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Ч Л А Н Ц И UDC 346.5

Др С и н и ш а  B a p ž a
доцент на Правном факултету у Крагујевцу

ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ЗАШТИТА ЛОЈАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ*

САЖЕТАК: Када се разматра храђанско-правна заштита ло- 
јалне конкуренције онда се говори о правним средствима по- 
моћу којих се може вршити сузбијање нелојалне конкуренције. 
Правно средство је процесно-правни институг који се у прав- 
ном поступку користи ради заштите или остваривања субјек- 
тавних права онога који или у чије име се правно средство ко- 
ристи. У грађанском судском поступку је то тужба. Тужба је 
иницијални процесно-правни акт тужиоца којим се покреће 
грађански судски поступак. Предмет овог рада су тужбе које се 
у нашем и упоредном праву могу поднети у случају поступан>а 
противно правилима поштене тржишне утакмице.

Кључне речи: нелојална конкуренција, парница, тужба

УВОД

У грађанском судском поступку постоје три врсте тужби; декла- 
раторне, кондемнаторне и конститутивне. Деклараторне тужбе су 
тужбе којима се од суда захтева утврђивање постојања или непосто- 
јања субјективног права или правног односа или пак истинитости 
или неистинитости исправе. Кондемнаторне тужбе су тужбе којима 
се од суда захтева обавезивање туженог на чинидбу (давање, чиње- 
ње, нечињење или трпљење). Конститутивне тужбе су тужбе којима

Рад примљен: 12. I 2010. године.
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ce од суда захтева промена у правним односима било стварањем 
нових било променом или укидањем постојећих правних односа.

У вези са навођењем врста грађанско-правних тужби кратко 
бисмо напоменули да се донедавно грађанско-правна заштита ло- 
јалне конкуренције није вршила конститутивним тужбама, но данас 
се ради сузбијања нелојалне конкуренције може употребљавати и 
ова тужба и то поготово у области заштите потрошача.

У правној теорији се поставља питање да ли се лојална конку- 
ренција може заштитити путем самопомоћи. Тако се сматра да при- 
рода радње којом се врши дело нелојалне утакмице искључује мо- 
менталну одбрану. С друге стране постоје мишљења према којима 
самопомоћ којом се не би прелазиле границе допуштеног понаша- 
ња на тржишту односно која не би садржала елементе појма дела 
нелојалне конкуренције и којом се не би вршила повреда интереса 
потрошача или друштва јесте дозвољена. Уколико би се прихватило 
друго поменуто становиште одмах се поставља ново питање, a то је 
како препознати границе дозвољене самопомоћи. Пошто је то врло 
тешко сматрамо да би се у већини случајева ефекти самопомоћи 
могли постићи усвајањем и спровођењем предлога за одређење при- 
времених мера. Наравно, имајући у виду инвентивност привредног 
живота пре свега, могућност употребе самопомоћи ради сузбијања 
нелојалне конкуренције не бисмо у потпуности искључили.

ДЕКЛАРАТОРНЕ ТУЖБЕ

Нелојална конкуренција није ни право ни правни однос нити 
исправа. Стриктно-правно гледано у поступку грађанско-правне за- 
штите лојалне конкуренције не би било дозвољено подношење де- 
клараторних тужби. Ово због тога што је повреда лојалне конкурен- 
ције чињеница, a „декларативном тужбом се иначе не може тражи- 
ти утврђивање чињеница”.* Постоје, међутим, у правној науци ми- 
шљења према којима „лице које има за то оправдани интерес може 
захтевати да се у поступку пред судом утврди да постоји радња која 
се... сматра делом нелојалне утакмице”.̂

Наше је мишљење да тужба која се подноси поводом повреде 
лојалне конкуренције може садржати тужбени захтев утврђујуће прав- 
не природе, али да у погледу тог захтева треба бити обазрив по не- 
колико питања. Прво, тужбени захтев којим се тражи утврђење да 
постоји дело налојалне конкуренције не сме бити једини тужбени 
захтев. Ако би се то десило суд би основано могао донети одлуку

• Старовић, Боривоје и Кеча, Ранко, Грађанско процесно право, Нови Сад 1995. 
г., стр. 162. Даље у наставку поменугог дела; „Тиме се, наравно, не мисли на чиње- 
нице чије је угврђивање потребно да би се декларисало постојање или непостојање 
права”.

2 Јањић, Миодраг, Индустријска својина и ауторско право, Београд 1982. г., 
стр. 208.
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којом се тужба одбацује. Осим тога кад би се по таквој тужби и во- 
дио судски поступак, a тужбени захтев био усвојен, тужилац од тога 
не би имао много користи с обзиром да деклараторна пресуда не 
представља извршни наслов, „а практичан значај сваке пресуде ле- 
жи у могућности њеног принудног извршења”.̂  Зато је потребно 
тужбеном захтеву за утврђење постојања дела нелојалне конкурен- 
ције придодати и тужбени захтев за осуду на чинидбу која као пра- 
во тужиоца да од туженог захтева чинидбу произлази из претходно 
констатоване повреде лојалне конкуренције чије се утврђивање по- 
јављује као претходно питање од чијег решења зависи доношење 
одлуке по захтеву кондемнаторне правне природе.'' На овакав начин 
не само да неће доћи до одбацивања тужбе нити ће се решавање по 
захтеву да се утврди постојање или непостојање чињенице да је из- 
вршено дело нелојалне конкуренције сматрати битном повредом 
одредаба поступка, већ ће се постићи и додатне користи као што 
су: прекид застарелости, олакшано постизање поравнања и др.

Тужба ради утврђења је у материји заштите лојалне конкурен- 
ције изричито предвиђена у немачком, италијанском, холандском и 
швајцарском праву.^

Адекватна грађанско-правна заштита лојалне конкуренције се 
ипак постиже подношењем и усвајањем тужби ради чинидбе и из- 
вршењем на основу њих донесених кондемнаторних пресуда па ће- 
мо зато у наставку рада размотрити какве све садржаје могу имати 
ови тужбени захтеви.

КОНДЕМНАТОРНЕ ТУЖБЕ

У зависности од околности конкретног случаја кондемнаторне 
тужбе ради заштите лојалне конкуренције могу садржати тужбене 
захтеве усмерене на: обавезивање туженог да се уздржи од даљег 
предузимања активности којима се врши повреда лојалне конкурен- 
ције, обавезивање туженог на чињење у виду предаје или уништења 
ствари којима је дело нелојалне утакмице извршено и/или обавези- 
вање туженог да накнади проузроковану штету.

Тужбени захтев суду да се тужени обавеже на уздржавање 
од чињења дела нелојалне конкуренције

Тужбени захтев којим се од суда захтева да се тужени обавеже 
на уздржавање од предузимања нелојалних аката, радњи и поступа-

3 Дарваш, Ернест, Нелојална утакмица у трГовини и индустрији са гледишта 
приватног права, Београд 1933. г., стр. 109.

Исто тако и Трифковић, Милош, Нелојална утакмица, Сарајево 1990. г., 
стр. 153.

5 Ibidem, стр. 51.
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ка на тржишту примарни је тужбени захтев у оквиру грађанско- 
-правне заштите лојалне конкуренције који се најчешће користи у 
пракси. Створен је аналогно тужби из Римског права знаној као: ac
tio negatoria.^ Пресудом no овој тужби налагао се туженом преста- 
нак узнемиравања уз предвиђање новчане казне за случај да се ово- 
ме тужени не повинује. Такође уколико је тужени предузео неке ра- 
дове нпр. подигао или почео да диже зграду био је дужан да је по- 
руши.^

Тужба се подноси онда када је извршење дела нелојалне конку- 
ренције у току. Ово је по природи ствари могуће учинити само онда 
када је радња којом се дело нелојалне конкуренције врши трајна. 
Такође, овакав тужбени захтев формулише се и онда када је дело 
нелојалне конкуренције учињено (било тренутном било трајном рад- 
њом), a постоји могућност и опасност од понавл>ања дела.

У Француској, Италији, Холандији и Луксембургу је ова тужба 
у правни живот првобитно уведена путем судске праксе, да би у 
Италији и Луксембургу за њу касније био прописан изричит закон- 
ски основ по угледу на Немачку, Белгију и Швајцарску.

Поставл>а се питање да ли је овај тужбени захтев дозвољено 
поставити у ситуацији када дело нелојалне конкуренције још није 
учињено мада постоји несумњива опасност да ће бити учињено 
уколико то не буде спречено. У Немачкој, Холандији и Швајцарској 
је подношење овог тужбеног захтева дозвољено кад повреда лојалне 
конкуренције тек предстоји. Овакво решење сматрамо исправним. 
Наиме тужбени захтев којим се жели постићи забрана вршења дела 
нелојалне конкуренције у будућности има превентивни карактер. 
Превентивна заштита лојалне конкуренције у великој мери допри- 
носи јачању заштите и очувања функционалне конкуренције, a по- 
стижу се и други резултати од користи у ширем друштвеном кон- 
тексту као и уштеде. У том смислу овим тужбеним захтевом треба 
предупредити настанак штете по тужиоца, a самим тим и смањење 
броја спорова за накнаду штете што посредно утиче на растерећење 
судова и њихов ефикаснији рад. Зато је превентивни вид заштите 
лојалне конкуренције неопходно ојачати и на тај начин што ће се 
подношење тужбе дозволити и онда када извршење дела нелојалне 
утакмице тек предстоји. И у овом, као и у случају кад је дело нело- 
јалне утакмице већ извршено или је у току, неопходно је прецизи- 
рати радње туженог у погледу којих се од туженог тражи уздржава- 
ње и то тако да се по тужби може поступати, a пресуда извршити.

Тужба са овако постављеним тужбеним захтевом се може под- 
нети против „свих лица која су учествовала у извршењу дела нело- 
јалне утакмице”.* To значи да осим привредно-правног субјекта у

® Дарваш, Ернест, Нелојална утакмица у  тр1овини и индустрији са 1ледишта 
приватног права, Београд 1933. г., стр. 109.

7 Станојевић, Обрад, Римско право, Београд 1992. г., стр. 187/188.
* Јањић, Миодраг, Индустријска својина и ауторско право, Београд 1982. г., 

стр. 209.
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чиЈу je корист и no ч и ј с м  налогу дело нелоЈалне утакмице изврше- 
но, пасивну легитимацију имају и она лица која су дело непосредно 
учинила или припремила и омогућила његову реализацију, a све то 
без обзира на њихову кривицу јер се по овој тужби и не тражи до- 
казивање кривице тужених нити се она у судском поступку утврђу- 
је. Другим речима потенцијални или стварни, посредни или непо- 
средни учинилац дела нелојалне конкуренције је подвргнут овом 
захтеву без обзира да ли је крив или не.

Формулација тужбеног захтева садржи и претњу изрицања нов- 
чане казне (у извршном поступку) у случају да тужени прекрши 
правоснажном судском пресудом наметнуту му обавезу уздржавања 
од предузимања нелојалних радњи на тржишту. Да не би било забу- 
не, иако говоримо о грађанско-правној заштити лојалне конкурен- 
ције, поменута новчана казна је јавно-правни институт. Она је нео- 
пходна како би се ефикасно предупредило чињење конкретног дела 
нелојалне конкуренције у односу на исте парничне странке у будућ- 
ности. Тако у случају сваког новог кршења обавезе конституисане 
судском пресудом не подноси се нова тужба, већ се приступа извр- 
шењу на основу постојећег извршног наслова, што има изразити 
превентивни ефекат и доприноси уштедама у времену и новцу, a 
повећава ефикасност заштите.

