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S v e t l a n a  M a r č e t i ć
Načelnik uprave gradske opštine Rakovica u Beogradu

IZVRŠNI ORGANI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI*

SAŽETAK: U ovom radu analizirana je  struktura, istorijski raz- 
voj i značaj lokalne samouprave i način izbora i vrste izvršnih orga
na kod nas i u uporednom pravu (Engleskoj, Švedskoj i Švajcar- 
skoj). Centralno pitanje je izbor izvršnih organa, njihovo funkcioni- 
sanje, medusobni odnos i odgovornost izvršnih organa prema skup- 
štini kao predstavničkom telu. Pažnja je usmerena na vrste izvršnih 
organa, individualnih i kolektivnih, prednosti i nedostaci ovakvog 
organizovanja.

Ključne reči: lokalna samouprava, izvršni organi, neposredni i 
posredni izbori, nadležnost, odgovomost

UVOD

Organizovanje lokalnih zajednica moguće je izvesti primenom dva 
krajnja rešenja. Prema prvom, ckžava imenuje sve organe lokalne zajedni- 
ce, a prema drugom sama lokalna zajednica bira iz svoje sredine sve te 
organe bez mogućnosti države da na to utiče. Međutim, ne postoji u 
svom čistom obliku nijedno od ta dva rešenja. Razvoj demokratskih ideja 
tokom devetnaestog i dvadesetog veka uticao je na ublažavanje prvog re- 
šenja tako što je davao izvesna prava samoj lokalnoj zajednici u pogledu 
sopstvenog samoorganizovanja, pa stoga vise nigde nema samo i isključi- 
vo organa naimenovanih odozgo. Sve veća zainteresovanost države da iz-

* Rad primljen: 04. 02. 2010. godine.
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vesne aktivnosti lokalne zajednice budu jednoobraznp obavljane uticala je 
na ublažavanje drugog rešenja prema kome sama zajednica samostalno 
bira svoje organe, tako da se javlja sve veci stepen nadzora nad radom lo- 
kalnih organa i sve veci uticaj države na njihovo organizovanje. „Najbla- 
ŽU formu toga uticaj a predstavlja postavljanje uslova za izbor pojedinih 
lokalnih organa, koje se javlja u svim državama sveta.”'

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi u članu 3. definiše lokalnu 
samoupravu kao pravo i sposobnost lokalnih vlasti da u okviru zakonskih 
ogranicenja regulise i upravlja bitnim delom javnih poslova pod svojom 
odgovomošću i u interesu lokalnog stanovništva.

Dalje se istice da ce ovo pravo lokalne vlasti vrsiti putem saveta i 
skupština, sastavljenih od članova koji su izabrani na slobodnim izborima, 
tajnim glasanjem na bazi neposrednog, opsteg i jednakog biračkog prava. 
Skupštine, odnosno saved mogu imati izvrsne organe koji su im odgovor- 
ni, ali da oni ne mogu ugroziti zborove gradana, referendume ili neki dru- 
gi oblik neposrednog učešća gradana u odlučivanju kada je to predvideno 
i način njihove zaštite. Organi lokalne samouprave treba da budu slobod- 
ni u obavljanju svojih funkcija, a nadzor nad njima vrsi država i to jasno 
mora biti defmisano Ustavom i zakonima.

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE I IZVRŠNIH ORGANA

Razvoj lokalne samouprave kod nas ima svoje korene još u vreme 
turske vladavine (kraj osamnaestog veka), i to u postojanju kneževina kao 
oblika lokalne samouprave na čijem čelu su i bill kneževi, ,Jcada je lokal- 
na samouprava, u gotovo potpunom odsustvu turskih vlasti izvan vecih 
gradova, obavljala brojne upravne, sudske i policijske poslove i štitila i 
predstavljala narod pred turskim vlastima”.̂  Vec nakon oslobodilačkih 
ustanaka početkom devetnaestog veka, autonomija u odnosu na tursku 
vlast ne trazi se više u snažnoj lokalnoj samoupravi vec u središnjoj vla
sti. Od tog vremena, razvoj lokalne samouprave osciluje izmedu perioda 
centralizacije i perioda decentralizacije. Na kraju devetnaestoga i počet- 
kom dvadesetoga veka, ustanovljene su siroke nadležnosti gradova i op- 
stina, koji su ipak stavljani pod kontrolu sreskih i okružnih načelnika. Та- 
kav je položaj lokalne samouprave i u prvoj Jugoslaviji.

U periodu druge Jugoslavije (1946—1992) lokalna samouprava je 
prosla kroz nekoliko faza. U prvoj fazi, sistem narodnih odbora koji je 
nastao u toku narodnooslobodilačkog rata, integrisan je Ustavom iz 1946. 
godine u jedinstven sistem vlasti, koju karakterise centralizam i hijerarhi- 
ja. Pedesetih godina uvodi se radnicko samoupravljanje koje bitno menja 
lokalnu samoupravu. Ukidaju se narodni odbori, a formiraju komune-op- *

* Miodrag Jovičić, Sistem lokalne samouprave u Engleskoj, Švedskoj i Švajcarskoj, 
Beograd, Savremena administracija, 1963, str. 4.

2 Bogoljub Milosavljevic, Sistem lokalne samouprave u Srbiji, Beograd, Stalna kon- 
ferencija gradova i opština, 2005, str. 52.
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Stine. Opštine su tada bile izraz lokalne autonomije i teritorijalnog samou- 
pravljanja i samo su se odredeni poslovi koji ne mogu da se vrše u opsti- 
nama, prenosili na organe Republike i na Federaciju.

Ustavom iz 1974. godine, opstina je bila odredena kao samostabia 
društveno-politička zajednica, a osnovni organ vlasti i samoupravljanja je 
bila skupština opštine. Skupština opštine je birala izvršni savet kao svoj 
izvršni organ.

Na osnovu Ustava Republike Srbije iz 1990. godine, uveden je si- 
stem klasične lokalne samouprave sa opštinom kao osnovnom jedinicom 
u njemu i sa posebnim rešenjem za gradove. Grad Beograd imao je status 
posebne teritorijalne jedinice.

Ustavom SR Jugoslavije od 1992. godine, zajemčeno je pravo građa- 
na na lokalnu samoupravu, a Zakonom o lokalnoj samoupravi, saglasno 
Ustavu Republike Srbije, utvrdeno je da se ona ostvaruje u opštinama, 
gradovima i Gradu Beogradu. Opština je definisana kao osnovna jedinica 
lokalne samouprave u Srbiji. Grad je teritorijalna jedinica lokalne samou
prave na čijoj se teritoriji obrazuju dve ili više gradskih opstina. Organi 
opstina su: skupština opštine, izvršni odbor, kao izvršni organ grada i op- 
štinska uprava, a organi grada su: skupstina grada, izvrsni odbor, kao iz- 
vrsni organ grada i gradska uprava.

U razvoju lokalne samouprave u periodu od 2000. godine pa do da- 
nas obeležen je napredak donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi iz 
februara meseca 2002. godine, kojim se uvodi princip horizontalne podele 
vlasti na lokalnom nivou i neposredni izbori za izvršne organe, predsedni- 
ke opština i gradonacelnike.

Izvrsni organ, predsednik opštine u opštinama, odnosno gradonačel- 
nik u gradovima, bira se neposredno, a izabran je kandidat koji je dobio 
vecinu glasova birača koji su glasali. I o opozivu istih funkcionera izja- 
šnjavaju se biraci neposredno, tajnim glasanjem. „Uvodenje institucije 
predsednika opstine kao nosioca izvršne funkcije u opstini, odnosno gra- 
donačelnika kao nosioca izvršne funkcije u gradu, jedna je od najvecih 
inovacija koje je Zakon o lokalnoj samoupravi uneo u strukturu organa 
vlasti jedinica lokalne samouprave.”^

Osnovna karakteristika takvog sistema lokalne samouprave u Srbiji 
je monotipnost, a to podrazumeva da su nadležnost i struktura organa bili 
jednaki i za opstine i za gradove, tako da nije postojala neka bitna razlika 
izmedu najmanjih gradova i najvećih opstina. Mogucnost za siru primenu 
nacela da nadleznost treba prenositi, stvorene su Zakonom o glavnom 
gradu i Zakonom o teritorijdnoj organizaciji iz 2007. godine, kojim je 
broj gradova znatno uvecan.

Novi pravni okvir za lokalnu samoupravu stvoren je Ustavom Repu
blike Srbije koji je proglašen u novembru 2006. godine i paketom zakona 
usvojenih u decembru mesecu 2007. godine, Zakonom o finansiranju lo
kalne samouprave, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o teritori-

3 Op. cit., str. 96.
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jalnoj organizaciji, Zakonom o glavnom gradu i Zakonom o lokalnim iz- 
borima. Sve ovo možemo oceniti kao pozitivno u razvoju lokalne samou- 
prave u našoj zemlji.

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, 23. 07. 2007. godine je ra- 
tifikovana u Narodnoj skupstine Republike Srbije. Evropska povelja o lo
kalnoj samoupravi insistira na neposrednom izboru za clanove skupstine i 
na odgovomosti izvrsnog organa prema skupstini. Neposredan način izbo- 
ra predsednika opstine, kod nas, pogresno je izjednacen sa odsustvom od
govomosti prema predstavničkom organu.

Tako je Zakon o lokalnoj samoupravi iz 2007. godine, za razliku od 
prethodnog Zakona o lokalnoj samoupravi iz 2002. godine, predvideo da 
se izvršni organ, predsednik opstine u opštinama i gradonačelnik u grado- 
vima, bira posredno u skupstini opstine na period od četiri godine i da 
ima izvršnu funkciju.

NEKE DILEME O NAČINU IZBORA I FUNKCIONISANJU 
IZVRŠNIH ORGANA PO ZAKONU IZ 2002. GODINE

Prethodni Zakon o lokalnoj samoupravi iz 2002. godine, prema ko- 
me su organi lokalne samouprave funkcionisali sve do lokalnih izbora u 
maju 2008. godine, uveo je sistem horizontalne podele na lokalnom ni- 
vou. Prema ovom sistemu nosilac zakonodavne vlasti, odnosno predstav- 
ničko telo bila je skupština opstine, a izvršne vlasti, predsednik opstine. 
Legitimitet skupstine i predsednika opstine stečen je na neposrednim iz- 
borima. Pozitivni efekti ovakvog sistema se ogledaju u tome što su kandi- 
dati za predsednike opstina morali gradanima da predstave svoje progra- 
me, a mandat su dobijali po pravilu oni koji su uživali najveći ugled u 
svojim sredinama.

Predsednik opštine kao inokosni izvršni organ je operativniji nego 
sto je u prethodnom sistemu bio izvršni odbor. Medutim, neposredni iz- 
bori za predsednike opština i princip takve podele vlasti imali su i nega- 
tivne efekte, a to pre svega u opštinama gde su predsednik opštine i veci- 
na u skupštini bili iz razlicitih političkih opcija pa nisu mogli da se dogo- 
vore 0 funkcionisanju opstine. U velikom broju slučajeva dolazilo je do 
sukoba kada skupštinska većina i predsednik opštine nisu bili iz iste 
stranke, obzirom da su obe strane birane neposredno i da su se pozivale 
na narodni legitimitet.

Smisao uvodenja neposredno izabranog predsednika opština imao je 
za cilj da se uspostavi izvršna vlast sa jasno definisanim nadležnostima i 
odgovomostima. Medutim, nacin na koji je ureden odnos izmedu skupsti
ne, predsednika opštine i opstinskog veca nije savršen.

Zatim, nije jasno kako je spojiva izvrsna funkcija predsednika opsti
ne sa funkcijom opstinskog veca koje ima nadležnost da „vrši nadzor nad 
radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji ni
su u saglasnosti sa zakonom, statutom i dmgim opštim aktom ili odlukom
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koju donosi skupština opštine”.'* Takođe, veoma je interesantno kako će 
predsednik opštine moći uspešno da koordiniše opštinsku administraciju 
ako nema pravo da postavlja nečelnike uprava, koje po tom Zakonu po- 
stavlja skupština.

To je dovelo do gotovo nerešivih problema u zadovoljavanju osnov- 
nih potreba građana, što je dovelo do toga da se napusti opredeljenje za 
neposredne izbore predsednika opštine i to pre nego što je istekao mandat 
prvim predsednicima koji su birani neposredno.

USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ LOKALNE SAMOUPRAVE 
I IZVRŠNIH ORGANA U SRBIJI

Ustav iz 2006. godine i Zakon o lokalnoj samoupravi iz 2007. godi- 
ne, unose promene u položaju i načinu izbora izvršnih organa.

Već u prvom delu Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, koji ima 
naslov „Načela Ustava” u članu 12, sadržana je odredba u kojoj je držav- 
na vlast ograničena pravom građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu 
samoupravu. Pozitivno je i to što je lokalna samouprava definisana kao 
pravo građana i da to pravo građana postoji kao ograničenje državne vla- 
sti.

