виктимизирајућим активностима.

У Француској је, кар резултат све већег броја захтева за судску 
заштиту злостављаних радника, 2002. године донет Закон о социјал- 
ној модернизацији. Њиме се забрањује свако поновљено морално 
узнемиравање које има за циљ или последицу погоршање радних 
услова на начин који штети правима и достојанству запосленог, 
утиче на његово физичко или ментално здравље или доводи у пита- 
ње професионалну будућност запосленог.

Овај закон заједно са Законом о раду и Кривичним закоником, 
у које је приликом измена унета забрана моралног узнемиравања, 
обезбеђује адекватну заштиту запослених од злостављања на раду. 
Тако, Кривични законик прописује казну од годину дана затвора и 
новчану казну у износу од 15.000,00 € за лице које врши морално 
узнемиравање, док Закон о раду предвиђа казну затвора до једне го- 
дине и/или новчану казну у износу од 3.750,00 €. Закон о раду са- 
држи и друге одредбе које запосленог штите од дискриминације, a у 
вези са правом на зараду, усавршавањем или напредовањем на по- 
слу, као и у вези са обнављањем уговора о раду у случајевима када 
је запослени претрпео или се успротивио моралном узнемиравању.

За послодавца је предвиђена дужност да предузме све потребне 
мере како би спречио узнемиравање на радном месту и овлашћење
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да дисциплински казни запосленог који узнемирава другог запосле- 
ног, док се жртви даје могућност да проблем реши поступком меди- 
јације. У овом случају, жртва је та која мора да докаже да постоје 
елементи моралног узнемиравања, a на послодавцу је да докаже да 
понашање на које се запослени жали не представља морално узне- 
миравање.

Први посебан закон који свеобухватно регулише проблем мо- 
бинга донет је 2002. године у Белгији — Закон против насиља и мо- 
ралног и сексуалног узнемиравања на послу. Поједине одредбе овог 
закона су измењене 2006. године.

Према овом закону, насиље на радном месту представља сваку 
стварну ситуацију у којој је запослени прогањан, у којој му се прети 
или на њега душевно или физички насрће за време обављања рада. 
Морално узнемиравање је поновљено злостављачко понашање било 
ког порекла, изван или унутар радне заједнице, a састоји се од јед- 
ностраних понашања, речи, застрашивања, радњи, гестова или пи- 
саних порука, које имају за сврху негативно утицање на личност, 
достојанство, физички или душевни интегритет запосленог за време 
обављања рада и које могу да угрозе његово радно место или за ње- 
га створе непријатељску, понижавајућу или увредљиву околину. Сек- 
суално узнемиравање на радном месту представља било који облик 
вербалног, невербалног или физичког понашања сексуалне приро- 
де, при чему особа која узнемирава зна или би требало да зна да та- 
кво понашање утиче на достојанство жене и мушкарца на радном 
месту.

Закон обавезује послодавца да предузме све неопходне мере у 
циљу заштите запослених и њихове добробити на раду. У обавези је 
да направи план превенције и план спречавања злостављања на го- 
дишњем нивоу. Предвиђа се и постојање повереника за спречавање 
злостављања као аутономног интерног органа кога поставља посло- 
давац, a који учествује у доношењу превентивних мера, као и по- 
стојање интерног дисциплинског поступка кажњавања злостављача 
чије је детаљно регулисање обавеза послодавца.

Пошто је послодавац тај који је дужан да испуни све ове обаве- 
зе и, у крајњој линији, је одговоран за спровођење превентивних 
мера, у обавези је да путем интервјуа и упитника изврши истражи- 
вање конкретних ситуација које су запослени пријављивали повере- 
нику за спречавање злостављања и потенцијалних ситуација које 
могу довести до неке форме насиља или узнемиравања на раду. Ово 
истраживање се назива анализа ризика и на основу добијених ре- 
зултата послодавац има обавезу да предузме низ превентивних ме- 
ра, као што је организација рада на начин који умањује ризик од уз- 
немиравања.

У случају да се злостављање на раду појави, послодавац има 
обавезу да хитно спроведе свеобухватну истрагу како би утврдио
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чињенично стање и пружио помоћ жртвама. Послодавцу је, такође, 
дата могућност да именује интерног медијатора за решавање кон- 
кретних случајева.

Уколико жртва ипак реши да се за заштиту обрати суду, на њој 
је само да предочи чињенице које указују на постојање неког од не- 
дозвољених облика понашања, док је на оптуженом терет доказива- 
ња да насиља и моралног и сексуалног узнемиравања није било. 
Жртви се обезбеђује и заштита у периоду од 12 месеци од подно- 
шења притужбе, тако да у том периоду послодавац не сме да јој от- 
каже уговор о раду или да једнострано промени услове рада, осим 
услед разлога који су везани за притужбу.

ЗАКОНОДАВСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Србија још увек нема посебан закон који регулише питање 
злостављања на раду, али постоји могућност да се судска заштита у 
овом случају оствари на основу Закона о раду и Кривичног закони- 
ка, док се накнада штете може захтевати у складу са одредбама За- 
кона о облигационим односима тако да су прве пресуде за мобинг 
већ донете.

Закон 0 раду предвиђа низ права за запослене и на тај начин 
им обезбеђује одређену заштиту од злостављања. Према члану 12, 
запослени, поред осталих права, има право на безбедност и зашти- 
ту живота и здравља на раду као и на заштиту личног интегритета. 
Овом праву запосленог одговара дужност послодавца да запосленом 
обезбеди услове рада и организује рад ради безбедности и заштите 
живота и здравља на раду (члан 16). Члан 18. изричито забрањује 
дискриминацију запослених, непосредну и посредну, с обзиром на 
пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено 
стање, односно инвалидност, националну припадност, вероиспо- 
вест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, по- 
литичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, 
чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко дру- 
го лично својство. Непосредна дискриминација, у смислу овог зако- 
на, јесте свако поступање узроковано неким од наведених основа 
којим се запослени ставља у неповољнији положај у односу на дру- 
га лица у истој или сличној ситуацији. Исто тако, изричито је за- 
брањено узнемиравање и сексуално узнемиравање (члан 21). Узне- 
миравање је свако нежељено понашање узроковано неким од осно- 
ва из члана 18. које има за циљ или представља повреду достојан- 
ства запосленог, a које изазива страх или ствара непријатељско, по- 
нижавајуће или увредљиво окружење. Сексуално узнемиравање, у 
смислу овог закона, јесте свако вербално, невербално или физичко 
понашање које има за циљ или представља повреду достојанства
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лица које тражи запослење, као и запосленог у сфери полног живо- 
та, a које изазива’ страх или ствара непријатељско, понижавајуће 
или увредљиво окружење.

Закон предвиђа обавезу за послодавца да запосленом накнади 
штету ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези 
са радом (члан 164), a предвиђене су и казнене одредбе па ће се 
новчаном казном од 800.000 до 1.000.000 динара казнити послода- 
вац са својством правног лица ако прекрши забрану дискриминаци- 
је, док је за одговорно лице у правном лицу прописана новчана ка- 
зна од 40.000 до 50.000 динара.

Међутим, детаљнијом анализом само неких одредби Закона о 
раду очигледно је да заштита од злостављања коју пружа овај закон 
није потпуна. Забрана узнемиравања, на пример, је ограничена јер 
се узнемиравање своди на нежељено понашање узроковано неким 
од основа из члана 18 (пол, рођење, језик, расу...) тако да сви обли- 
ци злостављања који се не врше према неком од таксативно набро- 
јаних основа остају ван домашаја ове забране. Тако запослени који 
је претрпео неки облик злостављања на радном месту који не може 
да се подведе под одредбе чланова 18—21. нема могућност да оства- 
ри заштиту у кратком року по правилима која важе за радне споро- 
ве и остаје му само могућност да у судском поступку захтева накна- 
ду нематеријалне штете у складу са одредбама Закона о облигацио- 
ним односима. Исто тако, казнене одредбе утичу на послодавца са- 
мо ако злостављањем на раду прекрши правило о забрани дискри- 
минације, што значи да нема предвиђене казне за оне облике зло- 
стављања који не представљају дискриминацију у смислу члана 18.

Могућност заштите од злостављања на раду постоји и на осно- 
ву Кривичног законика Србије. Чланом 137. прописано је кривично 
дело злостављања и мучења. Ово кривично дело фактички има два 
облика, али због значајних сличности између њих та два облика су 
предвиђена у оквиру истог члана. С друге стране, разлике су такве 
да би се могло рећи да се ради о два засебна кривична дела.

Са аспекта мобинга, значајно је кривично дело злостављања. У 
ставу 1. се прописује да ће се казнити затвором до једне године ко 
злоставља другог или према њему поступа на начин којим се вређа 
људско достојанство. Ако ово дело учини службено лице у вршењу 
службене дужности, казниће се затвором од 3 месеца до 3 године. 
Значи, ово кривично дело може да се изврши на два начина, зло- 
стављањем или поступањем на начин којим се вређа људско досто- 
јанство. Под злостављањем се подразумева предузимање одређених 
радњи које код пасивног субјекта проузрокују одређене телесне или 
душевне патње слабијег интензитета, док поступање на начин којим 
се вређа људско достојанство може бити схваћено веома широко и 
обухватити читав низ врло различитих радњи. По правилу, захтева 
се предузимање више сукцесивних радњи, мада то не мора бити 
случај сваки пут.
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Ако се пажљиво проуче понашања и поступци који чине мо- 
бинг, очигледно је да се на тај начин може остварити кривично де- 
ло злостављања и да се заштита од мобинга може тражити на осно- 
ву члана 137.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

Заштита од злостављања на раду коју је тренутно законски мо- 
гуће остварити у Србији је непотпуна и компликована и, из бројних 
разлога, фактички скоро неостварива. Због тога је неопходно да се 
донесе посебан закон који би детаљно регулисао ово питање.