Активна легитимација у погледу тужбе која садржи овакав ту- 
жбени захтев припада не само тржишном учеснику против чијих је 
права и интереса дело нелојалне утакмице непосредно усмерено већ 
и удружењима која штите групне или опште струковне интересе 
такмичара чија су права и на закону засновани интереси на тржи- 
шту повређени или угрожени па тако право на постављање овог ту- 
жбеног захтева припада „сваком такмичару, индустријским, занат- 
ским и трговачким коморама и сваком удружењу, које је својим 
правилима позвано да чува привредне интересе такмичара”.’ Свака- 
ко да овоме можемо придодати и удружења потрошача,'® a у белгиј- 
ском праву је на подношење тужбе са описаним тужбеним захтевом 
активно легитимисан и министар привреде. Питање је једино где су 
границе проширења круга активно легитимисаних лица за поста- 
вљање тужбеног захтева којим се од суда тражи да обавеже туженог 
да се уздржи од предузимања радње дела нелојалне конкуренције. 
Ово поготово када се има у виду да је у Луксембургу тужба која са- 
држи овакав тужбени захтев добила карактер actio popularis с обзи-

9 Дарваш, Ернест, Нелојална конкуренција у  трговини и индустрији са гледишта 
приватног права, Београд 1933. г., стр. 111.

10 Третман удружења у овом погледу није исти у свим системима. У Холандији 
су активно легитимисане само јавноправне струковне организације. У Немачкој зах- 
тев могу поставити не само струковна удружења дате бранше него и други заинтере- 
совани савези као и организације којима је циљ борба против нелојалне утакмице 
док се у Белгији право на овакву тужбу признаје сваком удружењу које има за циљ 
заштиту интереса потрошача (Трифковић, Милош, Нелојална утакмица, Сарајево 
1990. г., стр. 52/53).
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ром да је може поднети „било која особа, струковно удружење или 
удружење за заштиту потрошача које је заступљено код Комисије за 
цене”." Иако се залажемо да се круг активно легитимисаних про- 
шири, не подржавамо прелазак у другу крајност. Наиме сваки спор 
штети угледу привредно-правног субјекга па макар га он на крају 
добио.*2 Штета по пословни углед привредно-правног субјекта у 
случају злонамерног покретања судског поступка не може се спре- 
чити чак ни у случају постојања развијеног система заштите од ши- 
канирања односно подношења тужбе из пакости или обести. Штета 
може настати и ако је тужилац тек озлојеђени потрошач, правно 
неук. Даље, када је реч о потрошачима као појединцима, њима је 
много лакше и јефтиније да се за помоћ обрате тржишној инспек- 
цији или неком другом органу управе који располаже овлашћењи- 
ма за управну контролу тржишних понашања привредно-правних 
субјеката него да се упуштају у вођење скупог и дугог судског по- 
ступка.

Коначно уз одређење оваквог тужбеног захтева могуће је пред- 
ложити и досуђење привремене мере. У питању је привремена мера 
ради обезбеђења неновчаног потраживања којом се суду предлаже 
да туженом до правоснажног окончања спора забрани да предузима 
радње којима се тужиоцу може нанети штета (реч је о истим оним 
радњама у погледу којих је управљен тужбени захтев). У Италији и 
Холандији се на предлог за одређење привремене мере примењују 
правила грађанског судског поступка док се у другим правним си- 
стемима као што су нпр. француски, немачки, луксембуршки или 
швајцарски на привремене мере примењују посебна правила у обла- 
сти права сузбијања нелојалне конкуренције. Тако је нпр. у Швај- 
царској предвиђено да се „мере предострожности” могу одредити у 
случају: постојања трајне радње којом се врши повреда поштења и 
савесности у утакмици, вероватноће настанка штете која се не може 
лако надокнадити и могућности да се то спречи мером предостро- 
жности. Привремене мере се по правилу одређују у хитаом поступ- 
ку. Изузетак је белгијско право где није предвиђено хитно изрицање 
привремених мера али је зато прописано да се поступак по тужби 
због нелојалне конкуренције спроводи по начелима хитности.’̂  Из- 
рицање привремених мера може бити условљено полагањем новча- 
ног обезбеђења од стране тужиоца за случај да туженом буде проу- 
зрокована штета.

Уколико би тужба садржала само овакав тужбени захтев била 
би насловљена: „ради чинидбе”.

"  Трифковић, Милош, Нелојална уШакмица, Сарајево 1990. г., стр. 54.
12 Узгред буди речено то је био један од разлога установљења трговинске арби- 

траже и представља једну од њених предности у односу на државно судство.
12 Трифковић, Милош, Нелојална утакмица, Сарајево 1990. г., cip. 59.
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Тужбени захтев којим се од суда захтева уклањање 
противправног стања створеног делом нелојалне конкуренције

У немачком, италијанском и швајцарском праву сузбијања не- 
лојалне конкуренције установљена је специфична тужба за уклања- 
ње противправног стања створеног нелојалном утакмицом (Beseiti- 
gungsklage, azione di rimozione).^* Тамо где ова тужба није устано- 
вљена отклањање противправног стања насталог делом нелојалне 
конкуренције врши се на основу пресуде по тужбеном захтеву за 
натуралну реституцију. Иако је у сваком случају реч о тужби ради 
чинидбе, посебна тужба за уклањање противправног стања насталог 
нелојалном утакмицом је као специфична правна установа права 
лојалне конкуренције ефикаснија од класичне тужбе за накнаду ште- 
те успостављањем пређашњег стања. Ово из три основна разлога. 
Прво, посебни тужбени захтев за уклањање противправног стања 
створеног нелојалном конкуренцијом може се поставити и када није 
причињена штета као и онда када је штета причињена, али се не 
може надокнадити натуралном реституцијом. Друго, предмет дока- 
зног поступка по овом захтеву није утврђивање кривице туженог 
нити је постојање кривице материјално-правни услов за усвајање 
овог специфичног тужбеног захтева. Треће, круг активно легитими- 
саних лица је у парници по специфичном захтеву за уклањање про- 
тивправног стања услед нелојалне утакмице шири него код класич- 
не тужбе за накнаду штете па осим непосредно оштећеног тржи- 
шног учесника обухвата пословна и струковна удружења укључујући 
и удружења потрошача. Ово су уједно и разлике између специфич- 
не тужбе за уклањање противправног стања створеног делом нело- 
јалне утакмице и тужбе за накнаду штете натуралом реституцијом 
што је још једна потврда тврдњи да је нелојална конкуренција по 
својој грађанско-правној природи цивилни деликт sui generis одно- 
сно квази деликт.

У теорији не постоји сагласност да ли је овај тужбени захтев 
превентивне или репараторне природе. По нашем мишљењу и по- 
ред репараторних елемената садржаних у захтеву да се противправ- 
но стање настало нелојалном конкуренцијом уклони о трошку туже- 
ног овај тужбени захтев садржи и елементе превентивне заштите 
имајући у виду предупређење односно физичко онемогућавање да- 
љег вршења нелојалне конкуренције као основног ефекта који се 
усвајањем и извршењем овог тужбеног захтева постиже. To је с јед- 
не стране још једна разлика између овог и класичног тужбеног зах- 
тева за натуралну реституцију, a с друге стране представља сличност 
између тужбеног захтева за уклањање противправног стања и ту- 
жбеног захтева управљеног на уздржавање туженог од нелојалног 
понашања на тржишту. Осим ове између ових двају захтева постоје 
и друге сличности: оба тужбена захтева су кондемнаторне природе;

i"* Ibidem, стр. 54.
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оба тужбена захтева воде исто процесно-правно порекло; постоји 
подударање по питању круга лица активно и пасивно легитимиса- 
них и најважније, услов за усвајање ових тужбених захтева није по- 
стојање кривице на страни туженог. Међугам, поред свега тога, ра- 
ди се о различитим тужбеним захтевима. Тужбени захтев усмерен 
на уздржавање туженог од вршења дела нелојалне утакмице се од- 
носи на негативну чинидбу односно нечињење личног карактера у 
смислу да обавезу може испунити само онај коме је наметнута из 
чега даље произлазе специфичности у извршном поступку. Супрот- 
но томе, тужбени захтев којим се од суда тражи уклањање против- 
правног стања се односи на радњу позитивног карактера — чињење 
које у извршном поступку може извршити и треће лице на трошак 
дужника. Овај се тужбени захтев може поставити једино у случају 
када је макар започето са нелојалним понашањем, a не кад нелојал- 
но понашање тек предстоји.

Тужбеним захтевом се мора прецизирати чињење које се од ту- 
женог захтева. Примера ради то може бити: брисање, скидање или 
на други начин уклањање жига, пословног имена, објаве, натписа, 
светлеће или звучне рекламе, те уништење амбалаже, рекламних 
плаката и других предмета којима је дело почињено као што су кли- 
шеи, машине, алат. Уништење ствари не би могло бити предмет 
привремене мере јер би се њеном реализацијом уместо обезбеђења 
тужиоца од настанка ненакнадиве штете или предупређења употре- 
бе силе, изврпшо тужбени захтев. Модалитети привремених мера у дру- 
гам случајевима би зависили од конкретних околности и оцене суда.

„Овом тужбом се, такође, може тражити и јавно објављивање 
пресуде о трошку туженог.”*̂ Јавно објављивање осуђујуће пресуде 
о трошку туженог је вид натуралне реституције па се подводи под 
општа правила о накнади штете мада је у неким правним системи- 
ма као што су правни системи Луксембурга, Француске, Италије, 
Немачке и Швајцарске уређено посебним правним прописима о су- 
збијању нелојалне конкуренције. Осим одштетног, јавним објављи- 
вањем осуђујуће пресуде о трошку туженог производе се и други 
ефекти попут обезбеђења интереса потрошача, повезивања правних 
и аутономних санкција те остварење других друштвених интереса.

Осим јавног објављивања пресуде, у швајцарском праву се мо- 
же захтевати и достављање пресуде трећим лицима.

Тужбени захтев управл>ен на надокнаду штете 
причињене актом нелојалне конкуренције

Овакав тужбени захтев је могуће поставити искључиво у случају 
када је делом нелојалне конкуренције проузрокована штета. Штета

*5 Ђорђевић, Живомир, Посебни видови иравне зашШиШе индустријске својине ио 
јуГословенском праву, у оквиру: „Право индустријске својине”, Београд 1990. г., стр. 108.
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je умањење нечије имовине (обична или стварна штета — damnum 
emergens) односно спречавање њеног повећања (изгубљена добит 
или измакла корист — lucrum cessansY^ и наношење другоме фи- 
зичког бола, психичког бола или страха.’’ Као што видимо штета 
може бити материјална и нематеријална. Надокнада обеју се може 
извршити како натурално тако и у новцу због чега тужбени захтев 
управљен на надокнаду штете причињене актом нелојалне конку- 
ренције може бити двојак. У сваком случају, међутим, тужбу подно- 
си искључиво оштећено лице што значи да ни коморе, ни удруже- 
ња немају право на одштетни захтев. Даље, заједничка карактери- 
стика обеју тужбених захтева је да за штету штетник одговара по 
основу субјективне одговорности односно ако је штету причинио 
намерно (dolus), крајњом непажњом (culpa lata) или обичном непа- 
жњом (culpa levis). Постојање обичне непажње се не доказује, она 
се претаоставља. Без обзира на који се вид накнаде штете односио 
захтев тужба је у сваком случају кондемнаторна.