Takođe, prema Ustavu Republike Srbije, Skupštine opštine odlučuju 
0 izboru izvršnih organa opštine, a izbor izvršnih organa grada i grada 
Beograda ureduje se zakonom.

Zakon 0 lokalnoj samoupravi iz 2007. godine određuje da predsed
nik opštine i gradonačelnik obavljaju izvršnu funkciju i da su opštinsko i 
gradsko veće, kojima oni predsedavaju, organi za usklađivanje i ostvari- 
vanje funkcija skupštine i predsednika opštine ili gradonačelnika i za kon- 
trolu i nadzor nad radom opštinske ili gradske uprave.

Gradonačelnika i predsednika opštine bira skupština opštine, umesto 
ranijeg neposrednog izbora. Izmene se odnose i na opštinsko, odnosno 
gradsko veće, njihovu nadležnost i međusobni odnos.

Novi Zakon o lokalnoj samoupravi iz 2007. godine određuje da se 
predsednik opstine bira posredno na skupštini opštine iz reda odbomika 
na period od četiri godine i ima izvrsnu funkciju. Predsednik opstine 
predsedava opstinskim vecem, a najvažnija funkcija mu je da neposredno 
izvršava i stara se o izvrsenju odluka i drugih akata skupštine opštine. 
Primetićemo da je predsedniku opstine ostavljen veci deo ovlašćenja koja 
je imao i po Zakonu o lokalnoj samoupravi iz 2002. godine. Što znači da 
će predsednik opštine, kao inokosni organ, pojedinac i dalje da obavlja 
vecinu poslova kao i do tada. Predsednik opstine karakterise izvrsnu vlast 
na opstinskom nivou. Važno je primetiti da opstinsko vece deluje kao ko- 
lektiv, a to znaci da pojedini clanovi veca ne mogu da uzmu ovašćenja

'* Zakon o lokalnoj samoupravi, 
2007. godine. Clan 44.

„Službeni glasnik RS” broj 129. od 29. decembra
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koja su rezervisana samo za kolektiv (npr. da pojedinačno kontrolišu rad 
uprave ili da poništavaju i ukidaju akte uprave).

Nasa zemlja nije usamljena, a nije ni u manjini sa posrednim naci- 
nom izbora izvrsnih organa. U zemljama članicama Saveta Evrope jos 
uvek preovladava posredan nacin izbora njihovih izvršnih organa. Medu- 
tim, treba imati u vidu da oba nacina izbora (i posredni i neposredni) iz- 
vrsnog organa imaju dobre i lose strane.

IZVRŠNI ORGANI U SRBIJI

Izvrsni organi u opštini su predsednik opštine i opstinsko vece.

1.1. Predsednik opštine

Predsednika opštine bira skupstina opštine iz reda odbomika, tajnim 
glasanjem na period od cetiri godine. On se bira na predlog predsednika 
skupstine opstine, a da bi bio izabran potrebno je da za njega glasa veci- 
na od ukupnog broja odbomika. Kandidat za predsednika predlaže kandi- 
data za zamenika predsednika opstine, iz reda odbomika, koji se bira u 
skupstini opstine na isti način kao i predsednik. Predsedniku opštine kao i 
njegovom zameniku izborom na ove funkcije prestaje mandat odbomika u 
skupstini opstine.

Predsednik opštine predstavlja i zastupa opštinu, naredbodavac je za 
izvršenje budžeta, predlaže rešavanje pitanja o kojima odlučuje skupština, 
usmerava i uskladuje rad opštinske uprave, donosi pojedinačne akte za 
koje je ovlašćen i vrši dmge poslove na osnovu statuta i dmgih akata op- 
štine. Predsednika opštine u slučaju sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje 
njegov zamenik.

Predsednik opštine predsedava sednicama opštinskog veća, ovlašćen 
je da predstavlja veće, saziva sednice veća i ima ovlašćenja da obustavi 
primenu odluke opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu. 
Zamenik predsednika je član opštinskog veća po funkciji. Predsednik op- 
štine odgovoran je za zakonitost rada opštinskog veća. Predsednik opstine 
može biti razrešen pre isteka vremena na koji je izabran, na obrazložen 
predlog najmanje jedne trećine odbomika i na isti način na koji je iza
bran.

Razrešenjem predsednika opstine prestaje mandat ne samo zameniku 
predsednika opštine već i opštinskom veću.

1.2. Opstinsko veće

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opsti
ne i odreden broj članova koji u opštinama ne može biti veći od jedana-
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est. Na predlog kandidata za predsednika opstine, skupština opštine bira 
članove opštinskog veća iz čega se može zaključiti da se predsednik op- 
štine, zamenik predsednika opštine i opštinsko veće biraju istovremeno.

Članovi opštinskog veća biraju se na period od četiri godine, tajnim 
glasanjem, većinom od ukupnog broja odbomika. Odbomiku koji bude 
izabran za člana opštinskog veća prestaje odbomički mandat.

Opštinsko veće predlaže statut, budžet i druge odluke i akte, nepo- 
sredno izvršava i stara se o izvršenju odluka i drugih akata, donosi odlu- 
ku 0 privremenom finansiranju, vrši nadzor nad radom opštinske uprave, 
rešava u upravnom postupku u dmgom stepenu u određenim slučajevima, 
stara se o izvršavanju poverenih poslova i postavlja i razrešava načelnika 
opštinske uprave.

Opštinsko veće tnože da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od 
ukupnog broja njegovih članova i to većinom glasova od prisutnih čla- 
nova.

Predsednik opštine i opštinsko veće, po sopstvenoj inicijativi ili na 
zahtev skupštine, imaju obavezu redovnog izveštavanja o izvršavanju od
luka i drugih akata skupštine opštine.

Prestankom mandata skupštine opštine, prestaje mandat i izvršnim 
organima opštine.

1.3. Gradonačelnik

Zakon o lokalnoj samoupravi vrlo kratko određuje organe grada, nji- 
hov izbor i nadležnost i upućuje na primenu članova istog zakona koji se 
odnose na predsednika opštine i opštinsko veće.

Zakon 0 glavnom gradu iz 2007. godine detaljno razrađuje sva pita- 
nja u vezi sa gradom pa samim tim i za njegove izvršne organe.

Izvršni organi grada su gradonačelnik i gradsko veće.
Predsednik Skupštine grada predlaže kandidata za gradonačelnika. 

Gradonačelnika bira Skupština grada iz reda odbomika, tajnim glasanjem 
na period od četiri godine, većinom glasova od ukupnog broja odbomika 
Skupštine grada. Kandidat za gradonačelnika predlaže kandidata za zame- 
nika gradonačelnika iz reda odbomika i izborom na ove funkcije prestaje 
im odbomički mandat u skupštini grada. Gradonačelnik predstavlja i za- 
stupa grad, neposredno izvršava odluke skupštine, naredbodavac je za iz- 
vršenje budžeta, usmerava i usklađuje rad gradske uprave, donosi pojedi- 
načne akte i vrši dmge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima grada.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost rada gradskog veća. Gra- 
donačelnik može biti razrešen pre isteka mandata za koji je biran, na 
predlog najmanje trećine odbomika, na isti način na koji je izabran.

Ostavkom ili razrešenjem gradonačelnika prestaje mandat zamenika 
gradonačelnika i gradskog veća.
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1.4. Gradsko veće

Na osnovu Zakona o glavnom gradu odredeno je da Grad Beograd 
ima trinaest članova gradskog veca, zamenika gradonačelnika, člana veća 
po funkciji i gradonačelnika koji predsedava gradskim vecem.

Kandidate za članove gradskog veca predlaže kandidat za gradona- 
celnika, bira ih skupstina grada na period od cetiri godine, tajnim glasa- 
njem, vecinom od ukupnog broja odbomika. Skupština grada istovremeno 
odlučuje o izboru gradonacelnika, zamenika gradonačelnika i članova 
gradskog veca.

Gradsko vece predlaže Statut, budžet i druge odluke, donosi odluku 
0 privremenom finansiranju, vrši nadzor nad radom gradske uprave, reša- 
va po odredenim pitanjima u upravnom postupku u drugom stepenu, stara 
se o izvrsavanju poverenih nadležnosti i postavlja i razresava nacelnika 
gradske uprave.

Gradsko vece odlučuje većinom glasova prisutnih clanova i to ako 
sednici prisustvuje vecina od ukupnog broja članova gradskog veca.

Gradonacelnik i gradsko vece redovno izveštavaju skupštinu grada o 
izvrsavanju odluka i drugih akata skupstine grada, a najmanje dva puta 
godisnje.

Prestankom mandata skupštini grada, prestaje mandat izvršnih orga
na grada.

JAVNOST RADA
INFORMISANJE I NESPOJIVo’sT FUNKCUA

Obaveze organa lokalne samouprave da obezbede javnost rada i pru- 
ze informacije o svom radu je kod nas uredeno Zakonom o slobodnom 
pristupu informacija od javnog znacaja donetog 2004. godine, što u svetu 
nije novost, „buduci da je u Svedskoj još 1766. godine bilo gradanima 
z^onom priznato pravo na Slobodan pristup dokumentima i podacima u 
posedu državnih organa uprave”.̂

Svaki organ lokalne samouprave je dužan da sacini informator iz ko- 
ga ce se videti osnovni podaci o njemu i njegovom radu kako bi gradani 
znali od kog organa da traže odgovor. Zakon je precizirao i rok u kome 
su svi organ! dužni da imenuju ovlašćena lica za rešavanje o zahtevima 
za Slobodan pristup informacija od javnog znacaja. Rešenje o imenovanju 
donosi izvrsni organ, predsednik opstine.

Na osnovu Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih 
funkcija iz aprila meseca 2004. godine, izvrsni organ! kao funkcioneri ko
ji se biraju u organe skupstina, imaju odredene obaveze kojih se moraju 
pridržavati. Prvenstveno su dužni da svoju funkciju vrše tako da javni in- 
teres ne podrede privatnom ni da medu njima izazovu sukob. Veoma je

5 Bogoljub Milosavljevic, Gradansko učeSće na lokalnom nivou, Beograd, Stalna 
konferencija gradova i opština, 2005, str. 62.
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važno da izvršni organi ne smeju obavljati poslove direktora, zamenika 
direktora, člana upravnog ili nadzomog odbora javnog preduzeća, ustano- 
ve ili bilo kog drugog pravnog lica sa učeščem državnog kapitala.

Izvršni organi su dužni da u roku od petnaest dana od izbora podne- 
su Republičkom odboru izveštaj o svojoj imovini i prihodima i o imovini 
bračnog druga i njihove maloletne dece, a sve prema stanju na dan izbo
ra. Takav izveštaj funkcioner podnosi jednom godišnje za prethodnu go- 
dinu dok je na toj funkciji i u naredne dve godine od dana kada mu pre- 
stane funkcija na koju je izabran.

ORGANIZACIJA I RAD LOKALNIH VLASTI U ENGLESKOJ, 
ŠVEDSKOJ I ŠVAJCARSKOJ

1. IZVRŠNI ORGANI U ENGLESKOJ

U Engleskoj postoji šest tipova jedinica lokalne samouprave, okrug, 
okružni grad, ne-okružni grad, gradski srez, seoski srez i parohija. Najviši 
organ lokalne vlasti u parohijama je skupština svih birača, parohijski 
zbor, a u nekim parohijsko veće. U preostalih pet jedinica britanske lokal
ne samouprave se razlikuje postojanje lokalnog veća kao predstavničkog 
tela, mera odnosno predsednika veća, komiteta kao jedinih izvršnih orga
na veća i lokalnih službenika.

1.1. Komiteti

Engleska shvatanja lokalne samouprave zahtevaju da sva ovlašćenja 
budu u rukama članova lokalnih veća, koji su jedini neposredno izabrani, 
a jedini način da se to praktično izvede jeste ovlastiti veca da imenuju 
komitete. „Jednu od osnovnih karakteristika organizacije i rada lokalnih 
veca predstavlja sistem komiteta. Pod ovim izrazom se, najkrace receno, 
podrazumeva skup raznih odbora i tela koje bira i razrešava samo vece, 
kome ona odgovaraju i u čije ime — sa različitim stepenom samostalnosti 
— obavljaju poverena im ovlašćenja.”^

Osnovna karakteristika je da nema drugih izvrsnih organa predstav- 
ničkih tela — lokalnih veca osim komiteta koji se nalaze izmedu lokalnih 
veca i sluzbenika. Lokalno vece formuliše politiku lokalne vlasti, službe- 
nici je sprovode, a komiteti stoje izmedu njih i učestvuju i u jednom i u 
drugom.

Oni su sa jedne strane specijalizovani da budu glasni pomagači i sa- 
vetodavci veca, a sa druge strane izdaju naloge za rad službenika i prima- 
ju od njih izveštaje o izvrsenom poslu. Komiteti imaju niz ovlašćenja ko-

6 Miodrag Jovičić, Sistem lokalne samouprave u Engleskoj, Švedskoj i ŠvaJcarskoJ, 
Beograd, Savremena administracija, 1963, str. 93.
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ja im po zakonu pripadaju ili su im preneta od samog veca i uglavnom 
predstavljaju organe „koji u ime veca konacno odlučuju o nizu pitanja”.’