Потреба за постојањем оваквог закона је препозната и први ко- 
раци у том правцу су учињени па се Закон о спречавању злоставља- 
ња на раду налази у скупштинској процедури. Предлог Закона су 
припремили еминентни стручњаци из области радног законодав- 
ства у сарадњи са представницима репрезентативних удружења по- 
слодаваца и репрезентативних синдиката на нивоу Републике Срби- 
је и удружења која се баве питањима злостављања на раду. Закон се 
састоји од 38 чланова распоређених у седам делова: 1. Основне од- 
редбе, 2. Права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у 
вези са злостављањем, 3. Поступак за заштиту од злостављања код 
послодавца, 4. Судска заштита, 5. Надзор, 6. Казнене одредбе и 7. 
Прелазне и завршне одредбе.

1. Основне одредбе

Предмет уређивања овог закона је забрана злостављања на раду 
и у вези са радом, мере за спречавање злостављања и унапређење 
односа на раду, поступак заштите лица изложених злостављању на 
раду и у вези са радом, прекршајна одговорност за непоштовање 
одредаба овог закона и надзор над његовом применом. Одредбе 
овог закона се, такође, примењују и на случајеве сексуалног узне- 
миравања схваћеног у смислу Закона о раду.

Закон се примењује на послодавце и на запослене. Под посло- 
давцем се сматрају сви послодавци који су дефинисани Законом о 
раду, односно свако правно и физичко лице које запошљава или 
радно ангажује једно или више лица, Законом о државним службе- 
ницима, према коме права и дужности послодавца у име Републике 
Србије врши руководилац државног органа, као и послодавци у ор- 
ганима аутономне покрајине и локалне самоуправе док запослени 
није само лице које је у радном односу, већ и лице које је ангажова- 
но ван радног односа у складу са законом којим се уређује рад, за- 
коном којим се уређују права и обавезе државних службеника и Ha-
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мештеника и законом којим се уређују права и обавезе запослених у 
јединицама територијалне аутономије и локалне самоуправе.

За послодавца се првенствено предвиђа обавеза да створи здра- 
ву и безбедну радну околину, односно да организује рад на начин 
којим се у највећој могућој мери спречава појава злостављања на 
раду и у вези са радом и запосленима обезбеђују услови рада у ко- 
јима неће бити изложени злостављању на раду од стране послодав- 
ца, односно одговорног лица или запослених код послодавца.

Закон изричито забрањује било који вид злостављања на раду и 
у вези са радом и прецизно дефинише појам злостављања као сва- 
ког активног или пасивног понашања према запосленом или групи 
запослених код послодавца које се понавља, a које за циљ има или 
представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног 
интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или 
ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, по- 
горшава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује 
или наведе да на сопствену иницијативу откаже уговор о раду или 
раскине радни однос, као и учествовање, односно подстицање или 
навођење другах на такво понашање. Дефинисан је и извршилац 
злостављања као послодавац са својством физичког лица или одго- 
ворно лице код послодавца са својством правног лица, запослени 
или грутта запослених код послодавца, који овако дефинисано зло- 
стављање врши.

2. Права, обавезе и одговорности послодавца и запослених 
у вези са злостављањем

Послодавац је дужан да, у смислу овог закона, запосленог за- 
штити од злостављања, да га, пре ступања на рад, писменим путем 
обавести о забрани вршења злостављања, као и о правима, обавеза- 
ма и одговорностима запосленог и својим правима, обавезама и од- 
говорностима у вези са забраном злостављања, као и да, у циљу 
препознавања, превенције и спречавања злостављања, спроводи ме- 
ре обавештавања и оспособљавања запослених и њихових представ- 
ника да препознају узроке, облике и последице вршења злоставља- 
ња. Ако до злостављања ипак дође, послодавац одговара за штету 
коју одговорно лице или запослени проузрокује другом запосленом 
код истог послодавца вршећи злостављање, с тим што, уколико на- 
кнади штету, има право да захтева накнаду износа исплаћене штете 
од лица које је злостављање вршило.