НАТУРАЛНА РЕСТИТУЦИЈА

Смисао накнаде штете је у успостављању онаквог стања ствари 
по питању вредности и функционисања које је постојало пре но 
што је штетник предузео шкодљиву радњу и учинио штету. Нату- 
рална накнада штете је егзактнији, тачнији и правичнији начин на- 
кнаде штете у односу на накнаду у новцу. Врши се предузимањем 
чинидбе која је по квалитету и врсти подобна да се пређашње стање 
успостави. Тужба је насловљена ради чинидбе, a у тужбеном захтеву 
се прецизирају радње у погледу којих се од суда захтева да обавеже 
туженог на њихово предузимање. Формулација тужбеног захтева 
управљеног на натуралну реституцију подударна је формулацији ту- 
жбеног захтева ради уклањања противправног стања створеног не- 
лојалном конкуренцијом. Тужбе се разликују по питању постојања 
штете, a постоје и друге разлике у погледу специфичног проце- 
сно-правног карактера посебне тужбе за отклањање противправног 
стања насталог услед нелојалне утакмице, тамо где је посебним 
правним правилима о сузбијању нелојалне утакмице предвиђена, a 
који се односе на кривицу и круг активно легитимисаних лица.

Проблем је у томе што штету није могуће увек отклонити на- 
туралном реституцијом. У таквом случају штета се надокнађује у 
новцу.

16 Материјална штета. 
Нематеријална штета.
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Утврђивање и доказивање постојања штете уопште, a нарочито 
обима и висине накнаде представља озбиљан проблем у праву не- 
лојалне конкуренције.'*

Када је реч о материјалној штети врши се надокнада не само 
стварне штете већ и измакле добити.'®

Посебно питање је има ли оштећено правно лице право на ис- 
плату новчане сатисфакције за повреду пословног угледа. Да нату- 
рална накнада неимовинске штете није спорна видели смо на при- 
меру захтева којим се од суда тражи да се дозволи јавно објављива- 
ње пресуде на трошак туженог. „Правна теорија, a и правна пракса 
многих земаља, стоје, углавном, на становишту да и правно лице 
може претрпети неимовинску штету. Та штета се састоји у повреди 
угледа правног лица у пословном промету.” ®̂ Ако је делом нелојал- 
не конкуренције повређен пословни углед привредне организације, 
она може захтевати накнаду неимовинске штете у облику новчане 
накнаде.^' Сасвим супротно према ставовима заступљеним у нашој 
судској пракси „правно лице нема право на правичну новчану на- 
кнаду нематеријалне штете због повреде пословног угледа, јер то 
није законом призната штета”.̂  ̂ У складу с поменутим правним 
схватањем је и следећа сентенца: „Због повреде пословног угледа 
правног лица, правно лице има право само на накнаду материјалне, 
a не и нематеријалне штете.”^̂

Италијанско и швајцарско право по овом питању садрже спе- 
цифична правила. Тако се повреда личних добара у Италији не мо- 
же новчано репарирати. Лична добра у Швајцарској се опет шти- 
те посебним захтевом — тужбом за задовољење (Genugtuung) чији 
успех осим од општих (постојање штетника, радње, штете и узроч- 
но-последичне везе радње штетника и настале штете и кривице) 
потребно је испунити још једну претпоставку, a то је постојање 
изразито јаког душевног бола изазваног „тешким захватом у личну **

НАДОКНАДА ШТЕТЕ У НОВЦУ

** Трифковић, Милош, Нелојапна уШакмица, Сарајево 1990. г., стр. 56.
Јан>ић, Миодраг, Индустријска своЈина и ауторско право, Београд 1982. г.,

стр. 210.
Ђорђевић, Живомир, Посебни видови правне заштиШе индустријске својине по 

ју1ословенском праву, у оквиру: „Право индустријске својине”, Београд 1990. г., стр. 
110.

2' Бесаровић, Весна, Интелектуална права, индустријска својина и ауторско 
право, Београд 1993. г., стр. 224. Поменути аутор се позива на пресуду Врховног 
привредног суда од 22. IV 1968. године.

22 Правно схватање Одељења за грађанске спорове ВСС, утврђено на седници 
од 05. фебруара 2001. године; у овом раду наведено према: „Бранич” часоОис за прав- 
ну Шеорију и праксу Адвокатске коморе Србије бр. 2—3/2003, стр. 130/131.

22 Врховни суд Србије, Прев. 127/97. Наведено према: „Актуелна судска прак- 
са из грађанско-материјалног права”, приредили: Ћосић, Радослав и Крсмановић, 
Томислав, Београд 2000. год., стр. 285.
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или пословну част”.̂ '* Процена основаности тужбе те висине евен- 
туалне новчане накнаде засновани су на слободном судијском уве- 
рењу. __

Када се помене тужба за накнаду штете одмах се помисли на 
новчану накнаду. Ово није карактеристично само за лаике већ и за 
струку. Чак се и тужба насловљава као тужба ради накнаде штете, 
мада не би било погрешно тужбу која садржи захтев управљен на 
накнаду штете у новцу насловити: „ради исплате”. Исплата је ка- 
рактеристична чинидба која се од штетника захтева. Накнада штете 
као назив тужбе не указује на карактеристичну чинидбу већ на 
правни основ. Тужилац није у обавези да врпш правну квалифика- 
цију и уместо да сам себе ограничава правно квалификовање пре- 
пушта суду у складу са старим преторским правилом.^^

Тужбени захтев којим се тражи накнада штете у новцу има ре- 
параторни карактер.

♦

У зависности од околности конкретног случаја је у грађанском 
судском поступку покренутом ради заштите лојалне конкуренције 
могућа појава објективне и субјективне кумулације тужбених захте- 
ва. Случај субјективне кумулације би се решавао процесно-правним 
правилима о супарничарству. Што се тиче кумулације тужбених 
захтева она и када не би иницијално постојала услед подношења 
више тужби које би садржавале поједине (у овом раду описане) ту- 
жбене захтеве може бити постигнута спајањем поступака по тим ту- 
жбама ради заједничког решавања.

Све што смо у овом раду написали о правној заштити од аката 
нелојалних конкурената сходно се примењује и на правну заштиту 
протрошача уз додавање описаним грађанско-правним тужбама и 
конститутивне тужбе ради раскида уговора која представља специ- 
фичност немачког права. Уведена је новелом UWG из 1987. године 
према којој: „Лице које је наведено на закључивање уговора рекла- 
мом са подацима нетачним или подобним да га доведу у заблуду 
има право да једнострано одустане од таквог уговора.” Тужбени 
захтев управљен на раскид уговора се по овом законском основу 
може поставити према сваком трговцу који је знао или морао знати 
за нетачне или обмањујуће податке.^®

2“* Трифковић, Милош, НелоЈапна уШакмица, Сарајево 1990. г., стр. 57. 
25 Da mihi facta dabo tibi ius — дајте ми чињенице даћу вам право.
2* Трифковић, Милош, Нелојална утакмица, Сарајево 1990. г., стр. 55.
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S u m m a r y

The civil-legal protection from acts of unfair competition can be achieved by all 
kinds of action of law but the most efficient protection of rights and interests of competitors 
and consumers is being done with actions for condemnation. There are more sorts of action 
for condemnation that can be used in the unfair competition cases. The most appropriate is 
the action for the removal of unlawful condition created by an act of unfair competition. 
This action is prescribed as a special one in German, Italian and Swiss law. Where the 
above-mentioned action does not exist as a special legal procedural institution an action for 
a (natural) restitution can be used.

Keywords: unfair competition, litigation, statement of claim
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UDC 347.962.3.174

G o r  a n a  R u ž i ć
sudija Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu

PROFESIONALNA SUDUSKA ETIKA*

SAŽETAK: U ovom radu razmotrićemo kakvo treba da bade 
ponašanje jednog sudije, kakve on osobine treba da ima, kakvo je 
njegovo ponašanje poželjno, a kakvo nepoželjno. Ukratko, razmotri- 
ćemo pitanje profesionalne sudijske etike. Takode demo pokušati da 
sa gledišta teme ovog rada razmotrimo stanje u zakonodavstvu Re
publike Srbije, a zatim i da damo prikaz akata koji odreduju stan- 
darde sudijske profesionalne etike, da bismo došli do odredenih za- 
kljudaka, u pogledu toga dime je sve regulisana profesionalna sudij- 
ska etika, šta sve ona obuhvata, da bismo na kraju došli i do nekih 
opštih zakljudaka.

Ključne reči: sudije, etika, profesionalna etika, kodeks sudijske 
etike, standardi sudijske etike

UVOD

Do reforme pravosuda u Republici Srbiji doslo je iz vise razloga. Ne 
upuštajući se ovde u opravdanost ili neopravdanost svega što je zamerano 
pravosudu poslednjih godina, smatramo da je jedan od problema o kojima 
se mora razmisljati u sklopu reforme pravosuda profesionalna sudijska 
etika. Sudijski posao specifičan je i složen, veoma odgovoran i stresan. 
Ipak, ovaj posao koji postoji od kako je prvi put u istoriji čovečanstva 
trebalo kazniti prekršioca uobičajenog, korisnog i poštenog ponašanja, i 
danas ostaje jedan od najplemenitijih poslova, a nosiocu sudijske funkcije 
potrebne su neke osobine koje prosecan covek ne mora da ima. Sudija 
mora sebe nauciti da svojim ponašanjem postavlja standarde časnog, po- 
stenog, moralnog.

Rad primljen: 25. XI 2009. godine.
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Od postanka sveta, čovek je pokazao da, iz nekih razloga, može da 
se ponaša rdavo, i za ovo je tokom istorije svoga postojanja konstantoo 
davao potvrde. Od tada verovatno police i ljudska misao o tome šta je 
dobro, a šta lose ponašanje u čoveka, i šta su razlozi i jednog i drugog. 
Još od starogrčkih mislilaca, Sokrata i Aristotela, pa sve do danas, čovek, 
pokušavajući da spozna sebe, razmislja i o svojim postupcima, dobrim ili 
lošim, i pokušava da ovakva ponašanja oceni. Ovo je u osnovi problema- 
tika, kojom se, u okviru filozofije i kao njen deo, bavi etika. Etika ce ta- 
ko ocenjivati moraine vrednosti, bavice se poreklom i načelima moralno- 
sti, ali ce se praktična, primenjena etika, baviti i konkretnim situacijama, 
situacijama iz stvamog života, pa će tako za svoj predmet imati, na pri
mer, abortus ili vožnju pod dejstvom alkohola.