Sve to u praksi dovodi dotle da se realno težište vlasti sve vise po- 
mera sa lokalnog veca na komitete. Komiteti su skloni tome da zavise od 
stalnih službi koje su angažovane u poslovima koje i kontrolisu. „Najva- 
žniji od permanentnih zvanicnika u britanskoj lokalnoj upravi je gradski 
sekretar, opšti administrator koji koordinira vise posebnih službi. Britanci 
su skloni tome da ovog zvanicnika posmatraju kao najvredniju osobinu 
svoje lokalne uprave.”* *

Ceo savremeni sistem britanske lokalne samouprave ima korene u 
ranom srednjem veku, ali ipak počiva na temeljima postavljenim u devet- 
naestom veku, prvim propisom kojim su regulisani organizacija i nadle- 
žnost lokalnih vlasti, koji predstavlja Zakon o opstinskim korporacijama 
iz 1835. godine. Komiteti počinju da se javljaju bas u tom periodu. Od 
tada se broj komiteta razvio do te mere da je postao jedna od bitnih ka- 
rakteristika britanske lokalne samouprave. „Sistem komiteta ima izvesne 
osnovne karakteristike koje ga razlikuju od sistema raznih pomocnih tela 
— odbora, komisija, saveta itd. — koji danas predstavlja neizbežnost u 
radu svih mogucih kolegijalnih tela u svetu, pogotovu onih mnogobroj- 
nih .”5

Podela komiteta

1. Prva podela se moze izvrsiti prema kiiterijumu obaveznosti posto- 
janja izvesnih komiteta.

Sa jedne strane postoje komiteti na čije su obrazovanje veca, poseb- 
nim propisima, obavezna i za cije poslovanje zakonodavac smatra da je 
nužno da se njima upravlja putem komiteta. Oni nose naziv „statutami 
komiteti”. Sa druge strane, po zakonu, lokalne vlasti mogu obrazovati ko- 
mitet sa bilo kakvim opštim ili posebnim ciljem. Tako, sloboda veca da 
odlučuju u obrazovanju pojedinih komiteta predstavlja pravilo, koju sva 
veca obilno koriste.

2. Drug! kriterijum je stalnost komiteta.
Postoje stalni komiteti koji se obrazuju radi stalnog rukovodenja i 

nadzora i predstavljaju pravilo i ad hoc komiteti radi resavanja pojedinih 
problema ukoliko se i kada pojave, tako da predstavljaju izuzetak.

3. Treca podela se može izvršiti sa obzirom na domen rada komiteta.
Prema nacelu vertikalne podele, komiteti se obrazuju radi upravlja-

nja pojedinim službama lokalne samouprave, a prema načelu horizontalne

 ̂ Miodrag Jovičić, Sistem lokalne samouprave u Engleskoj, Svedskoj i Švajcarskoj, 
Beograd, Savremena administracija, 1963, str. 93.

* Karl J. Fridrih, Konstitucionalna demokratija, Podgorica, СШ, 2005, str. 207.
® Miodrag Jovičić, Sistem lokalne samouprave u Engleskoj, Svedskoj i Svajcarskoj, 

Beograd, Savremena administracija, 1963, str. 93.
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podele, aktivnost komiteta se prostire na obavljanje jedne odredene vrste 
poslova u raznim službama.

4. Najvažnija podela može se izvršiti s obzirom na širinu ovlašćenja.
Većima zakon daje veliku slobodu da komitetima delegiraju sa ili 

bez ograničenja i uslova, bilo kakvu funkciju koju sama lokalna vlast vr- 
ši, osim ovlašćenja da ubiraju poreze i da zaključuju zajmove.

Odnos izmedu veca i komiteta

Postoje tri osnovne vrste odnosa izmedu veca i komiteta.
Prvi je da komiteti nemaju izvrsna ovlašćenja i njihov zadatak je is- 

ključivo podnošenje predloga, preporuka vecu. Vece i u tom slucaju može 
dati sire ovlašćenje tj. da komiteti mogu donositi odluke rutinske prirode 
koje podležu formalnoj potvrdi veca, ali za sebe zadržavaju donošenje va- 
žnijih odluka.

U drugom slučaju statutami komiteti, koji su predvideni zakonom, 
raspolažu izvršnim ovlašćenjima, tako da mogu sami da donose odluke o 
pitanjima koja spadaju u nadležnost komiteta. U takvim slučajevima vece 
ne može po pravilu ni da raspravlja o pitanjima iz nadležnosti komiteta 
nego se samo na osnovu izveštaja upoznaju sa njihovim radom. Vece ne- 
ma pravo ni da izrazi neslaganje sa postupkom komiteta i ne treba da da
je potvrdu za odluke donete iz nadležnosti komiteta. To su pre svega ko
miteti koji imaju u nadležnosti policiju.

Tek u trecem slucaju je u pitanju prava delegacija ovlašćenja. Veca, 
prema zakonu, imaju slobodu prenošenja ovlašćenja na komitete i kada to 
učine, komitet raspolaže određenim izvršnim funkcijama i može samostal- 
no da donosi odluke, ne tražeći odobrenje veca, vec mu samo podnosi iz- 
vešta^.

Sto se tice samog delegiranja ovlašćenja komitetima od strane veca, 
možemo reći da su vrlo različita. Koja ovlašćenja i u kojoj meri ce dele- 
girati, veca samostalno odlučuju. Najčešće je stepen delegiranja ovlašće- 
nja veci u okružnim nego u gradskim vecima, jer se okružna veca po pra
vilu retko sastaju i zato je neophodno izvršiti takav stepen delegacije 
ovlašćenja komitetima koji ce omoguciti donošenje izvršnih odluka, bez 
sankcija veca i na koje bi se inace morale dugo čekati.

Sastav komiteta

Veca su u nacelu slobodna u odredivanju veličine i sastava komiteta. 
Vece na svom godisnjem sastanku odreduje sastav komiteta. S obzi

rom na broj komiteta, svaki clan veca mora da bude i član više komiteta. 
Nijedan clan veca nije nateran da bude clan odredenog komiteta, vec oni 
sami pre pocetka godišnjeg sastanka podnose listu svojih želja koja se
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uzima u obzir pri njihovom rasporedivanju. Mer odnosno predsednik veca 
je obično po funkciji clan svih stalnih komiteta. Osnovnu obavezu člano- 
va komiteta predstavlja prisustvovanje sastancima i ucestvovanje u radu.

Karakteristično za englesku lokalnu samoupravu je sistem kooptira- 
nja neclanova, obicnih gradana na rad u pojedinim komitetima.

Najvažniju ličnost u komitetu predstavlja njegov predsednik koji se 
bira po obrazovanju komiteta izmedu svojih članova. Zakon ne postavlja 
uslov da predsednik komiteta bude clan veca vec to može biti i kooptirani 
clan. Predsednik veca predsedava sastancima komiteta, predstavlja zvanič- 
nog izvestioca komiteta u vecu i izmedu sastanaka komiteta saraduje sa 
odgovarajucim odeljenjem lokalne administracije, odnosno šefom službe.

Rad komiteta

Rad komiteta odvija se u sednicama. Na prvom sastanku posle svog 
izbora, komitet se konstituise tj. bira svog predsednika i potpredsednika, 
odlučuje o vremenu svojih sastanaka, imenuje potkomitete... Odredbe o 
sednicama i radu komiteta su sadržane u statutima veca, koji se revidira 
jednom godišnje. Redovni sastanci komiteta se odrzavaju u zavisnosti o 
kom se komitetu radi, mesečno, tromesečno pa i petnaestodnevno. Osim 
redovnih, postoji mogucnost održavanja i vanrednih sednica koje su u 
praksi relativno retke. Sastanci komiteta po pravilu nisu javni, tako da ne- 
ma ni publike ni predstavnika javnog informisanja.

Komiteti su ovlašćeni da obrazuju potkomitete. U praksi se potkomi- 
teti obrazuju za raspravljanje svake male teškoće na koju naide komitet u 
svom radu ili se u nekim slučajevima ustežu od obrazovanja potkomiteta, 
pa se to onda svodi na raspravljanje u komitetu o bezbroj sitnih rutinskih 
pitanja o kojima bi odluku mogli doneti i potkomiteti.

2. IZVRŠNI ORGANI U ŠVEDSKOJ

Najviši organ komunalne vlasti u Švedskoj predstavlja lokalno vece, 
u primarnim komunama komunalno vece, odnosno gradsko vece, a u se- 
kundamim komunama okružno vece. Organizacija svih komuna je jedin- 
stvena. Sve komune imaju svoje izvrsne odbore i to seoske komune imaju 
komunalni odbor, gradske komune finansijski odbor i okružne imaju 
upravni odbor. Ne postoje predsednici komuna kao posebni izvrsni funk- 
cioneri. Predsednici veca i izvrsnog odbora samo predsedavaju ovim teli- 
ma. „Sistem komunalnih organa dopunjuju dalje razni odbori. Najzad u 
svakoj komuni postoji izvestan broj komunalnih službenika, organizova- 
nih u lokalne organe uprave.”*“

■0 Miodrag Jovičić, Sistem lokalne samouprave u Engleskoj, Švedskoj i Švajcarskoj, 
Beograd, Savremena administracija, 1963, str. 121.
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2.1. Izvršni (upravni) odbor

U Švedskoj svaka komuna ima svoj izvršni odbor. U seoskim komu- 
nama i varošima on se naziva komunalni odbor, u gradovima funkciju 
odbora vrši finansijski odbor.

Članove izvršnog odbora bira komunalno veće na period od četiri 
godine. Njihov izbor ne poklapa se sa izbomim periodom članova veća 
jer se biraju godinu dana posle izbora komunalnog veća. Zakon odreduje 
da izvršni odbor ne može da ima manje od pet članova, ali samo komu
nalno veće odreduje veličinu izvršnog odbora. Zakon dopušta mog^ućnost 
primene i većinskog sistema i sistema srazmemog predstavništva. Clanovi 
izvršnih odbora imaju svoje zamenike. Pošto se izaberu članovi izvršnog 
odbora, komunalno veće bira među njima predsednika izvršnog odbora, 
na period od četiri godine. Po pravilu osim njega bira se i jedan potpred- 
sednik. Položaj predsednika izvršnog odbora je najvažniji u celokupnom 
komunalnom životu.

Po zakonu izvršni odbor mora da upravlja poslovima komune, da 
ima uvid u aktivnosti drugih odbora, da prati pitanja koja bi mogla uticati 
na razvoj i ekonomsku situaciju komune. Zatim, izvršni odbor priprema 
rad i sprovodi odluke komunalnog veća „ukoliko komunalno veće ne po- 
veri to sprovodenje nekom drugom organu odnosno ukoliko nekom dru- 
gom organu nije posebnim zakonskim propisom stavljeno u dužnost da se 
stara 0 sprovođenju određene odluke veća”."

„и načelu, nijedno pitanje ne može da bude izneto pred komunalno 
veće pre nego što je izvršni odbor imao prilike da ga razmotri i izjasni se 
o njemu. Izvršni odbor upravlja komunalnom imovinom i fmansijama, or- 
ganizuje rad komunalne administracije i koordinira i u određenoj meri 
nadzire rad pojedinih odbora”'  ̂ kao i da zastupa komunu.

Članove upravnog odbora bira okružno veće na period od četiri go
dine i koje može imati od pet do petnaest članova. Okružno veće bira i 
predsednika upravnog odbora na period od četiri godine. Upravni odbor 
okružnog veća predstavlja izvršni organ i kao takav se pre svega stara o 
obavljanju administrativnih poslova veca, vrši nadzor nad radom ostalih 
odbora, priprema predloge, podnosi budžet na raspravljanje, sprovodi od
luke veca i upravlja sredstvima kojima vece raspolaže i predstavlja vece 
izmedu sednica.

I svedski sistem lokalne samouprave karakteriše, slično engleskom, 
Veliki broj posebnih odbora. Svi odbori komunalnih veca mogu se podeli- 
ti u dve podgrupe. Pre svega to su odbori koji moraju da postoje u svim 
komunama i odbori na čije je osnivanje komuna ovlašćena, ali ne i pri- 
morana, ali kada ih osnuje ona se mora pridržavati posebnih propisa koji 
se na njih odnose.

n  Op. cit., str. 128. 
12 Op. cit., str. 128.