Запослени има право да писменим путем буде упознат са за- 
браном вршења злостављања и својим правима, обавезама и одго- 
ворностима и правима, обавезама и одговорностима послодавца у 
вези са забраном злостављања, да код послодавца оствари заштиту 
од понашања које представља злостављање и да иницира покретање
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поступка за заштиту од злостављања обавештавањем лица овлашће- 
ног за подношење захтева за покретање тог поступка када сазна за 
понашање за које оправдано верује да представља злостављање у 
складу са овим законом. Запослени је дужан да се уздржи од пона- 
шања која представљају злостављање и понашања која представљају 
злоупотребу права на заштиту од злостављања. Злоупотребу права 
на заштиту од злостављања, у смислу овог закона, чини запослени 
који је свестан или је морао бити свестан да не постоје основани 
разлози за покретање поступка за заштиту од злостављања, a покре- 
не или иницира покретање тог поступка са циљем да за себе или 
другог прибави материјалну или нематеријалну корист или да нане- 
се штету другом лицу. Запослени који врши злостављање, као и за- 
послени који злоупотреби право на заштиту од злостављања, одго- 
воран је за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радне 
дужности.

3. Поступак за заштиту од злостављања код послодавца

У циљу поједностављења и бржег решавања спорних питања 
између страна у спору, предвиђен је поступак за заштиту од злоста- 
вљања који се спроводи код послодавца.

Поступак покреће запослени који сматра да је изложен злоста- 
вљању или, уз његову сагласност, представник синдиката, лице над- 
лежно за послове безбедности и здравља на раду, представник запо- 
слених за безбедност и здравље на раду или одбор за безбедност и 
здравље на раду подношењем образложеног писменог захтева одго- 
ворном лицу у правном лицу или послодавцу са својством физичког 
лица, уколико то нису лица која се терете за злостављање. Ако се 
баш ова лица терете за злостављање, на запосленом је да се опреде- 
ли да ли ће ипак покренути поступак посредовања код послодавца 
или ће се за заштиту обратити надлежном суду.

По пријему захтева, послодавац је дужан да у року од три дана 
странама у спору предложи посредовање као начин разрешења спор- 
ног односа и да заједно са њима споразумно одреди или изабере 
посредника. Посредник је неутрална особа која посредује између 
страна у спору у циљу решаваи>а њиховог спорног односа и у свом 
раду је дужан да поступа независно и непристрасно. Посредник мо- 
ра бити лице који ужива поверење страна у спору. Може бити иза- 
бран са списка посредника који се води код послодавца, са списка 
посредника социјално-економског савета сачињеног на предлог со- 
цијалних партнера или списка удружења грађана чији су циљеви 
усмерени на послове посредовања, односно заштите од злостављања.

Поступак посредовања је хитан и затворен за јавност. На зах- 
тев стране у спору, у њему може да учествује и представник синди- 
ката. Спроводи се тако што посредник странама у спору помаже да
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постигну споразум. Може да им даје предлоге могућих начина за 
разрешење спора, али не и да им намеће решење.

Поступак посредовања се окончава у року од осам радних дана 
од дана избора посредника писменим споразумом страна у спору 
обустављањем поступка или изјавом стране у спору да одустаје од 
даљег поступка. Сматра се да посредовање није успело ако стране у 
спору не одреде, односно не изаберу посредника, ако се поступак 
обустави и ако страна одустане од даљег поступка.

Уколико поступак посредовања не успе, a постоји основана 
сумња да је запослени који врши злостављање, као и запослени ко- 
ји злоупотреби право на заштиту од злостављања одговоран за не- 
поштовање радне дисциплине, односно повреду радне дужности, 
послодавац је дужан да покрене поступак за утврђивање одговорно- 
сти за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радне ду- 
жности. Тај поступак води се у складу са законима којима се уређу- 
је одговорност запосленог за повреду радне обавезе и непоштовање 
радне дисциплине (Закон о раду — чл. 180. и 181), односно повреду 
дужности из радног односа (Закон о државним службеницима — 
чл. 112—120), односно повреду радних обавеза и дужности (Закон о 
радним односима у државним органима — чл. 60—63). Ако се у 
спроведеном поступку утврди постојање одговорности запосленог 
за злостављање на раду, послодавцу стоје на располагању, поред 
мера утврђених напред наведеним законима, мере прописане овим 
законом, a то су: опомена, мера удаљења са рада од 4 до 30 радних 
дана без накнаде и мера трајног премештаја у другу радну околину.

Ако запосленом који сматра да је изложен злостављању према 
мишљењу службе медицине рада прети непосредна опасност по 
здравље или живот или ако му прети опасност од настанка ненак- 
надиве штете, послодавац је дужан да, до окончања поступка по- 
средовања, запосленог који се терети за злостављање премести у 
другу радну околину или удаљи са рада. Уколико послодавац не 
предузме ове мере, запослени који сматра да је изложен злоставља- 
њу има право да одбије да ради док се не предузму мере или док 
поступак окончања не буде спроведен. Ово одбијање запосленог да 
ради не може да буде разлог отказа уговора о раду.