Profesionalna etika bi, kao deo etike, a vodeci računa o prethodno 
navedenom, morala za svoj predmet imati proučavanje i ocenjivanje mo- 
rala pripadnika pojedine profesije, odnosno, predstavljala bi svojevrstan 
skup pravila o ponašanju pripadnika pojedine profesije, od kojih bi neka 
od tih pravila o ponasanju mogla biti propisana, pri cemu bi moglo biti 
sankcionisano i odstupanje od ovih pravila, dok druga to ne bi morala bi
ti, to jest, mogla bi postojati i nepisana pravila, kao i pisana pravila čije 
kršenje nije sankcionisano. Na taj nacin se profesionalna etika, rekli bi- 
smo, javlja kao jedna vrsta odgovomosti pripadnika pojedine profesije, 
pored opstim aktima propisanih odgovomosti, kakve su krivicna, materi- 
jalna i disciplinska odgovomost. Profesionalna etika svakako obuhvata 
radnu etiku, kao odnos prema radu i radne navike, ali je njeno polje ipak 
Sire od onog koje ima radna etika, kako cemo u ovom radu videti.

I. ETIKA I PROFESIONALNA ETIKA

П. OPŠTI AKTI „U SLUŽBI” PRAVILA PROFESIONALNE 
SUDUSKE ETIKE U REPUBLICI SRBIJI

Profesionalna sudijska etika, pa ni akti kojima su odredeni njeni 
standardi, ne mogu se sasvim odeliti od opStih ^ a ta  u jednom zakono- 
davstvu, poput Ustava ili zakona. Naime, opSti akti sa jedne strane, daju 
svojevrsnu podlogu poželjnom ponasanju sudija, odnosno, propisivanjem 
odredenih načela i na druge načine utiru put poželjnim ponašanjima sudi- 
je. Oni su njegova prethodnica, uslov bez koga se kod sudije ne može ni 
očekivati poželjno ponašanje. Sa druge strane, ovi opSti akti su i putokaz, 
smemica ovakvog (poželjnog) ponaSanja. Sem toga, opSti akti neka (i to 
nepoželjna) ponaSanja sudija zabranjuju i sankcioniSu, dok nekad propisu- 
ju i odredene negativne posledice u slučaju takvog, nepoželjnog ponaSa
nja sudija (kao u slučaju uslova za razreSenje sudije), Sto je takode svoje- 
vrsna „sankcija”.

248



A. Ustav Republike Srbije

Ustav Republike Srbije, kao jedno od svqjih načela propisuje načelo 
vladavine prava, i to u clanu 3, a stav 2. ovog clana glasi:

„Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, 
ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavi- 
snom sudskom vlašću (podvukla G. R.) i povinovanjem vlasti Ustavu i 
zakonu.”* *

Prema Ustavu Republike Srbije, uredenje vlasti počiva na podeli vla
sti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Odnos tri grane vlasti zasniva se na 
ravnoteži i medusobnoj kontroli. Sudska vlast je nezavisna.^

Pred Ustavom su svi jednaki, a svako ima pravo na jednaku zakon- 
sku zastitu, bez diskriminacije. Zabranjena je svaka diskriminacija, nepo- 
sredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a narocito na osnovu rase, pola, 
nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rodenja, veroispovesti, poli- 
tickog ili dnigog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psi- 
hičkog ili fizickog invaliditeta.^

Svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustano- 
vljen sud, pravično i u razumnom roku (podvukla G. R.), javno raspravi i 
odluci 0 njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila 
razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega.'*

Ustav Republike Srbije jemci slobodu misli, savesti, uverenja i vero
ispovesti, pravo da se ostane pri svom uverenju ili veroispovesti ili da se 
oni promene prema sopstvenom izboru.^

Takode, Ustav Republike Srbije jemci i slobodu mišljenja i izrazava- 
nja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način tra- 
že, primaju i šire obaveštenja i ideje.®

Prema Ustavu Republike Srbije, mimo okupljanje gradana je slobod- 
no,’ a jemči se i sloboda politickog, sindikalnog i svakog drugog udruži- 
vanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja.®

Prema našem Ustavu, sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Repu
blike Srbije,^ a sudovi su samostalni i nezavisni u svom radu i sude na 
osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, kada je to predvideno zako
nom, opšteprihvaćenih pravila medunarodnog prava i potvrdenih meduna- 
rodnih ugovora.’®

Ustav Republike Srbije jemci i stalnost sudijske funkcije, doduse u 
jednom čudnom obliku: sudijska funkcija je stalna. Izuzetno, lice koje se

1 Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RepubUke Srbije broj 83/06, str. 2.
2 Op. cit., str. 2.

Op. cit., str. 4.
Op. cit., str. 5.
Op. cit., str. 6.
Op. cit., str. 7.
Op. cit., str. 8.

* Op. cit., str. 8.
® Op. cit., str. 18.

Op. cit., str. 19.
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prvi put bira za sudiju bira se na tri godine,” pa i nezavisnost sudije, tako 
što odreduje da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavisan i potčinjen 
samo Ustavu i zakonu, i da je svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske 
funkcije zabranjen.'^

Nacelo nezavisnosti sudija, kao i načelo vladavine prava, medutim, 
kada je srpsko pravo u pitanju, datira odavno. Pronalazimo ga jos u Du- 
šanovom zakoniku:

U clanu 171. Dušanovog zakonika, koji nosi naslov „0  zakonu”, re- 
čeno je: Još zapovedi carstvo mi: Ako piše pismo carstvo mi, ili iz srdž- 
be, ili iz ljubavi, ili iz milosti za nekoga, a to pismo razara zakonik, nije 
po pravdi i po zakonu, kako pise zakonik, sudije tome pismu da ne veru- 
ju, nego da sude i vrše kako je po pravdi, a član 172. Dušanovog zakoni
ka, koji nosi naslov „0  sudijama” glasi: Sve sudije da sude po zakoniku, 
pravo, kako piše u zakoniku, a da ne sude po strahu od carstva mi.'^ 

Dalje, važeći Ustav Republike Srbije, u članu 150. jemči nepremesti- 
vost sudije, i to tako što odreduje da sudija ima pravo da vrši sudijsku 
funkciju u sudu za koji je izabran i da samo uz svoju saglasnost može biti 
premešten ili upucen u drugi sud. U slučaju ukidanja suda ili pretežnog 
dela nadležnosti suda za koji je izabran, sudija izuzetno može, prema 
Ustavu Republike Srbije, bez svoje saglasnosti biti trajno premesten ili 
upucen u drugi sud, u skladu sa zakonom.*'*

Takode, prema nasem važećem Ustavu, sudija ne može biti pozvan 
na odgovomost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja sud- 
ske odluke, osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane 
sudije, i ne može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivič- 
nog dela učinjenog u obavljanju sudijske funkcije bez odobrenja Visokog 
saveta sudstva, čime sudiji ovaj Ustav garantuje i imunitet.'^

Član 152. Ustava Republike Srbije odnosi se na nespojivost sudijske 
funkcije, i to tako što je zabranjeno političko delovanje sudija, i odredeno 
da se zakonom ureduje koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi 
nespojivi sa sudijskom funkcijom.*®

B. Zakon o uredenju sudova

Zakon o uredenju sudova’’̂ (Službeni glasnik Republike Srbije broj 
116/08) navedena načela Ustava Republike Srbije dalje razraduje. Tako,

Op. cit., str. 19.
>2 Op. cit., str. 19.
13 Dušanov zakonik, http://www.dusanov-zakonik.co.yu
1̂  Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik Repubbke Srbije broj 83/06, str. 19.
'3 Op. cit., str. 20.

Op. cit., str. 20.
'3 Zakon o uredenju sudova koji je trenutno u primeni, prestaće da važi dana 01. 01. 

2010. godine, to jest, danom početka primene Zakona o uredenju sudova koji je stupio na 
snagu 30. 12. 2008. godine (Službeni glasnik Republike Srbije broj 116/08).
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prema ovom zakonu, sudska vlast pripada sudovima i nezavisna je od za- 
konodavne i izvršne vlasti, a sudovi su samostalni i nezavisni državni or- 
gani koji štite slobode i prava gradana, zakonom utvrdena prava i interese 
pravnih subjekata i obezbeduju ustavnost i zakonitost.** Sudska vlast je 
nezavisna od zakonodavne i izvršne vlasti. Sudsku odluku može preispiti- 
vati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku. Svako je dužan 
da poštuje izvršnu sudsku odluku.*® Zabranjeno je korišćenje javnog polo- 
žaja, sredstava javnog obavestavanja i bilo koje javno istupanje kojim se 
neprimereno utiče na tok i ishod sudskog postupka.^“.

C. Zakon o sudijama

Zakon o sudijama^* (Službeni glasnik Republike Srbije broj 116/08), 
kao osnovna nacela propisuje nezavisnost, tako što određuje da je sudija 
nezavisan u postupanju i donošenju odluke, da on sudi i presuduje na 
osnovu Ustava, z^ona i drugih opstih akata, potvrdenih medunarodnih 
ugovora, opšteprihvaćenih pravila medunarodnog prava, stalnost i nepre- 
mestivost, tako što propisuje da sudija svoju funkciju vrši kao stalnu, izu- 
zev kada se prvi put bira za sudiju, u sudu za koji je izabran, i da bez 
svoje saglasnosti sudija ne može biti premešten ni upucen u drugi sud, 
osim u slucajevima predvidenim istim zakonom, i održavanje poverenja u 
nezavisnost i nepristrasnost, tako sto propisuje da je sudija duzan da u 
svakoj prilici odrzi poverenje u svoju nezavisnost i nepristrasnost (podvu- 
kla G. R.), da je sudija dužan da nepristrasno vodi postupak po svojoj sa- 
vesti, u skladu sa vlastitom procenom cinjenica i tumačenja prava, uz 
obezbedenje pravicnog sudenja i poštovanje procesnih prava stranaka, ga- 
rantovanih Ustavom, zakonom i medunarodnim aktima.^^ Takode, Zakon 
o sudijama propisuje, opet kao načela, i materijalnu nezavisnost — tako 
sto odreduje da sudija ima pravo na platu u skladu sa dostojanstvom su- 
dijske funkcije i njegovom odgovomošću, kao i da plata sudije znači ga- 
ranciju njegove nezavisnost! i sigumosti njegove porodice.^^

Zakon o sudijama propisuje pravo na udruživanje, u članu 7, kojim 
je odredeno da sudije imaju, radi zastite svojih interesa, i očuvanja svoje 
samostalnosti i nezavisnost!, pravo da se ucboižuju.̂ "*

Sudija, prema istom zakonu, ima i pravo da uzme učešće u donose- 
nju odluka od značaja za rad sudova i za odredivanje i rasporedivanje

18 Zakon o uredenju sudova, Službeni glasnik Republike Srbije broj 116/08, str. 3.
19 Op. cit., str. 3.
20 Op. cit., str. 3.
21 Zakon o sudijama koji je trenutno u primeni, prestaće da važi dana 01. 01. 2010. 

godine, to jest, danom početka primene Zakona o sudijama koji je stupio na snagu dana 30. 
12. 2008. godine (Službeni glasnik Republike Srbije broj 116/08).