203



U Švajcarskoj postoji dvadeset pet različitih sistema lokalne samou- 
prave koji pokazuju mnogo sličnosti u organizaciji svojih komuna. Jedina 
razlika se ogleda u odnosu na najviši organ komunalne vlasti. Građani 
odnosno birači predstavljaju nosioce najviših organa vlasti u svim komu- 
nama. U velikoj većini komuna građani svoju volju izražavaju putem ko
munalne skupštine, a u manjem broju građani biraju svoje predstavnike u 
komunalno veće. Tamo gde postoji komunalna skupština ne postoji ko- 
munalno veće i obratno. Sve komune na svom čelu imaju izvršni odbor i 
predsednika komune. U svim komunama postoji veći ili manji broj komi- 
sija kao i pomoćnih radnih tela i o radu lokalne administracije staraju se 
u većini komuna komunalni službenici.

3.1. Izvršni odbor komune ima uglavnom izvršna ovlašćenja, pred- 
stavlja izvršni organ komunalne skupštine odnosno veća i rukovodi radom 
komunalne administracije i komunalnih službi. Prema Zakonu o komuna
ma kantona osnovni zadaci izvršnog odbora su da izvršavaju sve što je 
konačno odlučeno u opštem veću odnosno komunalnom veću, da pripre- 
maju predlog komunalnog budžeta i završnog računa, da upravljaju ko- 
munalnim dobrima, da se staraju o komunalnoj policiji i da komunalnoj 
skupštini podnose izveštaje o svom radu.

Izvršni odbor ima vise ovlašćenja u komunama gde postoji samo ko
munalna skupština i ne postoji komunalno veće. Broj članova izvršnog 
odbora određuje kantonalno zakonodavstvo prema različitim kriterijumi- 
ma, a članove po pravilu biraju neposredno birači na komunalnoj skupšti- 
ni ili putem biračkih kutija, a izuzetno ih bira komunalno veće. Članovi 
izvršnog odbora biraju se na period od četiri godine i dužina mandata iz- 
vršnog odbora poklapa se sa dužinom mandata komunalnog veca.

Izmedu članstva u komunalnom vecu i izvršnom odboru postoji in- 
kompatibilnost, jer niko ne može da bude istovremeno clan oba tela. Izvr- 
sni odbor radi putem sednica koje nikad nisu javne tj. ne mogu da prisu- 
stvuju gradani. U radu mu pomaže potpredsednik koga bira sam odbor 
bez obzira da li je predsednik izabran od strane odbora, komunalne skup- 
štine ili komunalnog veca.

3.2. Predsednik komune. Osim kolegijalnog izvršnog organa, izvr- 
šnog odbora, sve komune u Švajcarskoj imaju i jedan individualni izvršni 
organ, predsednika. U vecini komuna predsednik je istovremeno predsed
nik komune i predsednik izvrsnog odbora. U preostalim komunama sa 
manjim brojem stanovnika ne postoji izvršni odbor, vec se na čelu komu
ne nalaze mer i dva njegova zamenika koji predstavljaju izvršne organe 
komunalnog veca.

Funkcije i ovlašćenja predsednika komune pored toga sto je i pred
sednik izvrinog odbora, on saziva i predsedava sednicama, stara se o 
sprovodenju odluka odbora, zajedno sa sekretarom potpisuje odluke, od- 
govoran je za izvrsavanje zakona i drugih propisa. Ako izmedu sednica 
donese neku manje važnu odluku, za sta je ovlašćen, izvršni odbor mora

3. IZVRŠNI ORGANI U ŠVAJCARSjKOJ
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da da svoju saglasnost. Predsednik vrši nadzor nad radom komunalne ad- 
ministracije i predstavlja komunu prema spolja.

Predsednik je po pravilu i izvršni organ kantonalnih vlasti i ima iz- 
vesna policijska ovlašćenja ali i pomaže kantonalnim izvrsnim organima. 
Predsednik komune je najviše angažovani komunalni izbomi funkcioner.

U svim komunama postoji veci ili manji broj komisija koje nemaju 
ovlašćenja na samostalno odlučivanje stvari. To su komisije komunalne 
skupstine ili veca, a ne izvršnog odbora tako da one nisu suordinirane iz- 
vršnom odboru, vec su koordinirane sa njim.

UPOREDNI PREGLED IZVRŠNIH ORGANA U ENGLESKOJ, 
ŠVEDSKOJ I ŠVAJCARSKOJ

Ako pogledamo sva tri sistema (Englesku, Švedsku i Švajcarsku) lo- 
kalne samouprave, uzeta zajedno, moze se primetiti da postoje u pojedi- 
nim tipovima jedinica sledece vrste organa lokalne samouprave.

1. skup svih birača
2. veće
3. izvršni odbor
4. predsednik kao inokosni organ
5. razni odbori, komisije i komiteti
6. organi uprave
Od svih njih postoje samo tri organa u sva tri sistema, a to su:
— vece
— komisije, odbori, komiteti
— organi uprave
Što se tide izvršnih organa to su:
— izvršni odbor kao kolegijalni izvrsni organ lokalne vlasti
— predsednik kao inokosni organ koji se nalazi na čelu lokalne vlasti

Izvršni odbor kao kolegijalni organ

U Švedskoj i Švajcarskoj postoje izvrsni odbori koje u Švedskoj bira 
lokalno vece, a u Švajcarskoj u vecini slučajeva izvršni odbor biraju ne- 
posredno gradani, a samo izuzetno komunalno vece. Izvrsni odbor u obe 
zemlje ima od pet do petnaest članova. Njihov mandat u Švedskoj traje 
četiri godine i ne poklapa se sa mandatom lokalnog veca (koji je počeo 
godinu dana ranije), a u Švajcarskoj iznosi isto koliko i mandat komunal- 
nog veca, najčešće četiri godine. ,,S obzirom na pretežnu primenu u obe 
zemlje sistema srazmemog predstavnistva pri izborima u izvrsni odbor, 
ovaj obično sačinjavaju predstavnici raznih partija, tj. ima koalicioni sa- 
stav.”>3 *

*3 Op. cit., str. 168.
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Engleski sistem ne zna za izvršni odbor, njegqvu ulogu preuzimaju 
uglavnom komiteti koji predstavljaju glavne izvrsne organe lokalne vlasti, 
ali za njihove odluke je uglavnom potrebna potvrda veca.

Predsednik kao inokosni izvršni organ

Kada govorimo o predsedniku, inokosnom izvrsnom organu, može- 
mo reel da on ima trojaku funkeiju: da predstavlja lokalnu vlast, da pred- 
sedava lokalnom vecu ill izvrsnom odbora i da rukovodi radom lokalne 
administraeije. Medutim, baš kod ovog organa u Engleskoj, Švedskoj i 
Švajcarskoj možemo reći da se tri sistema znamo razlikuju medu sobom. 
Samo u Švajcarskoj predsednik komune ima sve tri funkeije. U Švedskoj 
ne postoji licnost u kojoj su koncentrisane ove funkeije. Funkeiju predsta- 
vljanja i predsedavanja u Švedskoj dele predsednik komunalnog odnosno 
gradskog veca i predsednik izvršnog odbora. Nijedan od njih ne vrši treću 
funkeiju, tačnije rukovođenje radom lokalne administraeije, vec to spada 
u dužnost samog izvršnog odbora odnosno rukovodeceg komunalnog slu- 
žbenika. U Engleskoj mer, odnosno predsednik lokalnog veca, predsedava 
i predstavlja lokalnu vlast dok se rukovodenjem administraeijom have ko
miteti odnosno sekretari veca.

ZAKLJUČAK

Možemo zaključiti da nezavisno od toga da li u pojedinim jedinica- 
ma lokalne samouprave postoji kao najviši organ lokalne vlasti jedno ili 
drugo telo, ono pored toga što je najvisi organ, nije i jedini organ lokalne 
vlasti. Zbog samog funkeionisanja savremene lokalne samouprave nije 
moguce da jedan organ sam odreduje politiku lokalne vlasti, da prati nje- 
no izvrsenje, da donosi najvažnije odluke o budzetu, porezima, a da u isto 
vreme i izvršava te odluke, upravlja i predstavlja jedinicu lokalne samou
prave. Najviši organ je po pravilu mnogobrojan, što je dobro s obzirom 
na razvoj demokratije u tim zajednicama jer mogu da budu zastupljena 
razna gledišta i različite opeije, ali se u principu retko okuplja pa je neop- 
hodno da postoji još neki organ koji ce se baviti lokalnim poslovima, koji 
je odgovoran najvišem organu lokalne vlasti.

U Švajcarskoj su to predsednik komune kao inokosni i izvrsni odbo- 
ri kao kolegijalni izvršni organi i dele izvršnu funkeiju u potpunosti. U 
Švedskoj jedini izvršni organ i to kolektivni je izvrsni odbor, a u Engle
skoj su to komiteti. Engleski sistem komiteta ima dosta prednosti u odno- 
su na svedski i švajcarski. Kako su izvrsni organi neophodni u radu lokal- 
nih vlasti, onda je bolje izvrsna ovlašćenja rasporediti na vise tela nego ih 
poveriti jednom. Kod nas su to predsednik opstine, odnosno gradonačel- 
nik kao inokosni i opštinsko veće, odnosno gradsko vece kao kolektivni 
izvršni organ.
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Na samom kraju mozemo zaključiti da je dug period razvoja lokalne 
samouprave i izvrsnih organa, da su vekovi trebali kako bi svaka jedinica 
lokalne samouprave na svoj nacin izgradila put razvoja i organizovanja i 
pronašla svoj način upravljanja i izbora izvrsnih organa kako bi na najbo- 
Iji nacin ostvarila funkcionisanje u okviru svoje zajednice.

I pored velikih razlika izmedu pojedinih zemalja, da li su bogate ili 
siromašne, razvijene ili nerazvijene, mime ili prosperitetne u sistemu lo
kalne samouprave i organizovanja izvršnih organa one su usvojile vrlo 
slična rešenja. Sa druge strane gledano, ta sličnost je prividna, dok su u 
sustini velike medusobne razlike. Nesumnjivo su se dešavale promene u 
skladu sa razvojem demokratije, drustvenim i ekonomskim odnosima u 
svakom pojedinacnom sistemu lokalne samouprave. Reforme su neizbe- 
žne manje ili vece, ali te „promene ne treba uvoditi naprecac i nepromi- 
šljeno i da je razvoj nešto što ne trpi skokove i revolucije, ili ih trpi ali to 
posle skupo naplacuje”.'^

EXECUTIVE AUTHORITIES IN THE LOCAL SELF-GOVERNMENT

Svetlana Marčetić
The head of administration of the municipality Rakovica in Belgrade 

S u m m a r y

In this paper the author analyzes structure, historical development and importance of 
the local self-government, as well as election mode and types of executive authorities in the 
domestic and comparative law (England, Sweden and Switzerland). The key issue is the 
election of executive authorities, their functioning, their relationship and liability of the 
executive authorities toward the parliament as a representative body. The special attention is 
paid to the types of executive authorities, individual and collective ones, advantages and di
sadvantages of such an organization.

Keywords', local self-government, executive authorities, direct and indirect elections, 
competence, liability
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Р А С П Р А В Е

UDC 342.7:343.151

Љ у б а  С л и ј е и ч е в и ћ ,  дипл. правник
Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање, Нови Сад

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУБЕЊЕ*

У В О Д Н Е  Н А П О М Е Н Е

Члан 6. Европске конвенције гарантује право на правично су- 
ђење које је од фундаменталног значаја у демократском друштву и 
које има централно место у систему Конвенције. Циљ и сврха за- 
снивају се на принципу владавине права, на коме су таква друштва 
изграђена и заснована. Сходно Преамбули Конвенције, ово право 
такођер одражава део заједничког наслеђа држава потписница Кон- 
венције. Члан 6. Конвенције је одредба на коју се подносиоци пред- 
ставки најчешће позивају.

Као и у случају другах одредаба Конвенције многи појмови ко- 
ји се користе у члану 6. ст 1. имају „аутономно” значење и понекад 
захтевају другачије тумачење од тумачења која нуде унутрашњи за- 
кони. Другим речима номенклатура коју даје домаћи закон није од- 
лучујућа.

Док члан 6. ставови 2. и 3. садрже конкретне одредбе којима се 
предвиђају додатни процедурални стандарди који се односе само на 
лица која су оптужена за „кривична дела”, члан 6. став 1. се односи 
како на „грађанске” тако и на „кривичне поступке”.

Важно је имати на уму да Европски суд за људска права нема 
право да сходно члану 6. наложи обнављање судског поступка пред 
националним судом нити да замени утврђено чињенично стање 
или национални закон закључцима националних судова, нити утвр- 
ђује да ли је казна одговарајућа.

Суд овај поступак назива доктрином „четврте инстанце” јер не 
жели да буде прихваћен као суд више инстанце у жалбеном поступку.

Рад примљен: 10. 12. 2009. године.
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Члан 6. ст. 1. Европске конвенције о људским правима гласи;
„Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и 

обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на 
правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и не- 
пристрасним судом, образованим на основу закона. Пресуда се из- 
риче јавно, али се штампа и јавност могу искључити с целог или с 
дела суђења у интересу морала, јавног реда или националне безбед- 
ности у демократском друштву, када то захтевају интереси малолет- 
ника или заштита приватног живота странака, или у мери која је, 
по мишљењу суда, нужно потребна у посебним околностима када 
би јавност могла да нашкоди интересима правде.”