Да би се запослени ипак одлучивали на овај вид заштите од 
злостављања на радном месту, предвиђена је и одређена заштита 
учесника у поступку па такво покретање поступка за заштиту од 
злостављања и учествовање у њему не може да буде основ за ста- 
вљање запосленог у неповољнији положај, отказ уговора о раду, по- 
кретање поступка за утврђивање дисциплинске, материјалне и друге 
одговорности и утврђивање запосленог вишком запослених. Право 
на ову заштиту има и запослени који укаже надлежном државном 
органу да је послодавац учинио повреду јавног интереса утврђеног 
законом при чему основано сумња да ће бити изложен злостављању 
од стране послодавца. Ову заштиту не ужива запослени који злоу- 
потреби право на заштиту од злостављања.
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4. Судска заштита

Поред заштите од злостављања на раду и у вези са радом коју 
запослени може да оствари код послодавца, Законом о спречавању 
злостављања на раду предвиђена је и судска заштита и дефинишу 
се специфичности поступка пред судом. Поступак може да покрене 
запослени који сматра да је изложен злостављању од стране посло- 
давца са својством физичког лица или одговорног лица у правном 
лицу и запослени који није задовољан исходом поступка посредова- 
ња спроведеног код послодавца.

Овај спор је радни спор за који је предвиђена сходна примена 
одредаба закона којим се уређује парнични поступак када овај закон 
не предвиђа посебна правила.

Поступак се покреће тужбом којом може да се захтева забрана 
вршења понашања које представљају злостављање и накнада мате- 
ријалне и нематеријалне штете.

Ако је у току поступка тужилац — запослени учинио вероват- 
ним да је извршено злостављање у смислу овог закона, терет дока- 
зивања да није било понашања које представља злостављање је на 
послодавцу.

5. Надзор

Надзор над спровођењем закона код послодавца врши инспек- 
ција рада, односно управна инспекција у складу са законом којим 
се уређују њена овлашћења.

6. Казнене одредбе

Законом су утврђене и новчане казне за прекршај за послодав- 
ца и одговорно лице у правном лицу за непоштовање одредаба овог 
закона па ће се тако казном од 200.000 до 800.000 динара казнити 
послодавац са својством правног лица ако не изрекне меру за спре- 
чавање злостављана до окончања поступка, ако откаже уговор о ра- 
ду, односно изрекне меру престанка радног односа супротно одред- 
бама овог закона или поступи супротно одредбама о заштити уче- 
сника у поступку за заштиту од злостављања. За ове прекршаје за 
предузетника је предвиђена новчана казна у распону од 100.000 до
400.000 динара за предузетника, a од 5.000 до 40.000 за одговорно 
лице у правном лицу.

У случају да послодавац не упозна запосленог са забраном вр- 
шења злостављања, послодавац са својством правног лица казниће 
се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара, пред- 
узетник новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, a одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара.
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7. Прелазне и завршне одредбе

У оквиру овог дела закона се утврђује обавеза послодаваца да 
запослене који су у радном односу на дан ступања на снагу овог за- 
кона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона обаве- 
сте о забрани вршења злостављања, обавезама у вези са спречава- 
њем злостављања, начином препознавања и могућностима заштите 
од злостављања, у складу са овим законом.

ЗАКЉУЧАК

У овом моменту постоји велики број оних којима је заштита од 
злостављања на раду неопходна. Неки можда ни не знају да то што 
им се дешава није уреду, али многи су свесни да им је заштита по- 
требна па чак и на који начин би, формално, могли да је остваре. 
Међутим, ћуте и трпе не предузимајући никакву акцију јер им је 
судска заштита прескупа, плаше се одмазде, не могу да докажу да је 
злостављања било јер нема ко да им посведочи зато што и други 
ћуте и трпе јер се плаше одмазде... Усвајањем Закона о спречавању 
злостављања на раду многи од ових проблема би били решени, a до 
неких нових, под утицајем одредби које се односе на превенцију, 
можда не би ни дошло. Међутим, чак и ако овај закон не буде 
усвојен, и само постојање предлога закона који се односи на ову 
вишеструко негативну појаву је показатељ да се свест о потреби 
правног регулисања развија у жељеном смеру и да је закон којим се 
забрањује мобинг наша блиска будућност.
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А Д В О К А Т У Р А

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 
НОВИ САД, Змај Јовина 20/1 
Дана: 28. 02. 2010. године

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2009. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

6510 приходи од чланарине
6515 приход правне помоћи 
6519 приходи од уписнине
6517 остали приходи
6518 приходи од посмртнине
6516 приходи од Гласника

ИЗВРШЕНО 
До 31. 12. 2009.

22.891.350,59
4.648.292,16
9.578.080.00 
1.447.674,33
1.093.305.00 

93.000,00

ПЛАНИРАНО 
за 2009.