22 Zakon o sudijama, Službeni glasnik Republike Srbije broj 116/08, str. 12.
23 Op. cit., str. 12.
2̂  Op. cit., str. 12.
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sredstava za funkcionisanje sudova, kao i pravo na stručno usavršavanje, 
propisano članom 9. ovog zakona, kojim je odredeno da sudija ima pra
vo, ali i obavezu (podvukla G. R.) na stručno usavršavanje i obuku o tro- 
sku Republike Srbije, da je obuka sudija organizovano sticanje i usavrša- 
vanje teorijskih i prakticnih znanja i veština potrebnih za samostalno, 
strucno i efikasno vršenje sudijske funkcije, da je obuka obavezna na 
osnovu zakona ili odluke Visokog saveta sudstva u slučaju promene spe- 
cijalizacije, bitnih promena propisa, uvodenja novih tehnika rada i radi ot- 
klanjanja nedostataka u radu sudije uočenih prilikom vrednovanja njego- 
vog rada, pa i da se sadržaj programa obuke odreduje u zavisnosti od 
profesionalnog iskustva sudije.^ Nadalje, prema istom zakonu, sudija je 
dužan da predsednika suda obavesti zašto prvostepeni postupak nije okon- 
čan u roku od jedne godine i da ga zatim na svaka tri meseca obaveštava 
o daljem razvoju postupka.^®

Zakonom o sudijama je, izmedu ostalog, propisana medusobna neza- 
visnost sudija, i to tako što je članom 22. istog zakona odredeno da je su
dija Slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrdivanju cinjenica i primeni 
prava, u svemu o čemu odlučuje, a da izuzev u obrazloženju odluke, ili 
kad to zakon posebno nalaže, nije dužan da ikome, pa ni drugim sudija
ma ni predsedniku suda, objašnjava svoja pravna shvatanja i utvrdeno či- 
njenično stanje.2’ Zakonom o sudijama propisana je i neizmenjivost godi- 
šnjih poslova, tako što je članom 23. ovog zakona propisano, izmedu 
ostalog i to da sudija ima pravo da mu se vrsta sudijskog posla odredi 
godišnjim rasporedom poslova i da se ne menja tokom godine.^* Propisa
no je i pravo na takozvanog prirodnog sudiju, tako što je članom 24. od
redeno da sudija predmete prima prema redosledu nezavisnom od ličnosti 
stranaka i okolnosti pravne stvari.̂ ® Prema članu 30. istog zakona, sudija 
ne može biti na funkcijama u organima koji donose propise i organima 
izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedi- 
nica lokalne samouprave, ne moze biti član političke stranke, niti politički 
delovati na drugi način, baviti se bilo kojim javnim ili privatnim place- 
nim poslom, niti pruzati pravne usluge ili savete uz naknadu, a sa dužno- 
ŠĆU sudije nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprecni 
dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili stete ugledu suda, medutim, sudija 
može da se bez posebnog odobrenja, van radnog vremena bavi naucnom i 
strucnom delatnošću, uz naknadu.^® Visoki savet sudstva odlučuje koji su 
postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda, 
na osnovu Etičkog kodeksa.^’ Vrednovanje rada sudija je obuhvaceno čla-

25 Op. cit., str. 12.
25 Op. cit., str. 14.
22 Op. cit., str. 13.
28 Op. cit., str. 14.
29 Op. cit., str. 14.
20 Op. cit., str. 14.
3' Op. cit., str. 14.
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novima od 32. do 36. Zakona o sudijama, i predstavlja novinu u našem 
zakonodavstvu.

Zakon 0 sudijama u članovima 53. i 54. propisuje da, pre stupanja 
na funkciju, sudija polaže zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine, 
i da tekst zakletve glasi:

„Zaklinjem se svojom čašću da cu svoju funkciju vrsiti vemo Ustavu 
i zakonu, po najboljem znanju i umecu i služiti samo istini i pravdi.”^̂

Vec po tekstu ove zakletve, u kojoj je upotrebljena rec „čast”, koja 
je vec sama po sebi etički pojam, očigleiio je da se obavljanje sudijske 
dužnosti zasniva, izmedu ostalog, i na nepisanim pravilima ponasanja u 
obavljanju ovog plemenitog posla, na onome što bi, izmedu ostalog, spa- 
dalo u profesiondnu sudijsku etiku.

Razlozi za razrešenje sudije su, prema Zakonu o sudijama, izmedu 
ostalih i kada je sudija osuden za krivicno delo na bezuslovnu kaznu za- 
tvora od najmanje sest meseci, ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostoj- 
nim sudijske funkcije, pa i kad nestrucno vrsi funkciju, ili zbog učinjenog 
teškog disciplinskog prekršaja.^^

Disciplinska odgovomost sudija je apsolutna novina u nasem zako
nodavstvu, a odredbe o disciplinskoj odgovomosti sadržane su u clanovi- 
ma od 89. do 98. Ovim odredbama propisani su disciplinski prekrsaji, a 
disciplinski prekrsaji su: povreda nacela nepristrasnosti, propustanje sudi
je da traži izuzeće u predmetima u kojima postoji razlog za izuzece, od- 
nosno isključenje predviden zakonom, neopravdano kasnjenje u izradi od- 
luka, uzimanje predmeta u rad redom koji neopravdano odstupa od reda 
kojim su primljeni, učestalo kasnjenje na zakazana ročišta ili pretrese, 
neopravdano odugovlacenje postupka, neopravdano neobavestavanje pred- 
sednika suda o predmetima u kojima postupak duže traje, očigledno ne- 
korektno postupanje prema ucesnicima u sudskim postupcima i zaposleni- 
ma u sudu, nepoštovanje radnog vremena, prihvatanje poklona suprotno 
propisima koji regulisu sukob interesa, upustanje sudije u neprimerene 
odnose sa strankama ili njihovim zastupnicima u postupku koji vodi, da- 
vanje komentara o sudskim odlukama, postupcima ili predmetima u sred- 
stvima javnog informisanja na način suprotan zakonu i Sudskom poslov- 
niku, obavljanje aktivnosti koje su zakonom odredene kao nespojive sa 
sudijskom funkcijom, neopravdano nepohadanje obaveznih programa obu- 
ke, dostavljanje nepotpunih ili netacnih podataka od značaja za rad i od- 
lučivanje Visokog saveta sudstva, neopravdana izmena godišnjeg raspore- 
da sudijskih poslova u sudu i povreda principa slucajnog sudije suprotno 
zakonu, pa i krsenje odredaba Etickog kodeksa u većoj merP^ (podvukla 
G. R.). Takode su propisane disciplinske sankcije, i to: javna opomena, 
umanjenje plate do 50% do jedne godine i zabrana napredovanja u traja-

32 Op. cit., str. 16.
33 Op. cit., str. 17.
34 Op. cit., str. 19.
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nju do tri godine.^5 Zakonom o sudijama propisani su i disciplinski organi 
i disciplinski postopak.

Videli smo, dakle, odredbe najviših pravnih akata koje se tiču sudija, 
a koje su, po našem mišljenju, kao što je napred pomenuto, ili u službi 
omogućavanja Jednom sudiji da postuje pravila profesionalne sudijske eti- 
ke, ili propisuju sama ta pravila, ili i jedno i drugo.

Ш. DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE I SAVET ZA ETIČKA PITANJA 
DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE

Društvo sudija Srbije osnovano je 1997. godine, a prema Statotu 
Društva, ono je dobrovoljna, strukovna, nestranačka društvena organizaci- 
je, koja se, u cilju izgradnje pravne države i vladavine prava, zalaže za 
uspostavljanje nezavisnog, samostalnog, nepristrasnog, strucnog, efika- 
snog i odgovomog sudstva afirmacijom prava kao struke, unapredenjem 
propisa, jacanjem ugleda, profesionalne etike i dostojanstva sudija i uspo- 
stavljanjem materijalne i drustvene sigumosti sudijskog poziva. Jedan od 
organa Društva sudija Srbije je Savet za etička pitanja Društva sudija Sr
bije, koji daje mišljenja o uskladenosti odredenih ponašanja sudija sa 
Standar^ma sudijske etike.

A. Kodeks sudijske etike i Standardi sudijske etike

Devetog maja 1998. godine, Društvo sudija Srbije usvojilo je Ko
deks sudijske etike, koji sadrži kanone sudijske etike, kao standarde rada i 
ponašanja sudija, a 30. juna 2003. godine usvojen je i predlog Standarda 
sudijske etike, i to nakon što je ovaj Standard uskladen sa medunarodnim 
etičkim standardima, izraženim u Nacrtu Bangalorskog kodeksa sudijskog 
ponašanja, koji je usvojen od strane Pravosudne grupe Ujedinjenih nacija 
za jacanje integriteta pravosuda, u novembru 2002. godine.^® Kodeks su
dijske etike sastojao se iz kanona, koji su zapravo obrasci, modeli poželj- 
nog ponašanja sudija. Ovih kanona je u Kodeksu sudijske etike bilo de
set, a nosili su nazive: ,3udi nezavisan”, ,3udi pravedan”, „Budi profesi- 
onalan”, „Budi Slobodan”, ,3udi hrabar”, „Budi doličan”, „Budi nepod- 
mitljiv”, „Budi posvecen”, ,3udi apolitičan” i ,3udi odan kodeksu”.

Kako je već rečeno, 30. juna 2003. godine usvojen je od strane Dru- 
štva sudija Srbije predlog Standarda sudijske etike, i to nakon što su 
Standardi uskladeni sa medunarodnim etičkim standardima, izraženim u 
Nacrtu Bangalorskog kodeksa sudijskog ponasanja, koji je usvojen od 
strane Pravosudne grupe Ujedinjenih nacija za jačanje integriteta pravosu-

35 Op. cit., str. 19.
36 Kodeks (9. 5. 1998) i Standardi sudijske etike (30. 6. 2003) http://www.sudi- 

je.org.yu/Members/milos/opsti_aktistandardi_etike_kodeks
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đa, u novembru 2002. godine, a poredeći Standarde sudijske etike, sa iz- 
netim Kodeksom sudijske etike, koji je usvojen od strane Društva sudija 
Srbije u maju 1998. godine, rekli bismo da je Standardima sudijske etike 
prethodni Kodeks proširen, utoliko što je rečitiji. I pored toga, Standardi 
sudijske etike imaju manji broj kanona, ne vise deset, kao Kodeks sudij
ske etike, već šest. Prošireni su naime, i sami kanoni, koji u Standardima 
sudijske etike nose ponešto drugačije naslove, ali su im dodati i principi.

Na primer, prvi kanon Standarda sudijske etike, umesto naziva ,,Bu- 
di nezavisan”, nosi naziv „Nezavisnost” i glasi: „Svaki sudija treba da 
razvija i podržava sudijsku nezavisnost na institucionalnom i individual- 
nom nivou, jer je ona preduslov vladavine zakona i pravičnog sudenja. 
Sudija treba da sudi u skladu sa zakonom, na osnovu sopstvene procene 
činjenica, bez ograničenja, spoljašnjih i unutrašnjih uticaja, pritisaka, pret- 
nji, nagovaranja ili mešanja posrednih ili neposrednih, od bilo koga i iz 
bilo kog razloga.” Ovome kanonu dodati su principi:

1. Sudija će vršiti sudijsku funkciju nezavisno, na osnovu sudijske 
procene činjenica, u skladu sa svesnim razumevanjem zakona, bez ika- 
kvog spoljašnjeg uticaja, nagovaranja, pritisaka, pretnji ili mešanja direkt- 
nih ili indirektnih od strane bilo koga i iz bilo kog razloga.