Свако има право на правично суђење. Ова права припадају 
свим људима без разлике, али и она су моралног порекла и потичу 
из нормативног поретка који је изнад државе и држава их мора по- 
штовати без обзира да ли је на то изричито пристала. Право на 
правично суђење је једно од основних људских права која су поли- 
тичка, јер се остварују у држави и односе на државу. Одређени Кон- 
венцијски чланови укључујући члан 6. подразумевају и позитивне 
обавезе државе да у њима загарантована права доиста и у пракси 
осигура и заштити, тако и право на правично суђење.

Право на правично суђење представља животно значајно људ- 
ско право. Питање да ли је поступак био правичан је потпуно одво- 
јено од питања да ли је суд донео „исправну” или „погрешну одлу- 
ку”. Концепт правичног суђења захтева да се води расправни по- 
ступак, где странке у поступку имају право да знају и да износе ко- 
ментаре на мишљења или доказни материјал који уложи друга стра- 
на. У анализи да ли је поступак у целини био правичан узима се у 
обзир о каквим се доказима ради и на који начин су они изведени. 
Овде се подразумева могућност да свака страна испитује сведоке су- 
протне стране и износи аргументе у вези доказа изнетих током су- 
ђења.

Свако има право на правично суђење што подразумева: 1) пра- 
во на приступ суду — према тумачењу суда, a према чл. 6. ст 1. 
подразумева да: 2) влада начело равноправности, 3) да свако има 
право на независан и непристрасан суд установљен законом, 4) на 
суђење у разумном року и 5) на јавност суђења.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА „ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ”

1) Право на приступ суду

Ово је једно од права које не проистиче директно из формула- 
ције члана 6. ст. 1. већ је настало тумачењем самог суда. Оно под- 
разумева да свако има право да се обрати суду за решавање одређе-
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ног питања и да у том смислу не могу да nocioje никакве правне ни 
практичне препреке да би се то остварило.

Европски суд за људска права успоставио је критеријуме на 
основу којих се може утврдити да ли нека оптужба спада у „кри- 
вичне”. Ови критеријуми су први пут успостављени у предмету Ен- 
гел и остали против Холандије пресуде ECHR бр. 5100/71, 5101/71, 
5102/71, 5354/72. и 55370/72. У праву Србије постоје три врсте ка- 
жњивих дела. To су кривична дела, прекршаји и привредни престу- 
пи. Док за кривична дела није спорно да представљају кривичне оп- 
тужбе у смислу међународних стандарда, прекршаји представљају 
посебну установу делом казнене, a делом административне природе 
и због неусаглашености са међународним стандардима Република 
Србија је приликом ратификовања Европске конвенције ставила од- 
говарајућу резерву.

Исти проблем је и са привредним преступима, који су по својој 
природи кажњива дела, али за њих је надлежан Трговински суд, a 
поступак је регулисан Законом о привредним преступима, оне нису 
довољне да пруже сву заштиту предвиђену чл. 6. Европске конвен- 
ције.

2) Начело равноправности

Равноправност је поставка да свака странка у поступку треба да 
има исте могућности да изложи своје аргументе и да ниједна од 
њих не сме да има било какву предност у односу на свог противни- 
ка. To значи и да свака страна у поступку мора да добије прилику 
да се супротстави наводима друге стране. Начело равноправности је 
прекршено и онда кад је једна страна спречена да одговори на пи- 
смени поднесак друте. Принцип једнаког третмана страна, тј. рав- 
ноправности у поступку подразумева уравнотежен третман страна у 
поступку и представља кључни елемент права на правично суђење и 
саставни елемент права на расправни поступак. To подразумева да 
се тражи да се свакој страни у поступку пруже разумне могућности 
да изнесе своје аргументе, укључујући и доказе који ту страну неће 
ставити у суштински подређен положај у односу на другу страну. 
Другим речима, принцип једнаког третан а  страна у поступку под- 
разумева процесну једнакост странака.

Право на правично суђење обухвата и право на акузаторски 
поступак. У начелу то значи да странка има могућност да буде упо- 
зната са свим доказима или напоменама које су приложене спису, 
те да могу да их коментаришу (пресуда ECHR Руиз-Матеоз против 
Шпаније, пресуда од 23. јуна 1993. године).
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3) Независни и непристрасни суд установљен законом

Независност суда значи да он мора бити независан и од стра- 
нака и извршне власти. Клаузула независности и непристрасности 
почива на начелу поделе власти. Припадници извршне власти не 
смеју да се баве коначном оценом о томе да ли је закон исправно 
примењен. Држава се не сме мешати у исход судског поступка, су- 
дови се у начелу сматрају независним. Кад одлучује о томе да ли је 
неки суд независан Европски суд разматра следеће:

1. начин постављања његових чланова
2. трајање мандата
3. постојање гаранција које штите од спољних притисака
4. питање да ли суд оставл>а утисак независног тела
У сваком случају Европски суд стоји на становишту да суд мо- 

ра бити независан како у односу на извршну власт тако и у односу 
на странке у поступку. Несмењивост судија од стране извршне вла- 
сти током трајања њиховог мандата је нужна гаранција њихове не- 
зависности. Несмењивост судија не мора бити регулисана законом, 
ако се она као чињеница уважава у пракси. Сам суд није назначио 
који је нужни минимум трајања судијског мандата. У предмету Ле 
Комт против Белгије од 23. јуна 1981. године закључено је да фик- 
сни шестогодишњи мандат чланова апелационог већа пружа гаран- 
цију независности.

Да би се доказала субјективна непристрасност Европски суд 
захтева доказе конкретне непристрасности. Претпоставља се да по- 
стоји лична непристрасност прописно постављеног судије и тешко 
је доказати личну пристрасност. У предмету Лавентс против Лето- 
није од 28. новембра 2002. године Европски суд је критиковао пред- 
седавајућег судију, јер је коментарисала предмет у медијима, пре He
ro што је суђење завршено, не предвиђајући у својој изјави све мо- 
гућности исхода судског поступка.

Објекгивна непристрасност се чешће разматра. У том контек- 
сту, приступ суда се у великој мери заснива на ставу да није довољ- 
но да правда буде спроведена, већ да се правди верује. У предмету 
Холм против Шведске из 1993. године пет од девет поротника у по- 
ступку за повреду угледа и части по приватаој тужби били су чла- 
нови политичке странке која је била мета спорног увредљивог мате- 
ријала. Поступак за избор поротника обављен је у складу са швед- 
ским законом, a захтев подносиоца представке да се поротници ко- 
ји су били чланови те политичке странке замене другим поротни- 
цима је био одбачен. Суд је утврдио да су везе између тужене стра- 
не и пет поротника могле довести у питање њихову објективну не- 
зависност и непристрасност, па је сходно томе нашао повреду чла- 
на 6. ст 1.
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4) Разумни рок

Највећи број пресуда пред Европским судом за људска права 
изречен је у вези са питањем разумног рока. Према Европском суду 
за људска права сврха захтева разумног рока је да јемчи да ће у ра- 
зумном року и путем судске одлуке бити окончана несигурност осо- 
бе у којој се налази. Рок почиње тећи од тренутка покретања по- 
ступка, a престаје тећи кад је поступак окончан на последњој суд- 
ској инстанци. У оцењивању дужине временског рока узимају се 
следеће чињенице

1. сложеност предмета
2. понашање подносиоца представке
3. понашање судских и управних органа.
Поступак мора бити закључен изрицањем образложене пресуде 

у разумном року. Када је реч о дужини трајања времена које се мо- 
же сматрати „разумним” није могуће извући ништа из општих смер- 
ница из јуриспруденције будући да сваки предмет зависи од специ- 
фичних околности, пре свега од напред набројена три чиниоца. 
Осим тога то овиси и од природе поступка, као и од броја инстан- 
ци 0 којима је реч.

Сложеност поступка се превасходно односи на бројне чиње- 
ничне околности које је потребно утврђивати. У исто време може се 
сматрати да је један предмет сложен уколико је поступак по ком се 
он води сложен, тако да рецимо подразумева да домаћи судови тре- 
ба да у датим околностима примењују неки потпуно нов законски 
пропис. Уколико је поступак на који се односи представка дефини- 
сан као сложен, суд ће по правршу допустити дужи период времена 
у коме власти треба да окончају процес, односно да донесу одлуку у 
предмету.

Такођер се не могу сва кашњења приписати само државним 
органима. У неким случајевима су и саме странке у спору узрок ка- 
шњења из немара. У сврху чл. 6. могу се разматрати само она ка- 
шњења која се на неки начин могу приписати држави. Тамо где је 
приватно лице које је странка у поступку проузроковало кашњење 
држава не сноси директну одговорност, али се могу поставити пи- 
тања да ли је суд предузео адекватне кораке да убрза поступак или 
је прекомерно продужио рокове без ваљаног разлога и на тај начин 
допустио прекорачење временског рока. Чињеница да су странке у 
грађанској парници одговорне за одвијање поступка не ослобађа 
судске власти дужности да се постарају за експедитиван судски по- 
ступак. Суд је признао да домаћи судови повремено трпе од пре- 
оптерећености нерешеним предметима. Суд сматра да привремено 
преоптерећење нерешеним предметима не подразумева одговорност 
државе, док год се предузимају мере за решење тог проблема. Те 
мере могу подразумевати одлуку да се предмети решавају селектив- 
но, према критеријуму хитаости и важности пре свега према крите-
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риЈуму важности суштине спора за лице на Koje се директно односе. 
У исто време, ако су кашњења трајна и ако она сведоче о организа- 
ционим проблемима, онда су потребне одлучније мере за налажење 
излаза из те ситуације, па такво одлагање суд може сматрати нео- 
правданим као што је урадио у предмету Zimmerman и Steiner про- 
тив Швајцарске из 1983. године.

5) Јавност суђења

Интереси којима служи право на јавно суђење нису интереси 
само странака већ и ширег круга грађана. Ту је реч о очувању пове- 
рења у правосуђе. Први елемент овог права јесте право странке да 
буде присутна на суду, али према становишту суда то не значи да 
су власти дужне да га изведу пред суд уколико сама странка не уло- 
жи довољно напора да учествује у поступку. У предмету Нунес Диаз 
против Португалије из 2003. године суд је утврдио у поступку у ко- 
јем се тужени у грађанској парници преселио, па није могао да буде 
пронађен на адреси коју су тужиоци дали суд је закључио да нема 
ничег погрешног у чињеници да су домаћи судови донели пресуду 
у спору без његовог присуства, посебно с обзиром на чињеницу да 
су домаће власти уложиле све неопходне напоре да га пронађу рас- 
питујући се преко полиције и објављујући обавештење у новинама о 
предстојећем рочишту.

Други елемент је право странке да активно учествује у распра- 
ви. Ту није довољно да лице које води спор само буде присутно 
пред судом већ мора бити у стању да активно учествује. У предмету 
Станфорд против УК од 1994. године подносилац представке је био 
лице оштећеног слуха које није могло да чује неке од доказа изведе- 
них пред судом, али суд није закључио да је дошло до кршења чл. 
6. ст 1. с обзиром да је странка у поступку имала адвоката који је 
могао све добро да чује и након консултације са странком активно 
учествује у поступку.

Трећи елемент је онај који се односи на јавност судске распра- 
ве, тј. на право странке да јавности, укључују^ и медије буде допу- 
штено да присуствује јавној расправи. Суд је становишта да начело 
јавности не мора бити повређено ако се обе странке у поступку са- 
гласе да се суђење одржи иза затворених врата, али пресуда увек 
мора бити јавно објављена. Штампа и јавност се могу искључити с 
целог суђења или дела суђења у интересу морала, јавног реда или 
националне безбедности у демократском друштву, када то захтевају 
интереси малолетника или заштита приватног живота странака или 
у мери која је по мишљењу суда нужно потребна у посебним окол- 
ностима када би јавност могла да нашкоди интересима правде.

У пресуди Европског суда Worm против Аустрије од 29. 08. 
1997. године суд је заузео став „под условом да се не прекорачи
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граница постављена у интересу правилног вршења правде извЈешта- 
вање о судским поступцима, укључујући и коментар, придоноси 
њиховој отворености и стога је оно у потпуности сукладно са захте- 
вима садржаним у члану 6. ст. 1. Конвенције о јавности суђења”.

ПРЕТПОСТАВКА НЕВИНОСТИ

Чл. 6. ст. 2. Европске конвенције о људским правима гласи:
„Свако ко је оптужен за кривично дело сматраће се невиним 

све док се не докаже његова кривица на основу закона.”
На овај начин успоставља се претпоставка невиности оптуже- 

них у кривичним предметима. Та претпоставка се примењује у овом 
значењу само тамо где је лице „оптужено за кривично дело”.

Правом на претпоставку невиности управљају се кривични по- 
ступци у целости без обзира на исход кривичног поступка, оно није 
ограничено само на разматрање меритума оптужнице.