26.000.000,00

15.000.000,00
5.000. 000.00
2.000. 000.00 

100.000,00

УКУПНО: 39.751.702,08 48.100.000,00

РАСХОДИ

5120 трошкови мат. за одр. хигијене 37.208,82 50.000,00
5121 трошкови канцеларијског материјала 213.214,29 300.000,00

510 трошкови материјала 502.340,81 1.000.000,00
5123 ситан инвентар 193.202,98 900.000,00
5130 електрична енергија 103.739,65 300.000,00
5131 грејање 255.525,43 800.000,00
5400 амортизација 0 . С. 1.055.217,00 1.000.000,00
5200 бруто зараде радника 6.840.958,00 9.000.000,00
5290 отпремнина код одл. у пензију — 600.000,00
5299 исплата посмртнине 1.093.305,00 2.000.000,00
5291 сол. помоћ и спонзори 338.000,00 700.000,00

511 трошак за набавку опреме 3.438.565,53 1.000.000,00
5124 стручна публикација и штампа 214.401,94 500.000,00
5316 такси превоз 12.350,00 50.000,00
5312 ПТТ и поштарина 658.779,13 1.000.000,00
5328 инв. одржавање грађевин. објекта 586.215,26 2.000.000,00
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5320 одржавање опреме 222.679,40 500.000,00
5321 одржавање програма на компјутеру 199.325,60 300.000,00
5329 текуће услуге одржавања 1.343.326,36 2.000.000,00
5359 објављивање огласа 16.189,60 50.000,00
5398 трошкови Гласника 1.181.662,10 2.000.000,00
5399 остале произв. услуге 361.016,06 1.000.000,00
5311 службено путовање у иностранство 760.432,50 1.000.000,00
5310 превоз на сл. пут у земл.и 1.042.089,20 2.000.000,00
5294 превоз радника на посао 117.301,90 200.000,00
523 накнада за аут. хонораре 468.100,00 1.000.000,00

5553 накнада за грађ. земљиште 18.504,84 80.000,00
525 стипендије студентима 544.329,48 700.000,00

5504 котизација на сав. и семинарима 23.170,00 100.000,00
5502 услуге за одржавање чистоће 112.367,51 300.000,00
5394 беспл. заступање и правна помоћ 4.233.586,93 5.000.000,00
5509 непроизводне услуге 365.763,20 200.000,00
5510 репрезентација 935.877,00 2.000.000,00
552 премија осигурања 275.941,00 700.000,00
553 провизија банке 75.769,87 100.000,00

5549 чланарина МУА 61.124,25 100.000,00
5559 остали порези 71.717,50 300.000,00
5210 доп. на терет послодавца 1.224.533,00 1.600.000,00
5540 чланарина АК Србије 4.040.000,00 5.000.000,00
5599 таксе — 300.000,00
5501 стручно усаврш. адв. и адв. прип. — 370.000,00

УКУПНО: 33.247.831,14 48.100.000,00

Нето добит вишак прихода над расходима износи: 6.503.870,94
Слободна средства на текућем рачуну АК са 31. 12. 2009. г. 20.361.907,76 
Стање благајне на дан 31. 12. 2009. г. 2.000,00
Орочена средства на депозиту са каматом износе: 12.449.045,79
Рачун правне помоћи са 31. 12. 2009. г. износи; 2.974.222,56
Пренос средстава у 2010. г. износи: 35.787.176,11

Шеф рачуноводства 
Нада Симић

Секретар Управног одбора 
Сима ^еж евић

132



АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 
НОВИ САД, Змај Јовина 20/1 
Дана: 28. 02. 2010. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2010. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

6510 приходи од чланарине
6515 приход правне помоћи 
6519 приходи од уписнине
6517 остали приходи
6518 приходи од посмртнине
6516 приходи од Гласника

ИЗВРШЕНО 
До 31. 12. 2009.

22.891.350,59
4.648.292,16
9.578.080.00 
1.447.674,33
1.093.305.00

93.000,00

ПЛАНИРАНО 
за 2010.

30.000. 000.00
6.000.000,00

20.000. 000.00
5.000. 000.00
2.500.000. 00

100.000,00

УКУПНО: 39.751.702,08 63.600.000,00

РАСХОДИ

5120 трошкови мат. за одр. хигијене 37.208,82 100.000,00
5121 трошкови канцеларијског материјала 213.214,29 400.000,00
510 трошкови материјала 502.340,81 1.000.000,00

5123 ситан инвентар 193.202,98 500.000,00
5130 електрична енергија 103.739,65 300.000,00
5131 фејање 255.525,43 500.000,00
5400 амортизација О. С. 1.055.217,00 1.500.000,00
5200 бруто зараде радника 6.840.958,00 10.000.000,00
5290 отпремнина код одл. у пензију 800.000,00
5299 исплата посмртнине ].093.305,00 2.500.000,00
5291 сол. помоћ и спонзори 338.000,00 1.000.000,00
511 трошак за набавку опреме 3.438.565,53 4.000.000,00