2. Sudija će biti nezavistan u odnosu na društvo uopšte i u odnosu 
na stranke u postupku u kojem treba da sudi.

3. Sudija će promovisati i pridržavati se visokih standarda sudijskog 
ponašanja u cilju jačanja poverenja javnosti u nezavisnost suda.

4. Sudija u svakoj prilici brani nezavisnost suda od političkih priti
saka i uticaja, tako da prosečni posmatrač mora imati utisak da je sudija 
nezavisan od poUtičkih uticaja. '̂'

Drugi kanon, sada pod naslovom „Nepristrasnost”, glasi: „Sudija će 
priznati ono što je pravedno za sve, u jednakom postupanju sa jednakim 
stvarima, u nejedn^om postupanju sa nejednakim stvarima, srazmemo 
njihovoj nejednakosti, i u postupanju prema drugom kao prema sebi. Pri- 
stup koji je u isto vreme i subjektivno i objektivno nepristrasan je neop- 
hodan, ne samo za donošenje odluke, već i za postupak u kome se odluka 
donosi.”

Principi ovoga kanona su:
1. Sudija će obavljati svoju sudijsku dužnost bez naklonosti, predu- 

bedenja ili predrasuda, posebno onih zasnovanih na bazi rase, pola, nacio- 
nalnog porekla, religije i godina. Sudijska odluka treba da bude doneta ta
ko što će se u obzir uzeti sve što je bitno za primenu relevantnih zakon- 
skih pravila, a isključiti sve što je nebitno.

2. Sudija će nastojati da njegovo ponašanje u sudu i van suda održi 
i uveća poverenje javnosti, pravničke profesije i stranaka u nepristrasnost 
sudije i sudstva, kao i da kod prosečno informisanih građana stvara utisak 
nepristrasnosti.

Kodeks (9. 5. 1998) i Standardi sudijske etike (30. 6. 2003) http://www.sudi- 
je.org.yu/Members/milos/opsti_aktistandardi_etike_kodeks
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3. Sudija neće namemo, dok se neki postupak nalazi pred njim, ili 
ako predmet može da bade dodeljen sudiji na odlučivanje, davati nikakve 
komentare koji bi mogli da utiču na ishod postupka ili ugroze pravicnost 
suda. Sudija nece davati bilo kakve komentare u javnosti ili dragde koji 
bi mogli da utiču na pravično suđenje bilo kom lieu ili o bilo čemu.

4. Sudija mora da izbegava učešće u političkim aktivnostima koje 
mogu da kompromituju nezavisnost sudije ili da ugroze utisak nepristra- 
snosti i da se uzdržava od svakog postupka koji može da izazove sumnju u 
njegovu apolitičnost. Sudija ne treba da uzima učešće u javnim debatama 
politicke prirode, osim kada se radi o pitanjima koja se direktno tiču rada 
sudova, nezavisnosti sudstva ili osnovnih aspekata srovodenja pravde.

5. Sudija ima pravo da učestvuje u gradanskim, dobrotvomim i ver- 
skim aktivnostima, ali je dužan da izbegava aktivnosti i udruženja koja bi 
mogla negativno da se odraze na njegovu nepristrasnost ili mu zasmetaju 
u obavljanju sudijske dužnosti.

6. Osim u slucajevima predvidenim zakonom, sudija nece komunici- 
rati sa strankama u predmetu koji je pred sudijom, bez prisustva obe stra- 
ne ili bez njihove saglasnosti.

7. Sudija ce u razumnim granicama nastojati da se ponasa tako da 
svede na najmanju mogucu mem situaeije u kojima ce biti neophodno 
njegovo izuzece sa sudenja ili iz odlucivanja u predmetu, a izuzece se ka
da nije u moguenosti da nepristrasno donese odluku, ili u predmetu u ko- 
jem prosečnom posmatraču može da se učini da sudija nije u stanju da 
nepristrasno donese odluku.

8. Sudija ce u svojim ličnim odnosima sa pojedinim pripadnicima 
pravne profesije, a koji se redovno have pravom u sudu u kome sudija ra
di, izbegavati situaeije koje opravdano mogu da pobude sumnju u smislu 
favorizovanja ili pristrasnosti.

9. Sudija treba da bude obazriv u odnosu prema medijima. Sudija 
treba da održi nezavisnost i nepristrasnost tako što ce se suzdrzati od bilo 
kakvog Učnog eksploatisanja odnosa sa medijima i davanja bilo kakvih 
neopravdanih komentara vezano za predmete u kojima sudija odlučuje.

„Profesionalnost” je naziv treceg po redu kanona Standarda sudijske 
etike, i on glasi: „Sudija treba da održi visok nivo profesionalne sposob- 
nosti, i da vrši svoju dužnost stmčno, savesno, nepristrasno, objektivno, 
marljivo, efikasno i sa dignitetom, vodeci računa o redosledu prijema 
predmeta, njihovom značaju i karaktem.” Principi ovog kanona su:

1. Sudija ce nastojati da stalno usavrsava svoja profesionalna svoj- 
stva i kompeteneije kroz osnovnu i dalju obuku, kako bi unapredio kvali- 
tet sudske zastite.

2. Profesionalnost sudije odreduju znanje, vestina, licnost, pripre- 
mljenost, efikasnost, ažumost, kvalitet i blagovremenost odluka, pisme- 
nost i urednost.

3. Sudija ce preduzeti razumne korake radi održavanja i razvijanja 
svojih znanja, veština i licnih kvaliteta neophodnih za pravilno obavljanje 
sudijske funkeije.
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4. Sudija će obavljati sve sudijske dužnosti efikasno, pošteno i pra- 
vovremeno.

5. Sudija^e održavati red i pristojnost tokom svih postupaka pred 
sudom, biće strpljiv, dostojanstven i Ijubazan u svom odnosu prema stran- 
kama, poroti, svedocima, advokatima i drugima sa kojima dolazi u kon- 
takt tokom obavljanja svoje dužnosti. Sudija će zahtevati slično ponašanje 
od strane pravnih zastupnika, sudskog osoblja i drugih koji su pod njego- 
vom upravom ili kontrolom.

6. Poverljive informacije koje je sudija dobio u obavljanju sudijske 
dužnosti ne smeju biti korišćene ili obelodanjene od strane sudije u bilo 
koje druge svrhe osim onih koje su u vezi sa obavljanjem sudijskih du- 
žnosti.

Četvrti kanon je u Standardima sudijske etike nazvan „Integritet”, i 
glasi: „Sudija treba da teži ponašanju koje doprinosi integritetu njegovog 
visokog zvanja, da bude odvažan, da odoleva pretnjama, ucenama i dru- 
gim nasrtajima na ličnost i integritet uzdržavajući se od svakog nedolič- 
nog postupka.” Principi ovoga kanona su sledeći:

1. Sudija treba da postupa sa integritetom, kako u profesionalnom 
tako i u piivatnom životu i njemu ne priliči govor mržnje, nepristojno i 
neuljudno ophođenje i svako drugo neprimereno ponašanje.

2. Sudija će se uzdržavati od bilo kakvih postupaka koji su nedolič- 
ni ili koji ostavljaju takav utisak, kao i postupaka koji izazivaju podozre- 
nje, podstiču sumnju, slabe pouzdanje, ili na drugi način narušavaju pove- 
renje u sud i njegovu objektivnost.

3. Као lice izloženo stalnom sudu javnosti, sudija mora da prihvati 
lična ograničenja koja prosečni gradani mogu smatrati otežavajućim, i to 
treba da uradi slobodno i svojevoljno. Posebno, sudija mora da se ponaša 
na način koji je u skladu sa dignitetom sudijske funkcije.

4. Sudija ne sme da koristi ili ustupa prestiž sudijske funkcije radi 
zadovoljenja sopstvenih interesa ili interesa članova porodice, ili bilo ko- 
ga drugog, niti sme dozvoliti drugima da ostave utisak da se bilo ko nala- 
zi u takvom posebnom položaju da može da utiče na sudiju prilikom oba
vljanja sudijske dužnosti.

5. Sudija ne sme da sudi ostvarujuci ili očekujući bilo kakvu korist 
za sebe ili dragog i duzan je da se uzdržava od svakog postupka kojim se 
stvara i održava utisak o postojanju korupcije u sudu.

6. Ni sudija ni članovi njegove porodice nece tražiti niti primiti bilo 
kakav poklon, zavestanje, pozajmicu, ili uslugu vezano za bilo šta što su
dija treba da uradi ili propusti da uradi u vezi sa obavljanjem sudijske du- 
znosti, niti ce svesno dozvoliti da to učini neko zaposlen u sudu.

„Posvecenost” je naziv petog kanona Standarda sudijske etike, koji 
kanon glasi: „Sudija mora da bude posvecen pozivu pa ne može obavljati 
drugu dužnost, službu ili posao ako time narušava poverenje u sud, ugled 
suda i nezavisnost sudske vlasti.” Principi petog kanona su:

1. Sudijska dužnost ima prvenstvo nad svim drugim aktivnostima 
sudije.
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2. Sudija će posvetiti svoju aktivnost sudijskim dužnostima koje 
uključuju ne samo obavljanje sudijskih funkcija i dužnosti u sudu i dono- 
senje odluka, vec i druge zadatke bitoe za sudijsku funkciju ili rad suda.

3. Pod uslovom da primereno obavlja sudijske dužnosti, sudija može 
da se bavi sledecim aktivnostima:

— pisanje, predavanje, podučavanje i učešće u aktivnostima koje se 
tiču prava, pravnog sistema, sprovodenja pravde i srodnih stvari;

— pojavljivanje na javnoj diskusiji pred zvaničnim telom vezano za 
pitanja koja se tiču prava, pravnog sistema, sprovodenja pravde i srodnih 
stvari;

— članstvo u zvaničnom telu ili Vladinoj komisiji ili savetodavnom 
telu, ukoliko ono nije u sukobu sa predvidenom nepristrasnošću i politic- 
kom neutralnošću sudije;

— uzimanje učešća u naučnom, literamom i umetničkom radu i dru- 
gim aktivnostima ukoliko one ne umanjuju dignitet sudijske funkcije niti 
se mešaju na bilo koji drugi način sa obavljanjem sudijske dužnosti.

4. Sudija može primiti kompenzaciju ili naknadu troskova za vansu- 
dijske aktivnosti koje su u skladu sa Standardima, ukoliko takva naknada 
ne ostavlja utisak vrsenja uticaja na sudiju u obavljanju sudijske funkcije 
ili na drugi nacinn ostavlja utisak neprimerenosti. Takva kompenzacija ili 
naknada ne sme preci iznos koji bi lice koje nije sudija primilo za slične 
aktivnosti.