У мери у којој питања у вези са претпоставком невиности могу 
искрснути услед пребацивања терета доказивања или услед закљу- 
чака који се у погледу проглашења кривице могу извести из чиње- 
нице да се оптужени брани ћутањем. Суд све те случајеве испитује 
у оквиру општег начела правичности поступка на основу чл. 6. ст. 1.

Када је реч о жалбама на основу чл. 6. ст. 2. Суд не усредсре- 
ђује пажњу на целину поступка да би сагледао последице одређене 
процедуралне радње на изрицање пресуде подносиоцу представке, 
већ на конкретну изјаву или изјаве државних званичника у вези са 
кривицом подносиоца представке. Задатак је дакле да се утврди да 
ли су контекст, формулација и значење одређене изјаве сами за се- 
бе довољни да представљају преурањено изрицање кривице што би 
било кршење чл. 6. ст. 2. Конвенције.

Према Конвенцији претпоставку невиности дужни су да по- 
штују не само судије и судови, већ и сви државни службеници и 
функционери. У предмету Allenet de Ribemont против Француске 
(пресуда ECHR бр. 15175/89. из 1995. год.) радило се о томе да је 
убијен један посланик, a подносилац представке је из читавог низа 
разлога ухапшен због тог убиства. Убрзо после хапшења одржана је 
конференција за штампу на којој је био присутан министар унутар- 
њих послова и два званичника полиције, a конференција је прено- 
шена преко телевизије где је саопштено да су ухапшени сви који су 
били умешани у убиство и како је подносилац представке био један 
од подстрекача убиства.

Суд је закључио да се чл. 6. ст. 2. не може тумачити у том сми- 
слу да се њиме спречавају власти да обавесте јавност о кривичној 
истрази која је у току, али да се захтева да власти обавештавају јав- 
ност уз пуну дискрецију и обазривост како би се заштитило начело 
претпоставке невиности. У конкретном случају Суд је закључио да
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cy изЈаве н ек и х о д  највиш их полицијских зв ан и ч н и к а о т о м е  д а  je 
п о д н о си л а ц  представке б и о  јед а н  о д  подстрек ача зл о ч и н а  б и л е  дате  
б ез  икакве р езер в е и  ограде. To је  п рактично зн а ч и л о  д а  је  т о  л и ц е  
криво ш то  је  д о в ел о  д о  тога д а  ја в н о ст  поверује у  њ егов у  к р и в и ц у  и 
да се  н а  тај н ач и н  прејудицир а разм атрањ е ч и њ ен и ц а  п р е д  н а д л е-  
ж н и м  судови м а.

МИНИМАЛНА ПРАВА НА ОДБРАНУ 
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Чл. 6. ст. 3. Европске конвенције гласи:

„Свако ко је оптужен за кривично дело има следећа минимал- 
на права:

a) да у најкраћем могућем року, подробно и на језику који разу- 
ме, буде обавештен о природи и разлозима за оптужбу против њега;

b) да има довољно времена и могућности за припремање од- 
бране;

c) да се брани лично или путем браниоца кога сам изабере 
или, ако нема довољно средстава да плати за правну помоћ, да ову 
помоћ добије бесплатно када интереси правде то захтевају;

d) да испитује сведоке против себе или да постигае да се они 
испитају и да се обезбеди присуство и саслушање сведока у његову 
корист под истим условима који важе за оне који сведоче против 
њега;

e) да добије бесплатну помоћ преводиоца ако не разуме или не 
говори језик који се употребљава на суду.”

Гарантије садржане у ставу 3. члана 6. Конвенције представљају 
минимална права на одбрану у кривичном поступку, одавно по ми- 
шљењу суда представљају специфични аспект права на правично 
суђење које је прописано чланом 6. став 1. Зато суд увек разматра 
наводно кршење једног од права зајамчених чланом 6. ст. 3. заједно 
са чл. 6. ст. 1. To значи да подносилац представке како би доказао 
да је прекршено једно од његових минималних права на одбрану 
мора такођер да докаже како је то ограничило његову одбрану са 
становишта правичности кривичног поступка сагледаног у целини.

Обавештење о оптужби чл. 6. ст. 3. тачка (а)

Ово право је од централног значаја за извођење одбране уколи- 
ко се ради о кривичним оптужбама које се стављају на терет неком 
лицу.

Према томе дужност државе која проистиче из члана 6. став 3. 
тачка (а) знатно је експлицитнија и подразумева да оптужени има
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право да добије конкретније и детаљније информације о оптужби 
против себе. Информације које треба дати оптуженом односе се на 
„природу и разлоге” за оптужбу против њега. Природа означава 
кривично дело које му се ставља на терет, нпр. то је правна квали- 
фикација, док реч разлози означава акте које је он наводно почи- 
нио. Од пресудног су значаја све појединости оптужбе, будући да је 
од тог тренутка лице формално обавештено о чињеничном и прав- 
ном основу оптужби против њега. Суштина права на добијање оба- 
вештења у складу са чл. 6. ст. 3. тачка (а) своди се на то да та оба- 
вештења треба да буду довољна да оптуженом омогуће да почне да 
формулише своју одбрану. Није неопходно да он буде обавештен о 
детаљима свих доказа који против њега постоје, те информације 
треба дати оптуженом, али у каснијој фази поступка, како то нала- 
же чл. 6. став 3. тачка (b). He постоји ништа у јуриспруденцији суда 
што би захтевало да одредба о природи и разлозима за оптужбу бу- 
де реализована у писменој форми, док год се усменим путем даје 
довољно обавештења. Јасно је да је боље уколико су обавештења 
дата у писменој форми и на тај начин је могуће предупредити по- 
кретање поступка по основу чл. 6. ст. 1  тачка (а).

У неким случајевима органи тужилаштва могу променити ми- 
шљење када је реч о правној квалификацији оптужбе коју желе да 
ставе на терет оптуженом. У таквим околностима члан 6. став 3. 
тачка (а) налаже се да оптужени буде подробно и целовито обаве- 
штен о новим оптужбама и да мора добити довољно времена и мо- 
гућности да на њих реагује и да организује своју одбрану на темељу 
тих нових тврдњи. Уколико оптужено лице својим понашањем само 
доведе до тога да не буде обавештено о оптужбама против њега он- 
да оно не може да поднесе представку по овом основу.

Да оптужено лице буде обавештено у најкраћем могућем року 
подразумева се да му је потребно пружити све основне информаци- 
је о оптужби пре но што буде саслушавано у полицији. Захтев да 
оптужени буде обавештен „на језику који разуме” може и подразу- 
мевати и обезбеђивање писаног превода оптужнице или другог ту- 
жбеног документа, међутим може бити довољан и усмени превод 
уколико је у погледу свих осталих околности очигледно да је опту- 
жени у довољној мери обавештен.

Од суштинског значаја је чињеница да оптужба због које је оп- 
тужено лице осуђено буде управо она која му је стављена на терет. 
У предмету Пелисје против Француске од 25. марта 1999. године 
оптужница је теретила окривљеног само за кривично дело превар- 
них радњи у вези са банкротством, али је на крају осуђен за заверу 
у циљу изазивања тог кривичног дела. Суд је нашао да је дошло до 
кршења Конвенције због тога што се један елемент у овим двема 
инкриминацијама разликовао.
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Довољно времена и могућности за припремање одбране 
чл. 6. став 3. тачка (b)

Суштина права „да се има довољно времена” за припрему од- 
бране јесте у томе да се домаћи судови спрече да спроведу суђење 
на брзину које би оптуженом онемогућило да се ваљано брани. Пи- 
тање шта се може сматрати „довољним временом” разликује се од 
једног до другог предмета и зависи од читавог низа фактора, укљу- 
чујући ту и природу и сложеност предмета, као и процесну фазу до 
које се стигло.

У једноставним предметима потребно је врло кратко време из- 
међу оптужбе и расправе о суштини спора.

Питање је шта су то могућности неопходне за припрему одбра- 
не, мада постоје извесне могућности — као што је право оптуженог 
да комуницира са својим адвокатом, право увида да се оптужени 
упозна у сврху припреме своје одбране са резултатима целог истра- 
жног поступка.

Право да се брани лично или путем браниоца ког сам изабере 
чл. 6. ст. 3. тачка (с)

Ова права представљају важан елемент права на одбрану. Ту 
постоје три посебна елемента: 1) право појединца да се брани лич- 
но, 2) могућност да у одређеним околностима изабере адвоката и 3) 
право на бесплатну правну помоћ у случају да нема довољно сред- 
става да плати правну помоћ, a интереси правде налажу да му се 
помоћ пружи.

Право лица да се лично брани није апсолутно право и држав- 
ни органи могу ускратити то право оптуженом у неким ситуација- 
ма, посебно кад унутрашње право налаже да лице има браниоца, 
ако се ради о озбиљним кривичним делима која му се стављају на 
терет.

Приликом одлучивања о томе треба ли да одобре бесплатну 
правну помоћ, домаће власти морају узети у обзир средства којима 
оптужени располаже, као и интересе правде и сложености предмета 
као тежине могуће санкције. Према томе „захтеви интереса правде” 
морају бити у центру пажње за све време трајања, односно у свим 
фазама поступка.

Оптужени може да се брани путем браниоца кога сам изабере 
само уколико има довољно средстава да то плати.

Оптужени који користи бесплатну правну помоћ нема право на 
основу чл. 6. став 3. тач. (с) да изабере свог браниоца, нити да у 
том питању буде консултован.

Право на избор браниоца — чак и онда кад оптужени има до- 
вољно средстава ни у ком случају није апсолутно, будући да је др-
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жава слободна да регулише појављивање бранилаца пред судом и 
да у извесним околностима онемогући појаву одређених бранилаца. 
Држава може прописати квалификације за браниоца као услов за 
оне који имају право да се појаве пред судом.

У поступцима где се оптуженом суди in abstentia захтева се да 
његов бранилац заступа клијента.

У пресуди Европског суда Artico против Италије суд је заузео 
став да није неопходно доказати да је одсуство правне помоћи про- 
узроковало штету како би се установило кршење члана 6. став 3. 
тач. (с). Да је такав доказ потребан то би у великој мери лишило 
ову одредбу њезине суштине.

Право на испитивање сведока члан 6. став 3. тачка (d)

Реч „сведок” у члану 6. став 3. тачка (d) има аутономно значе- 
ње и није ограничена само на лица која сведоче на суђењу. Она об- 
ухвата све оне који дају или су дали изјаве које су прочитане на су- 
ђењу или су на неки други начин предочене.

Члан 6. став 3. тачка (d) не захтева да буде присутан и испитан 
сваки сведок кога одбрана жели да чује. Суштинска је сврха члана 
6. став 3. тач. (d) да постоји пуна равноправност средстава којима 
обе стране располажу у погледу испитивања сведока што се јасно 
види из формулације „да се обезбеди присуство и саслушање сведо- 
ка у његову корист под истим условима који важе за оне који све- 
доче против њега. Процедура испитивања и саслушања сведока мо- 
ра бити иста за оптужбу као и за одбрану и захтева се једнакост 
страна. Начелно гледано, сви докази на које се оптужба ослања тре- 
ба да буду изведени у присуству оптуженог на јавној расправи с мо- 
гућношћу акузаторних аргумената. Унутрашње право може пропи- 
сати услове за прихватање да сведоци буду позвани и посебно суд 
може на прописан начин одбити да допусти да неки сведок буде 
позван уколико све указује на то да његово сведочење неће бити од 
значаја”. Многе државе уговорнице имају правила која омогућују 
неким сведоцима нпр. члановима породице да не сведоче.

У предмету Солаков против бивше југословенске Републике 
Македоније из 2001. године подносилац представке је био осумњи- 
чен за кријумчарење дроге и жалио се да му није омогућено да по- 
зове сведоке одбране. Суд је констатовао да је подносиоцу пред- 
ставке пружена могућност да затражи привођење тих сведока током 
суђења, али он није тражио присуство тих сведока током суђења, 
већ у каснијој фази суђења. Суд је констатовао да нису биле позна- 
те адресе лица за које је он тражио да буду доведени као сведоци, 
услед чега је било тешко омогућити да се они појаве на суђењу. Суд 
је закључио да права на одбрану која проистичу из члана 6. став 3.
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тачка (d) нису била ограничена у тој мери да би се могло рећи како 
подносиоцу представке није било омогућено правично суђење.

У многим јурисдикцијама сведочења вештака се прихватају са- 
мо ако су то вештаци које је суд именовао. У предмету Bonisch про- 
тив Аустрије од 6. 06. 1985. године Суд је утврдио да је прекршен 
члан 6. став 3 тачка (d) због тога што је именовани судски вештак 
био истовремено вештак који је сачинио два извештаја на основу 
којих је оптужница и подигнута.