5124 стручна публикација и штампа 214.401,94 600.000,00
5316 такси превоз 12.350,00 100.000,00
5312 ПТТ и поштарина 658.779,13 1.500.000,00
5328 инв. одржавање грађевин. објекта 586.215,26 4.000.000,00
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5320 одржавање опреме 222.679,40 600.000,00
5321 одржавање програма на компјутеру 199.325,60 500.000,00
5329 текуће услуге одржавања 1.343.326,36 3.000.000,00
5359 објављивање огласа 16.189,60 100.000,00
5398 трошкови Гласника 1.181.662,10 2.500.000,00
5399 остале произв. услуге 361.016,06 1.000.000,00
5311 службено путовање у иностранство 760.432,50 1.500.000,00
5310 превоз на сл. пут у земљи 1.042.089,20 2.500.000,00
5294 превоз радника на посао 117.301,90 300.000,00

523 накнада за аут. хонораре 468.100,00 1.500.000,00
5553 накнада за грађ. земљиште 18.504,84 100.000,00

525 стипендије студентима 544.329,48 1.000.000,00
5504 котизација на сав. и семинарима 23.170,00 100.000,00
5502 услуге за одржавање чистоће 112.367,51 500.000,00
5394 беспл. заступање и правна помоћ 4.233.586,93 5.000.000,00
5509 непроизводне услуге 365.763,20 500.000,00
5510 репрезентација 935.877,00 2.000.000,00

552 премија осигурања 275.941,00 800.000,00
553 провизија банке 75.769,87 100.000,00

5549 чланарина МУА 61.124,25 100.000,00
5559 остали порези 71.717,50 400.000,00
5210 доп. на терет послодавца 1.224.533,00 1.500.000,00
5540 чланарина АК Србије 4.050.000,00 6.000.000,00
5599 таксе — 200.000,00
5501 стручно усаврш. адв. и адв. прип. — 3.000.000,00
УКУПНО: 33.247.831,14 63.600.000,00

Шеф рачуноводства 
Нада Симић

Секретар Управног одбора 
Сима Кнежевић
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С А О П Ш Т Е Њ А

SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA 
održane 26. 03. 2010. godine

1. ARSENOV DIJANA (JMBG: 0803981885010), diplomirani pravnik, rodena 08. 
03. 1981. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 28. 
— Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ARSENOV DIJANA, advokatski pripravnik 
kod Lončar Miloša, advokata u Novom Sadu, sa danom 25. 03. 2010. godine zbog upisa u 
Imenik advokata ove Komore.

2. PILIPOVIĆ VASA (JMBG: 2212982800018), diplomirani pravnik, roden 22. 12. 
1982. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Boškovića 16.

3. DELIĆ LJILJANA (JMBG: 2302961805094), diplomirani pravnik, rodena 23. 02. 
1961. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miše Dimitrijevića 4.

4. BAJIĆ ZORANA (JMBG: 2907981815613), diplomirani pravnik, rodena 29. 07. 
1981. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Komelija Stankovica 38/24.

5. RAPAIĆ JELENA (JMBG: 0305981715093), diplomirani pravnik, rodena 03. 05. 
1981. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Nikole Momčilovića 44.

6. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu CRNOMARKOVIĆ LJILJANA, rodena 02. 09. 1982. godine, na advokat- 
sko-pripravnicku vežbu kod Gojkovic Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 
2010. godine, u trajanju od dve godine.

7. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RAPAJ1Ć KOSTA, roden 01. 02. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Rapajić Mirka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

8. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu LJUBIĆ MARINELA, rodena 12. 03. 1981. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Božin Nelua, advokata u Pančevu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

9. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu GRBIĆ NIKOLA, roden 10. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.
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10. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MIDOROVIĆ SLOBODA, rodena 14. 12. 1986. godine, na advokatsko-pri- 
pravničku vežbu kod Midorovič Vukice, advokata u Kikindi, dana 26. 03. 2010. godine, u 
trajanju od dve godine.

11. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TODORESKOV MILENKO, roden 23. 02. 1984. godine, na advokatsko-pri- 
pravničku vežbu kod Marie Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u 
trajanju od dve godine.

12. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KRSTIĆ DUŠANKA, rodena 14. 05. 1981. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Davidov Strahinje, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u tra
janju od dve godine.

13. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu POPOVIĆ JELENA, rodena 15. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Prodanović Žarka, advokata u Vrbasu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

14. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu SARAJLIĆ SANELA, rodena 12. 07. 1981. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Nikolic Dušana, advokata u Send, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

15. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TEPAVČEVIĆ SREĆKO, roden 04. 04. 1984. godine, na advokatsko-priprav- 
ničku vežbu kod Milid Milana, advokata u Vrbasu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

16. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KNEŽEVIĆ DUŠAN, roden 05. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Primovid Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u traja
nju od dve godine.

17. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu GRUBAČIĆ MIRJANA, rodena 20. 02. 1984. godine, na advokatsko-priprav- 
nidku vežbu kod Rakid Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u tra
janju od dve godine.

18. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu NIKOLIĆ JELENA, rodena 13. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravnidku 
vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

19. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu STOJIČIĆ DRAGAN, roden 06. 06. 1977. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Markovic Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u 
trajanju od dve godine.

20. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu DROBAC MARKO, roden 14. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Babić Nade, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

21. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MILINKOVIĆ GORDANA, rodena 29. 09. 1980. godine, na advokatsko-pri- 
pravničku vežbu kod Kubinjec dr Janka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godi
ne, u trajanju od dve godine.

22. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu BOŠKOVIĆ VESNA, rodena 11. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravnič-
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г ku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novora Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u traja- 
nju od dve godine.

23. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu BUNDALO ŽELJKA, rodena 06. 10. 1981. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Ristić Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u tra- 
janju od dve godine.

24. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MATIĆ MINA, rodena 16. 10. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku ve- 
žbu kod Todorovic Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

25. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu DANILOV MARINA, rodena 25. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Masnikosa Vujadina, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u 
trajanju od dve godine.

26. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PALIĆ HORVAT 
FRANČESKO, advokat u Budisavi, sa danom 31. 03. 2010. godine, na lični zahtev. — 
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine. — Radu- 
kin Milan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Pa- 
lic Horvat Frančeska.

27. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KVRGIĆ SVETLA
NA, advokat u Novom Sadu, sa danom 14. 03. 2010. godine, na lični zahtev. — Nikolic 
Svetlana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Kvr- 
gic Svetlane.

28. BriSe se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GOJEVIĆ SVE
TLANA, advokat u Novom Sadu, sa danom 28. 03. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog 
odnosa. — Petrović Dragoslav, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advo
katske kancelarije Gojevic Svetlane.

29. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RAUŠKI NINO- 
SLAV, advokat u Zrenjaninu, sa danom 24. 02. 2010. godine, na lični zahtev. — Nikolic 
Milos, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Rauški 
Ninoslava.

30. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RAKIĆ DRAGA- 
NA, advokat u Novom Sadu, sa danom 31. 03. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog odno
sa. — Marković Predrag, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 
kancelarije Rakic Dragane.

31. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine Ml- 
ĆIN ŽARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod 
Bajić Ljubice, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 02. 2010. godine.

32. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RA- 
DIVOJEVIĆ STANISLAVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-priprav- 
ničkoj vežbi kod Radivojević Natalije, advokata u Novom Sadu, sa danom 20. 02. 2010. 
godine.

33. Uzima se na znanje da je SIMIĆ DANIJELA, advokat u Novom Sadu, privreme- 
no sprecena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja od 15. 03. 2010. do 15. 05. 
2010. godine. — Čolevič Mira, advokat u Novom Sadu, odreduje se za privremenog zame- 
nika.

34. Uzima se na znanje da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, pri- 
vremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja pocev od 01. 02. 2010. 
godine. — Šereš Simon Marija, advokat u Novom Sadu, odreduje se za privremenog zame- 
nika.
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35. Uzima se na znanje da je  VUČEVIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, privreme- 
no sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 30. 03. 2010. 
do 29. 03. 2011. godine. — Rakic Gordana, advokat u Novom Sadu, odreduje se za privre- 
menog zamenika.

36. Uzima se na znanje da je ŠIJAN TATJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila 
sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 25 . 03 . 2010. godine. — Tankosid 
Dragan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

37. Uzima se na znanje da je ENGUS KRISTINA, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, promenila prezime, koje sada glasi LOPES BARROSO.

38. Uzima se na znanje da je TONKOVIĆ JOSIP, advokat u Bajmoku, preselio sedi- 
šte svoje advokatske kancelarije u Suboticu, Matka Vukovida 6, podev od 01. 04. 2010. go
dine.

39. Uzima se na znanje da je RADUJKOVIĆ KOSTA, advokat u Novom Sadu, pre
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska ll/II, podev od 01. 03. 2010. go
dine.

40. Uzima se na znanje da je KRSTIĆ ZORAN, advokat u Pandevu, preselio svoju 
advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4/II, podev od 16. 03. 2010. godine.

41. Uzima se na znanje da je BJELICA BRANISLAV, advokat u Pandevu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4/II, podev od 16. 03. 2010. godine.

1

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

Уређивачки одбор „Гласника” моли сараднике да текстове за објављивање до-
станљају 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 06. априла 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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