Naziv šestog kanona Standarda sudijske etike je „Odanost Standardi
ma sudijske etike (Kodeksu)”, i glasi: ,,Ovi Standardi etickog ponašanja 
treba da postanu filozofija i nacin života svih sudija.” Principi ovog, po- 
slednjeg kanona su:

1. Sudija je dužan da se ponaša u svakoj prilici na nacin koji u oči- 
ma prosečnog posmatrača ostavlja utisak besprekomog ponasanja.

2. Ponašanje i držanje sudije mora ljudima da vrati veru u integritet 
sudstva. Pravda, ne samo da mora da bude zadovoljena, vec mora biti 
očigledno da se to cini.

3. Sudija ce, pored ličnog postupanja u skladu sa ovim Standardima, 
podsticati i druge da ih se pridržavaju i postupaju u skladu sa njima.

Oba akta Društva sudija Srbije, i Kodeks sudijske etike i Standardi 
sudijske etike, nastala su, čini nam se, jer su sudije „svesni da kao sudije, 
odlučuju o životu i smrti, slobodi i neslobodi, svojini i imovini, ljudskim 
pravima i patnjama, istini i laži, upotrebi i zloupotrebi prava, ustavnosti i 
zakonitosti” *̂ i ,,sa osecajem odgovomosti za javno poverenje koje im je 
ukazano i ugled profesije kojom se bave”,̂ ® te da i sami moraju raditi na 
unapredenju profesionalne sudijske etike.

Kodeks (9. 5. 1998) i Standardi sudijske etike (30. 6. 2003) http://www.sudi- 
je.org.yu/Members/milos/opsti_aktistandardi_etike_kodeks 

Op. cit.
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U Mišljenju broj 10/05. od 17. 10. 2005. godine, donetom povodom 
zahteva stranke u postupku, koje se odnosilo na to da se postupajući sudi
ja neprimereno ponašao, јег da mu se obraćao povišenim tonom, ne do- 
zvoljavajući mu da se izjasni o predmetu spora, kaže: „Ponašanje sudije 
protivno je Kanonima 3. i 6. Standarda sudijske etike, ukoliko se stranka- 
ma obraća na neprimeren način.”''®

U Mišljenju broj 7/05. od 17. 10. 2005. godine, ovaj organ Društva 
sudija Srbije, izneo je, a povodom tvrdnje podnosioca zahteva, koji je 
stranka u postupku, da postupajući sudija zahtev za izuzeće nije dostavio 
predsedniku suda na odluku, iako je od podnošenja zahteva prošlo godinu 
dana, da je ponašanje sudije protivno Kanonima 3. i 6. Standarda sudijske 
etike, ukoliko bez odlaganja ne obavesti predsednika suda da je podnet 
zahtev za njegovo izuzece.'*’

Mišljenje 5/05. od 17. 10. 2005. godine Saveta za etička pitanja, a 
povodom traženja podnosioca zahteva, koji je stranka koja je ucestvovala 
u pamici koja je pravosnažno završena posle 20 godina, da ovaj organ 
preispita da li je ponašanje sudije (ili sudija) koji je rukovodio raspravom, 
a s obzirom na dužinu trajanja postupka, bilo profesionalno, ukazalo je na 
to da je postupanje sudije protivno Kanonima 3. i 6. Standarda sudijske 
etike, ukoliko u rukovodenju postupkom ne preduzima sve zakonom pro- 
pisane radnje, da se postupak zavrsi u primerenom roku, sa što manje tro- 
skova.‘*2

IV. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Nakon svega rečenog, da se zaključiti da profesionalna sudijska eti- 
ka predstavlja pisana i nepisana pravila o ponašanju sudija, odnosno, pra- 
vila koja odreduju ponasanja sudija u obavljanju sudijske funkcije kao 
poželjna ili nepoželjna.

Mišljenja smo da bi profesionalna sudijska etika morala obuhvatati:
1. pravila o ponašanju sudija prema strankama,
2. pravila o ponašanju sudija prema kolegama,
3. pravila o odnosu sudija prema poslovima iz okvira sudijske funk

cije, uključujući i strucno usavrsavanje (radna etika sudija),
4. pravila o odnosima sudija sa „spoljnim svetom”, kao što su drugi 

državni organi i organizacije, političke stranke, nevladine organizacije, 
sredstva javnog informisanja i slično, i

5. pravila o ponašanju i aktivnostima sudija van suda.
Vredi reel, čini nam se, i to da su pre donosenja Zakona o sudijama 

(„Službeni glasnik RS” broj 116/08) akti kakvi su Kodeks sudijske etike i

В. Mišljenja Saveta za etička pitanja Društva sudija Srbije

^  Op. cit.
Op. cit. 

■*2 Op. cit.
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Standard! sudijske etike i te kako bili potrebni, radi davanja smemica po- 
našanju sudije, naročito u vreme kada se na sudijsku savest stavlja loš rad 
pravosuda, odnosno, nestručnost, nesavesnost i nedostojnost sudija. Od 
donošenja Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS” broj 116/08), me- 
dutim, situacija nam se čini ponešto izmenjena, najpre iz razloga propisi- 
vanja disciplinskih prekršaja, kojima su u velikoj meri konzumirani kano- 
ni Standarda sudijske etike, i Jos snabdeveni i sankcijom, za slučaj njiho- 
vog kršenja. Pritom naročito ostaje da se vidi kakav ce biti Eticki kodeks, 
koji prema Zakonu o Visokom savetu sudstva, donosi Visoki savet sud- 
stva,'*̂  s obzirom da kršenje odredaba Etickog kodeksa u vecoj meri po 
Zakonu o sudijama takode predstavlja disciplinski prekrsaj. Ocekujemo 
da ce ovaj Eticki kodeks u velikoj meri uvažiti kanone Standarda sudijske 
etike Drustva sudija Srbije, s obzirom da isti mogu biti odlicna polazna 
osnova.
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THE PROFESSIONAL JUDICIAL ETHICS

Gorana Ružić
The judge of the Municipal minor offence authority in Novi Sad 

S u m m a r y

In this paper the author will examine what should be the behavior of a judge, what 
kind of personality he/she should have, what kind of behavior is desirable and what kind of 
behavior is not desirable. We will deal with the issue of professional ethics for judges. We 
will also try to analyze, within the topic of this paper, the situation in the legislature of the 
Republic of Serbia, and to present a review of legal acts that establish the standards of the 
professional judicial ethics in order to make some conclusions regarding the issue how is 
the professional judicial ethics regulated, what does it include, and to finally make some ge
neral conclusions.

Keywords: judges, ethics, professional ethics, code of judicial ethics, standards of ju 
dicial ethics
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Р А С П Р А В Е

UDC 368/„369”

А л е к с а н д а р  П е ш р о в  
адвокат у Бечеју

РЕГРЕСНИ ЗАХТЕВ ГАРАНТНОГ ФОНДА*

Одредбом чл. 104. ст. 2. Закона о осигурању имовине и лица 
(Сл. лист CPJ 30/96), прописано је, да ...Регресни захтев, по испла- 
ти накнаде штете, остваруЈе се од власника моторног возша... који 
није закључио уГовор о обавезном осигурању...

И поред овако јасног и децидираног става законодавца, регре- 
сни захтеви се, ипак, од стране Гарантног фонда, усмеравају, a од 
судова и усвајају, спрам возача-штетника, који, није уједно и вла- 
сник возила.

Сматрам, неосновано.
Најпре, цитирана одредба Закона..., правом на регресни захтев, 

санкционише нечињење — пропуштање чињења од стране власни- 
ка возила да поступи по одредбама Закона..., које регулишу обаве- 
зно осигурање моторних и прикључних возила од одговорности за 
штету причињену трећим лицима. У неизвршењу законске обавезе 
власника моторног возила — да обавезно осигура своје моторно во- 
зило, је и основ одговорности Гарантног фонда за штету, која на- 
стане употребом таквог возила (чл. 99. ст. 2. тач. 1. Закона...). У су- 
протном, да је уговор о обавезном осигурању закључен, Гарантни 
фонд не би дошао у положај пасивно легитимисаног за накнаду 
штете. Гарантни фонд, управо стога и добија бенефицију накнаде, 
кроз право да се регресира за цео износ исплаћене накнаде штете, 
као и камате на тај износ, те трошкова парничног поступка (чл. 104. 
ст. 2. Закона...). Законодавац, власника возила, који није поступио 
по одредбама о обавезном осигурању, управо том околношћу, дово- 
ди у положај одговорног лица, не само за накнаду штете, већ и за

Рад примљен: 24. II 2010. године.
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доцњу (камата), као и за губитак парнице Гарантног фонда против 
оштећеног (парнични трошкови).

Нечињење, одн. пропуштање да се поступи по одредбама о 
обавезном осигурању моторног возила, прописано је као пропуст 
искључиво власника возила ...чији власник није закључио уговор о 
обавезном осигурању... (чл. 104. ст. 1. Закона...). Власник моторног 
возила, за које није закључен уговор о обавезном осигурању, нема 
могућност опонирању регресном захтеву Гарантног фонда ни за 
једно од тих потраживања (накнада штете, камата и парнични тро- 
шкови), као што такву могућност има власник осигураног моторног 
возила према условима из уговора о обавезном осигурању (чл. 87. 
ст. 2. Закона...). Према томе, право на регрес Гарантног фонда је 
тотално и безусловно.

Међугам, управо таква природа и правно дејство регресног 
захтева Гарантног фонда, везује пасивну легитимацију само на вла- 
сника возила, баш због тога што није закључио уговор о обавезном 
осигурању. Оптеретити штетника — возача, који није власник нео- 
сигураног моторног возила, оваквим тоталним и безусловним ре- 
гресним захтевом, незаконито је, не само према одредбама Закона о 
осигурању имовине и лица, већ и према одредбама Закона о обли- 
гационим односима. За штету насталу у случају удеса изазваног мо- 
торним возилом у покрету, штетник — возач одговара по правили- 
ма о одговорности по основу кривице, те сразмерно степену криви- 
це (чл. 178. 300). Лимитирањем одговорности кривицом, лимитира 
се и регресни захтев, a што возача — штетника, чини нужним про- 
цесним субјектом у парници за накнаду штете. Уколико се пропу- 
сти његово учешће у парници за накнаду штете, његово је право да 
истакне приговор несавесног вођења спора. Међутим, власник нео- 
сигураног моторног возила није нужан учесник парнице за накнаду 
штете, јер се регрес спрам њега може поставити и по основу туђе 
кривице (возача), као што сам већ навео — као санкција незакључе- 
н>а уговора о обавезном осигурању. Одговорност власника неосигу- 
раног моторног возила за регрес је не само објективна — као имао- 
ца опасне ствари (одредбе 3 0 0  о одговорности за штету од опасне 
ствари или опасне делатности), већ је и апсолутна, јер се код регре- 
сног захтева Гарантног фонда, власник неосигураног моторног во- 
зила не може ослободити одговорности доказујући кривицу трећег 
(чл. 176. ст. 1. 3 0 0 ), на пример возача.