Бесплатна помоћ преводиоца члан 6. став 3. тачка (е)

У смислу члан 6. став 3. тачка (е) оптужени има право „да до- 
бије бесплатну помоћ преводиоца ако не разуме или не говори је- 
зик који се употребљава на суду”. Право на преводиоца схвата се и 
као право које се проширује и на оне код којих је уобичајени начин 
комуникације отежан као последица телесних и физичких оштеће- 
ња нпр. глувоћа или глувонемост.

Право оптуженог на бесплатну помоћ преводиоца је апсолутно 
право и не подлеже провери имовинског стања за разлику од права 
на бесплатну правну помоћ. Реч бесплатно не значи да је реч о 
услугама које се бесплатно пружају оптуженима за време суђења, 
већ и то да домаће власти не могу по завршетку кривичног поступ- 
ка тражити од оптуженог надокнаду ових трошкова.

У предмету Luedicke, Bebelkacem и Kos против Савезне Репу- 
блике Немачке од 21. 02. 1984. суд је заузео став да поменута одред- 
ба апсолутно забрањује да се оптуженом наложи да плати трошкове 
преводиоца, будући да она не прописује „ни условно ослобађање, 
ни привремено изузеће, ни суспензију, него једном и заувек изузеће 
или ослобађање”. Суд је сем тога навео да то начело обухвата „она 
документа или исказе у поступку који је поведен против оптуженог 
лица, a које он треба да разуме како би могао да искористи право 
на правично суђење”.

КАД С Е  Ч Л А Н  6. К О Н В Е Н Ц И Ј Е  H E  П Р И М Е Њ У Ј Е

Члан 6. Конвенције се не примењује у поступцима који се од- 
носе на одређивање трошкова у кривичном поступку (пресуда ECHR 
бр. 4438/70), на опозив условне осуде (пресуда ECHR бр. 2428/65), 
те на молбе за помиловање.

ЗА К ЈБ У Ч А К

Домаћи прописи су у погледу гаранције права на правично су- 
ђење у највећем делу усклађени са међународним стандардима, што
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свакако не значи да даљње измене законодавства нису потребне. 
Они ће као и до сада бити везани за непостојање стварне једнако- 
сти страна у кривичном поступку, кад је једна од страна државно 
тужилаштво, дужину трајања судских поступака, угрожавање прет- 
поставке невиности и проблеме везане за систем правне помоћи. 
Досадашња судска пракса показује да је највећи број пресуда Европ- 
ског суда изречен управо због кршења члана 6. Европске конвенци- 
је о људским правима којом је зајамчено право на правично и јавно 
суђење приликом утврђивања појединачних права. Треба очекивати 
да ће се не мали број предмета везаних за повреду права на правич- 
но суђење наћи пред Европским судом за људска права, али њихо- 
во извршавање у пракси помоћи ће ублажавању неких од наведених 
проблема.
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UDC 343.131.2

M i o d r a g  Đ i s  a l o v  
advokat u Novom Sadu

POVREDA NAČELA JAVNOSTI*

Načelo javnosti bilo je sadržano u paragrafu 7. Zakona o zemljišnim 
knjigama iz 1930. godine, a koji je glasio „ZEMLJIŠNA KNJIGA JE 
JAVNA”.

Daljih ograničenja nema, a to podrazumeva da je svako može razgle- 
dati u prisustvu kojeg zemljišno-knjižnog činovnika i iz nje uzimati prepi- 
se ili izvatke koje ce davati vodilac zemljišnih knjiga.

Princip publiciteta u punom smislu te reci obuhvatao je zemljišnu 
knjigu i ovaj princip javnosti je važio ne samo za glavnu knjigu, vec i za 
bilo koji zemljišno-knjižni uložak i za zbirku isprava.

Naš stari Zakon o zemljišnim knjigama iz 1930. godine je u pogledu 
javnosti bio identican rešenju iz paragrafa 7. Austrijskog zakona o zemlji- 
šnim knjigama od 25. 07. 1871. godine za razliku od Nemačkog zakona 
od 24. 03. 1897. godine. U Nemačkom zakonu je istaknuta sloboda uvida 
u zemljišne knjige, ali pod uslovom da stranka ima za to „opravdani neki 
interes”. Znači, ostavljeno je bilo sudiji, bilo voditelju zemljišne knjige 
diskreciono pravo da po svom ubedenju u svakom slučaju posebno ceni 
opravdani interes i da nekom omoguci ili neomoguci podatke iz zemljišne 
knjige.

Iz ovog kratkog prikaza jasno je da je norma paragrafa 7. Zakona o 
zemljišnim knjigama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1930. godine 
bila mnogo naprednija i zalagala se za neograničenu javnost zemljišne 
knjige.

* Rad primljen; 30. 12. 2009. godine.
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Uvek su i do danas iste posledice principa publiciteta zemljišnih 
knjiga, a to je da se niko ne može pozivati da mu sadržaj zemljišnih knji- 
ga nije bio poznat. Ako se prihvati ovaj princip, onda se nikom ne može 
ograničiti niti zabraniti uvid i prepis iz zemljišne knjige u sve njene sa- 
stavne delove.

Svima je do donosenja Zakona o državnom premeru i katastru Repu
blike Srbije bilo poznato da je zemljišna knjiga vodena kao posebno ode- 
Ijenje opstinskih sudova na teritoriji Republike Srbije i odvojena ali u bli- 
skoj povezanosti sa katastrom nepokretnosti na svojoj teritoriji. To se 
opravdavalo na taj način da je uvek sud bio taj državni organ koji je od- 
lučivao o pravu svojine, a katastar o pravu državine — posedu odredene 
nepokretnosti. U praksi je bilo poznato i davno prihvaceno načelo da se 
upisom u zemljišnim knjigama konačno stiče pravo svojine ili drugo 
stvamo pravo vezano za konkretnu nepokretnost.

II

Zakon 0 državnom premeru i katastru Republike Srbije (Službeni 
glasnik RS, broj 72/09) u članu 62. propisao je načelo javnosti.

Član 62. stav 1. glasi:
„Podaci katastra nepokretnosti su javni i svako može tražiti da izvrši 

uvid u te podatke, pod uslovima utvrdenim ovim Zakonom.”
Iz sadržine citirane odredbe je jasno da podaci iz katastra nepokret

nosti su izgubili na publicitetu i javnosti u najsirem smislu. To znaci da 
zainteresovano lice može izvršiti samo „uvid” u tražene podatke, bez pra- 
va svakog lica da zatraži izvod iz lista nepokretnosti, ako pred organom, 
Službom za katastar nepokretnosti, ne obrazloži i ne dokaže svoj pravni 
interes. Zakon na ovaj način ovlašćuje šefa Službe za katastar nepokret
nosti da svaki zahtev pojedinacno ceni i diskreciono pravo da odobri ili 
ne izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti.

Da li je to doprinos pravnoj sigumosti?
Ovo pitanje namece nesumnjivo jasan odgovor.
Osim uvida u katastarske knjige u čemu je tajna da ti podaci za sva- 

koga imaju jasnu pismenu potvrdu u vidu pisanog izvoda iz javne knjige 
na dan izdavanja.

Može se samo pretpostaviti šteta za privredu i buduce kreditore us- 
kracivanjem mogucnosti kompletnog uvida u javnu knjigu. Da li se zako- 
nodavac možda uplašio da bi izdavanje izvoda iz javne knjige država se- 
be dovela u nezavidnu situaciju da za slucaj da je organ izdao izvod ne- 
tačne sadržine i zbog koga su nastupile štetne posledice.

Posebnu težinu ima rešenje sadržano u članu 62. stav 2. Zakona o 
državnom premeru i katastru, jer dovodi poštenog sticaoca stvamog prava 
na nepokretnosti u položaj pravne nesigurnosti, ako je za njega nastala 
šteta prostim uvidom u javnu knjigu, a bez mogucnosti da pravni posao

222



sačini na osnovu izvoda iz lista nepokretnosti. Ко trpi štetu u jednom ru- 
tinskom postupku, a koja se ne može dokazivati?

Ш

Zakon 0 državnom premeru i katastru Republike Srbije, po osećaju 
autora, imao je za cilj jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u uslovima 
mešavine uređenog zemljišno-knjižnog, tapijskog i faktičkog stanja. To su 
razlozi koji se mogu pravdati na teritoriji jedne države, ali uz ogradu da 
se polazeći od tog principa ne treba rušiti ranija pravna stanja koja su se 
pokazala i dokazala kao efikasna, korisna i dobra rešenja.

Postoje i danas savremene i modeme države Evrope koje su u svo- 
jim zakonodavstvima verodostojnost i tačnost zemljišnih knjiga zadržale i 
ostavile u nadležnosti sudova.

Da li naša država nema poverenja u svoje pravosudne organe ili oce- 
njuje da konačnu odluku u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvar- 
nih prava prenosi na organe državne uprave? Medutim, ovo zaslužuje jed- 
nu drugu i dublju analizu, jer je cilj ove analize samo ostvarenje načela 
javnosti iz člana 62. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru.

Da li advokat u vršenju svoje profesionalne delatnosti može dobiti 
izvod iz javne knjige ako nema pravni interes?

Ovlašćenje organa uprave je beskrajno u pronalaženju i traganju za 
advokatskom tajnom.

Zakon 0 državnom premeru i katastru Republike Srbije sadržan je u 
200 članova, a o pravu svojine u članovima 73. do 89 (16 članova), a sa
mo Zakon 0 zemljišnim knjigama iz 1930. godine sadržan je u 220 čla- 
nova.

Pozivanje na supsidijamu primenu drugih propisa iz oblasti gradan- 
skih i stvamih prava je neprimereno, jer se očekivalo da Zakon o držav- 
nom premeru i katastru Republike Srbije bude „lex specialis”, a što po 
svojoj suštini i treba da bude.

Citajući sadržaj ovog Zakona nameću se mnoge teme, razmišljanja i 
dileme, ali to nije bio sadržaj i tema ovog teksta.
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UDC 347.91/.95(497.11X094.5)

3a Sop K a М у н и ж а б а  
адвокат y Новом Саду

ПРИКАЗ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА 
О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ*
(Gf. Гласник P C , бр. 111/2009)

П Р И К А З

1. Увод

Увек када дође до измене системски важних закона, као што је 
Закон о парничном постугасу (у даљем тексту Закон), посленици 
правне струке су дужни одмах и правовремено се упознати са изме- 
нама у интересу заштите права грађана и кредибилитета професије.

Најновије измене и допуне Закона о парничном поступку обја- 
вљене су у Сл. гласнику Републике Србије, бр. 111/2009. и ступиле на 
снагу даном објављивања 29. 12. 2009. године.

2. Систематизација измена

Све измене Закона се могу систематизовати у неколико катего-
риЈа:

2.1. Терминолошке
2.2. Измене везане за вредност спора и
2.3. Нова законска решења

2.1. Терминолошке измене

— речи „Србија и Црна Гора” замењене су речима „Република 
Србија”;

* Рад примљен: 14. 01. 2010. године.
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— речи „територијална аутономија” замењене су речима „Ау- 
тономна покрајина”;

— речи „Врховни суд Србије” замењене су речима „Врховни 
касациони суд”;

— речи „Виши суд кад решава о правном леку” замењена је 
речима „суд који решава о правном леку у поступку по правном ле- 
ку” односно реч „Виши суд” замењена је у свим релевантим одред- 
бама речју „другостепени суд”;

— реч „стараоц” замењена је речју „старатељ”;
— поред речи „тумач” додате су речи „и преводилац”;
— реч „могућно” замењена је речју „могуће”;
— реч „трговачки” замењена је речју „привредни” односи;
— динарски износи замењени су формулацијом „динарска про- 

тиввредност евра по средњем курсу Народне банке Србије”;
— реч „поништај” брака замењена је речју „поништење” брака;
— реч „брачни другови” замењена је речју „супружници”, a 

реч ванбрачни супружник замењана је речју „партнер”;
— реч „суделовао” замењена је речју „учествовао”, a речи „у 

поступку пред нижим судом или другам органом” замењане су ре- 
чима „доношењу одлуке која се побија”;

— реч „заводских” санкција замењује се речју „кривичних” санк-
ција;

— реч „три судије” замењена је речју „троје судија”.

2.2. Измене везане за вредност спора

— Код тужбе за утврђење права својине и других стварних 
права на непокретностима и осталих тужби за утврђење које имају 
за предмет непокретност, вредност предмета спора се одређује пре- 
ма тржишној вредности непокретности или њеног дела;

— Судија појединац суди спорове о имовинскоправним захте- 
вима ако вредност предмета спора не прелази динарску противвред- 
ност 50.000 евра по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе;

— Ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима 
ако вредност предмета спора побијаног дела не прелази динарску 
противвредност 100.000 евра по средњем курсу НБС на дан подно- 
шења тужбе;

— Издавање платног налога је могуће када се тужбени захтев 
односи на потраживање у новцу које не прелази динарску против- 
вредност 2.000 евра по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе;

— Спорови мале вредности су спорови у којима се тужбени 
захтев односи на потраживање у новцу које не прелази динарску 
противвредност 3.000 евра по средњем курсу НБС на дан подноше- 
ња тужбе, што се односи и на спорове поводом приговора против 
платног налога ако вредност оспореног дела не прелази наведени
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износ, a када тужилац преиначи тужбени захтев тако да прелази 
овај износ спровешће се редован поступак;

— Ревизија у привредним споровима није дозвољена ако вред- 
ност предмета спора побијаног дела правоснажне пресуде не прела- 
зи динарску противвредност од 300.000 евра према курсу НБС на 
дан подношења тужбе.

— У поступку у привредним споровима спорови мале вредно- 
сти су спорови у којима се тужбени захтев односи на потраживање 
у новцу које не прелази динарску противвредност 30.000 евра по 
средњем курсу НБС на дан подношења тужбе.

2.3. Нова законска решења

— „Ослабљена” је обавезност суда да јавно расправља, јер суд 
расправља „ако овим законом није другачије одређено” (измењени 
члан 4. Закона);

— измењена је одредба о језику и писму поступка — у употре- 
би је српски језик и ћирилично писмо, a други језици и писма се 
службено употребљавају у складу са Законом (измењени члан 6. За- 
кона);

— измењена је одредба о терету доказивања односно обавези 
суда да доказе изводи по службеној дужности у смислу „слабљења” 
обавезе суда да доказе изводи самоиницијативно него само изузет- 
но, a странкама је дата активнија улога и обавеза у предлагању до- 
каза — „оснажено” је начело диспозиције (члан 7, став 2. и 3. За- 
кона);

— законом је уређена процесна ситуација када постоји више 
супарничара на тужилачкој или туженој страни у смислу да већина 
одлучује о томе да ли ће судити судија појединац (члан 37. Закона);

— код одређивања месно надлежног првостепеног суда досада- 
шњи наслов изнад члана 61. Закона је измењен тако што је додата 
реч „непосредно” што значи да о надлежности одлучује непосредно 
виши суд, a не било који виши суд (јер су у хијерархији сви остали 
судови редовне надлежности виши у односу на основни суд);

— уведени су нови случајеви недопуштености захтева за ис- 
кључење или изузеће судије у погледу „судије који не поступа у том 
предмету” и у погледу „председника суда, изузев када поступа у том 
предмету” и овлашћен је судија који поступа да захтев одбаци у 
случају недопуштености или одмах на рочишту или најкасније у po
xy од 3 дана од дана пријема поднеска којим се изузеће односно ис- 
кључење захтева (члан 69. Закона, став 1. нове тачке 4. и 5, измење- 
ни став 2. и нови став 3. истог члана);

— законом је прописан рок који се оставља странци за испра- 
вљање тужбе који не може бити дужи од 15 дана (члан 78. Закона, 
нови став 3);
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— брисана је одредба о парничној способности држављанина 
Србије и Црне Горе (брисан члан 82. Закона);

— брисана је одредба о обавезном личном достављању позива 
странци за рочиште на коме ће бити саслушана (измењен члан 266. 
Закона);

— измењена је одредба о одбацивању тужбе делимичном изме- 
ном разлога и увођењем ингеренција судијских помоћника у по- 
ступку претходног исшггивања тужбе и претходног испитивања прав- 
них лекова (члан 279. Закона, став 1, измењена тачка 7. и нови став 
2. и 3);

— судови по новом законском решењу више нису обавезни да 
„утврде све чињенице” него „дају објашњења о свему што је по- 
требно да би се утврдило чињенично стање и изузетно доређује из- 
вођење доказа по службеној дужности” (измењен члан 299. Закона);

— НАЈРАДИКАЛНИЈА ИЗМЕНА ЗАКОНА ЈЕСТЕ У ОДРЕД- 
БИ ЧЛАНА 373. У ДОДАТОМ СТАВУ 3. КОЈИ ГЛАСИ: „У случају 
да је првостепена пресуда већ једанпут била укинута, другостепени 
суд HE МОЖЕ укинути пресуду и упутити предмет првостепеном 
суду на поновно суђење”. Уведена забрана ће допринети ефика- 
снијем суђењу уз истовремено повећање одговорности другостепе- 
ног суда у мериторном решавању спорова (члан 373. Закона, нови 
став 3);

— Врховни касациони суд Србије не оцењује више само допу- 
штеност него и основаност правног лека (директне ревизије) што је 
суштинска измена, брисана је одредба о петочланом већу суда (члан 
392. Закона, став 1);

— Уведен је нови разлог за понављање поступка у случају да 
Уставни суд, по уставној жалби, утврди да је повређено или ускра- 
ћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом у 
парничном поступку (члан 422. Закона, нова тачка 11);

— У глави закона која говори о поступку у парницама због 
сметања државине изричито је наведено да се у тим парницама не 
примењују одредбе закона које се односе на одговор на тужбу и за- 
казивање и одржавање припремног рочишта, 8. члан 446. Закона, 
нови став 2);

3. Примена измена и допуна Закона

— Измене Закона се примењују на поступке који су започети 
пре ступања на снагу измена закона са изузетком једино у погледу 
Врховног касационог суда када одлучује о ревизијама изјављеним 
пре ступања на снагу овог закона и дужан је поступати по правили- 
ма парничног поступка која су важила пре ступања на снагу овог 
закона (члан 55. Закона о изменама и допунама Закона).
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Нови Закон о изменама и допунама Закона о парничном по- 
ступку је углавном усагласио одредбе Закона о парнргчном поступку 
са Уставом Републике Србије, Породичним законом и Законом о 
уређењу судова и прописане имовинске цензусе значајне за одређи- 
вање вредности предмета спора као критеријума за оцену састава 
суда и изјављивање правних лекова изразио у динарској против- 
вредности евра уместо у динарима. Измене и допуне се не би могле 
оквалификовати као суштинске и значајне мада доприносе откла- 
њању неусаглашености Закона о парничном поступку са Уставом 
Републике Србије и међусобне неусаглашености процесног са мате- 
ријалним законима. Сваки даљи коментар Закона о изменама и д о -, 
пунама Закона о парничном поступку захтевао би детаљну правну 
анализу. Овај осврт има за шив информисање стручне јавности у 
крајње поједностављеној форми ради лакшег сагледавања усвојених 
измена и допуна.

РЕЗИМЕ
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С А О П Ш Т Е Њ А

SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA 
održane 22. 05. 2010. godine

1. BUKVA GORDAN (JMBG: 0705969793419), diplomirani pravnik, roden 07. 05. 
1969. gcxline upisuje se 24. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj- 
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Laze Kostica 13/11, stan 11.

2. MIUCA MARUA (JMBG: 2208984875018), diplomirani pravnik, rodena 22. 08. 
1984. godine upisuje se 24. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj- 
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Žarka Zrenjanina 46/lB.

3. MITROVSKI IVAN (JMBG: 1208954714032), diplomirani pravnik, roden 12. 
08. 1954. godine upisuje se 24. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Maksima Gorkog 31/10.

4. BRDARIĆ ANGELINA (JMBG: 1910951845027), diplomirani pravnik, rodena 
19. 10. 1951. godine upisuje se 10. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komo
re Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Svetozara Mile- 
tića 32.

5. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu PUŠKAŠ JASMINA, rodena 19. 10. 1981. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Stojanović Nataše, advokata u Indiji, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

6. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KRNAJSKI LAZAREV JOVANA, rodena 02. 01. 1985. godine, na advokat- 
sko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 
2010. godine, u trajanju od dve godine.

7. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu TRUDIĆ VLADIMIR, roden 19. 03. 1983. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Ribarov Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u traja
nju od dve godine.

8. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu STOJANOVIĆ ZORAN, roden 26. 02. 1983. godine, na advokatsko-priprav- 
ničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u 
trajanju od dve godine.

9. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu GRGIĆ DRAGANA, rodena 16. 05. 1984. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Sabo Zvonka, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

10. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu BAU NEMANJA, roden 05. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u traja
nju od dve godine.
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11. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu RADIVOJEVIĆ SRĐAN, roden 26. 05. 1982. godine, na advokatsko-priprav- 
ničku vežbu kod Radivojević Natalije, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, 
u trajanju od dve godine.

12. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu VUJOVIĆ JELENA, rodena 16. 11. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

13. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu LEKIĆ SVETOZAR, roden 23. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Milič Koste, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

14. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu NERANDŽIĆ SLAVICA, rodena 14. 01. 1985. godine, na advokatsko-pri- 
pravničku vežbu kod Beljanski Branislava, advokata u Somboru, dana 24. 05. 2010. godine, 
u trajanju od dve godine.

15. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu DAŠIĆ DANILO, roden 14. 04. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku ve- 
žbu kod Dašić Dragana, advokata u Subotici, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve 
godine.

16. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu SABO NOEMI, rodena 03. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku ve- 
žbu kod Uzelac Bojana, advokata u Subotici, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve 
godine.

17. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ČORDAROV MARKO, roden 15. 10. 1985. godine, na advokatsko-priprav- 
ničku vežbu kod Krkljuš Milorada, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u 
trajanju od dve godine.

18. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BRDARIĆ ANGE
LINA, advokat u Kikindi, sa danom 31. 05. 2010. godine, zbog penzionisanja.

19. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARIĆ ZLATOJE, 
advokat u Novom Bečeju, sa danom 01. 05. 2010. godine, usled smrti. — Ćurčić Borivoj, 
advokat u Novom Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Marić Zlatoja.

20. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐOKIĆ MARUA- 
NA, advokat u Novom Sadu, sa danom 14. 05. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog odno- 
sa. — NikoUć Svetlana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske 
kancelarije Đokić Marijane.

21. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PETRONIJEVIĆ 
SRĐANA, advokat u Sremskim Karlovcima, sa danom 19. 05. 2010. godine, radi preselje- 
nja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

22. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SO- 
KIĆ MILORAD, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 05. 2010. godine.

23. BriSe se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BE- 
LJIN SVETLANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj ve- 
žbi kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 05. 2010. godine.

24. BriSe se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VU- 
LETIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Kubinjec dr Janka, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06. 2010. godine.
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25. Uzima se na znanje da če ŠKUNDRIĆ MIODRAG, advokat u Pančevu, biti pri- 
vremeno odsutan od 01. 06. do 01. 07. 2010. godine. — Jakovljević Stevan, advokat u Pan- 
čevu, odreduje se za privremenog zamenika.

26. Uzima se na znanje da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, nasta- 
vila sa radom nakon što je  bila privremeno sprečena, dana 15. 04. 2010. godine. — Šereš 
Simon Marija, advokat u Novom Sadu, razreSava se dužnosti privremenog zamenika.

27. Uzima se na znanje da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, privre
meno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 16. 04. 2010. 
do 15. 04. 2011. godine. — Šereš Simon Marija, advokat u Novom Sadu, odreduje se za 
privremenog zamenika.

28. Uzima se na znanje da je SIMIĆ DANDELA, advokat u Novom Sadu, privreme
no sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 25. 04. 2010. 
do 24. 04. 2011. godine. — Čolević Mira, advokat u Novom Sadu, odreduje se za privre
menog zamenika.

29. Uzima se na znanje da je VIDAKOVIĆ TAMARA, advokat u Novom Sadu, pri
vremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 17. 05.
2010. do 16. 05. 2011. godine. — Manastirac Marijana, advokat u Novom Sadu, odreduje 
se za privremenog zamenika.

30. Uzima se na znanje da je MARINKOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, pri
vremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva 
radi nege deteta od 01. 06. 2010. do 31. 05. 2011. godine. — Antić Živka, advokat u No
vom Sadu, odreduje se za privremenog zamenika.

31. Uzima se na znanje da je NIKOLIĆ SAVIN ISIDORA, advokat u Novom Sadu, 
bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog održavanja trudnode u peri- 
odu od 02. 03. do 22. 04. 2010. godine. — Nadalje, imenovana će biti privremeno sprečena 
da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 23. 04. 2010. do 22. 04.
2011. godine. — Stanivuković Goran, advokat u Novom Sadu, odreduje se za privremenog 
zamenika.

32. Uzima se na znanje da je NEDIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Milana Toplice 8, počev od 24. 05. 2010. go^ne.

33. Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ SLOBODAN, advokat u Kovačici, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu INA 65, počev od 06. 05. 2010. godine.

34. Uzima se na znanje da je NAGEL JANOŠ, advokat u Kanjiži, preselio svoju 
advokatsku kancelariju na adresu Glavni trg 11, počev od 04. 05. 2010. godine.

35. Uzima se na znanje da je BEDE OULDA, advokat u Kanjiži, preselila svoju 
advokatsku kancelariju na adresu Glavni trg 11, počev od 04. 05. 2010. godine.

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-
стављају уз уважавање следећих сугестија:
— примерак рада доставити одштампан и потписан
— по могућности, доставити рад и елеетронском поштом (panonija@eunet.yu) 

или на дискети
— фусноте писати у дну одговарајуће странице
— у библиотрафским 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 31. маја 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

mailto:panonija@eunet.yu
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