Није другачија ситуација ни код одговорности за штету коју 
претрпе трећа лица, изазвану удесом моторних возиша у покрету 
(чл. 178. ст. 4. 3 00 ), те код одговорности за штету коју претрпи не- 
ко лице од возила у покрету без узајамног дејства другог возила (за- 
коном непредвиђени случај одговорности). Мада је у оба ова случа- 
ја у питању објективна одговорност и то солидарна и возача и вла- 
сника возила, њихов положај је различит у однбсу на регресни зах- 
тев Гарантног фонда. Jep, возач, као нужни учесник у парници по
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тужби оштећеног за накнаду штете, код регресног захтева може да 
приговара основима ослобађања од одговорности (чл. 177. 3 0 0 ), 
док власник неосигураног моторног возила је регресни дужник Га- 
рантном фонду, у сваком случају.

Специфичност регресног захтева Гарантног фонда, Закон о оси- 
гурању имовине и лица је истакао и терминолошки, обзиром да се 
једино код одредаба којима се регулише регресни захтев има у виду 
...чији ВЛАСНИК није закључио уговор о обавезном осигурању, a био је  
дужан да се осигура према одредбама овог закона... (одредба чл. 104.
ст. 2. Закона...). Супротно, код одредаба Закона..., којима је регули- 
сано обавезно осигурање, као лица на којима лежи ова обавеза, на- 
ведени су ВЛАСНИК, ОДНОСНО КОРИСНИК (посебно одредба 
чл. 83. Закона о осигурању имовине и лица). Када, на основу угово- 
ра 0 обавезном осигурању, организација за осигурање исплати ште- 
ту оштећеном лицу, регресни захтев може да усмери, једнако и пре- 
ма власнику, одн. кориснику, с тим да ...није наступша њена обавеза 
према условима уговора о осигурању од аутоодговорности... (одредба 
чл. 87. ст. 2. Закона...). Код регресног захтева Гарантног фонда, зах- 
тев се усмерава само према власнику моторног возила и то без ика- 
квих ограничења која могу постојати када је уговор о обавезном 
осигурању закључен.

Према томе, нема никаквог правног основа да се регресни зах- 
тев Гарантног фонда усмери према било ком лицу, осим према вла- 
снику моторног возила који није закључио уговор о обавезном оси- 
гурању. Одредбе Закона о осигурању имовине и лица, којима је ре- 
гулисан регресни захтев Гарантног фонда, специјалне су у односу 
на опште одредбе Закона о облигационим односима.

Шта власник неосигураног моторног возила може даље чини-
ти, a након што се од њега регресира Гарантни фонд, регулисано је 
одредбама 300 .
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ПРАКСА

UDC 347.95

Dr  J a n k o  K u b i n j e c  
advokat u Novom Sadu 
G o r d a n a  M i l i n k o v i č  
advokatski pripravnik u Novom Sadu

LOGIČNA ALI NEPRAVEDNA ODLUKA*

Zamislite ovu situaciju — na Vaš automobil parkiran u Vašem dvo- 
rištu sraši se dimnjak sa kuce Vašeg komšije i, nekoliko godina kasnije, 
ispostavi se da Vi komsiji povodom tog dogadaja dugujete 426.660,02 di- 
nara. A sud tvrdi da ste dobili spor.

UVOD

16. febraara 1997. g. P. M. je pretrpeo štetu na svom putničkom au- 
tomobilu kada se na automobil parkiran u njegovom dvoristu srusio dim
njak sa susedne kuce, vlasnistvo V. J. P. M. se, naravno, prvo obratio 
komšiji neposredno tražeći od njega da mu štetu naknadi, medutim, kako 
je V. J. odbio to da uradi, P. M. je 30. avgusta 1997. g. podneo tužbu 
Opštinskom sudu radi naknade štete.

Presudom tog Opštinskog suda Novi Sad — Odeljenje Bački Petro- 
vac, posl. br. I-P. 29/98 od 02. 03. 2000. g. obavezan je tuženi V. J. da 
tužiocu P. M. isplati naknadu stete u iznosu od 85.723,35 dinara, sa za- 
konskom zateznom kamatom počev od dana donosenja presude — 02. 03. 
2000. g. — do isplate. Rešenjem istog suda posl. br. I-P. 29/98. od 26. 
09. 2000. g. obavezan je tuženi da tužiocu nadoknadi i troškove pamič- 
nog postupka u iznosu od 34.690,00 dinara, sa zakonskom zateznom ka
matom počev od dana donosenja rešenja — 26. 09. 2000. — do isplate.

Protiv ovih odluka tuženi je podneo žalbe koje su presudom Okru- 
žnog suda Novi Sad, posl. br. Gž. 3616/2000. od 18. 10. 2001. g. odbije- 
ne i presuda i rešenje Opštinskog suda su potvrdeni.

* Rad primljen: 02. VI 2010. godine.
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Dana 28. 12. 2001. g. tuženi V. J. je tužiocu P. M. ispunio obave- 
ze po presudi i resenju, tako sto je na ime naknade stete sa kamatom, te 
na ime naknade troškova pamičnog postupka isplatio ukupan iznos od
382.450.00 dinara.

Tuzeni V. J. je protiv nižestepenih presuda podneo reviziju koja je 
usvojena resenjem Vrhovnog suda Srbije br. Rev. 1514/02. od 27. 08. 
2003. g. i presuda i rešenje Opštinskog suda i presuda Okružnog suda su 
ukinuti i predmet je vracen Opštinskom sudu na ponovno sudenje.

Nakon ukidanja nižestepenih presuda, tuženi V. J. je u ponovljenom 
postupku podneo protivtužbu kojom je tražio da mu tužilac P. M. vrati is- 
placen iznos, s obzirom da je otpao osnov te isplate. Tužilac se tome pro- 
tivio jer pravni osnov nije prestao pravosnažno, odnosno pošto će pravni 
osnov pravosnažno prestati samo ako tužiočev tužbeni zahtev za naknadu 
stete bude pravosnažno odbijen.

Presudom Opštinskog suda Novi Sad — Odeljenje Bački Petrovac, 
posl. br. I-P. 93/2003. od 25. 05. 2006. g. odbijen je tužbeni zahtev tužio- 
ca P. M., a delimicno je usvojen protivtužbeni zahtev protivtužioca V. J. 
Tužilac — protivtuženi P. M. je na ovu presudu izjavio žalbu, presuda je 
ukinuta resenjem Okružnog suda Novi Sad, posl. br. Gž. 6708/06. od 29. 
11. 2006. g. i predmet je vracen prvostepenom sudu na ponovno sudenje.

U daljem toku postupka, presudom Opštinskog suda Novi Sad — 
Odeljenje Bački Petrovac, posl. br. I-P. 66/2006. od 05. 12. 2007. g. usvo
jen je tužbeni zahtev tužioca-protivtuženog P. M. i obavezan je tuženi-pro- 
tivtužilac V. J. da mu na ime naknade stete isplati iznos od 153.848,00 
dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana donošenja prvo- 
stepene presude — 05. 12. 2007. — do isplate, kao i da isplati iznos od
132.140.00 dinara na ime troskova pamicnog postupka. Medutim, istom 
presudom je delimično usvojen protivtužbeni zahtev tuženog-protivtužio- 
ca V. J. i obavezan je protivtuženi P. M. da protivtužiocu na ime povra- 
caja isplacenog iznosa isplati novčani iznos od 382.450,00 dinara, sa za
konskom zateznom kamatom počev od 14. 10. 2004. g. do isplate. Pored 
toga, tužilac P. M. je obavezan da tuženom V. J. na ime troskova parnič- 
nog postupka isplati iznos od 232.218,00 dinara. Resenjem posl. br. I-P. 
66/2006. od 27. 05. 2008. g. otkionjeni su tehnicki nedostaci izreke prvo- 
stepene presude. Obe stranke su izjavile žalbe, medutim, obe ove odluke 
potvrdene su presudom Apelacionog suda Novi Sad, posl. br. Gž. 1270/ 
10. od 02. 03. 2010. g.

Tužilac-protivtuženi P. M., vlasnik oštećenog automobila, dana 16. 
04. 2010. g. tuženom-protivtužiocu V. J., vlasniku kuce sa koje se na nje- 
gov automobil srušio dimnjak, je na osnovu navedenih presuda, a nakon 
kompenzacije uzajamnih potraživanja po presudama, isplatio novcani iz
nos od 810.000,00 dinara.

265



Usvajanjem protivtužbenog zahteva učinjena je očigledna nepravda 
tužiocu kome se nanosi direktoa materijalna šteta i to još u situaciji kada 
po slovu presude on spor dobija.

Drugostepeni sud u obrazloženju svoje odluke navodi da tužilac mo- 
ra da vrati tuženom ono sto je dobio na osnovu presude koja je ukinuta, a 
istovremeno može od tuženog tražiti naknadu štete po ovoj drugoj presu- 
di, tako da se čini da je sve logično i da je u krajnoj liniji tužiocu na- 
doknadena šteta. Medutim, to ni približno nije tako. Naime, tužilac je na 
osnovu prve presude dobio novčani iznos od 382.450,00 dinara a po dru
goj presudi na ime glavnice, troškova i kamate trebalo je da dobije još 
385.206,51 dinara, sto znaci da tužilac po obe presude dobija „dvostruku” 
naknadu štete u ukupnom iznosu od 767.656,51 dinara. Istovremeno, tuži- 
lac treba da isplati tuženom na ime glavnice, troškova i kamate ukupno 
1.194.316,53 dinara. Tužilac sada mženom isplaćuje razliku od 813.172,00 
dinara, dakle za 426.660,02 dinara više nego sto je dobio. Dakle, tužioca 
je ovaj spor koštao 426.660,02 dinara, a istovremeno sud po slovu presu
de odlučuje da je njemu oštećen automobil i da mu pripada naknada štete 
— i da je uspeo u sporu! Ali, to nije sve. Sudovi ovakvim odlukama nisu 
oštetili tužioca samo za 426.660,02 dinara nego je taj iznos uvecan za 
vrednost štete na njegovom automobilu jer on ne samo da u suštini nije 
dobio naknadu štete, nego je sudskim odlukama oštećen, odnosno tuženi 
ne samo da nije platio naknadu stete, nego se neosnovano obogatio za 
426.660,02 dinara.

Sve ovo se naravno moglo izbedi pravednom i zakonitom presudom 
kojom bi protivtužbeni zahtev tuženog bio odbijen a tužilac, naravno, ne 
bi mogao drugi put da naplati istu štetu upravo zbog toga sto je red o is- 
toj šteti bez obzira što je o njoj dva puta odludeno. U takvoj situaciji bi 
šteta bila nadoknadena i tužilac bi zaista dobio spor. Ovako ga je ustvari 
izgubio jer to što pise u izreci presude u supstancijalnom smislu naprosto 
nije tadno.

UZROCI

Dve su kljudne stvari koje su dovele do ovakvog razvoja postupka: 
to što je sud pogresno držao da je otpao osnov isplate koju je tuženi izvr- 
šio dana 28. 12. 2001. g. i to što tužilac, za razliku od tuženog nije imao 
reviziju kao pravno sredstvo na raspolaganju.

Kao što je ved pomenuto, tuženi V. J. je u ponovljenom postupku 
podneo protivtužbu kojom je tražio da mu tužilac P. M. vrati ispladen iz
nos pozivajudi se na to da je otpao osnov te isplate dok se tužilac tome 
protivio istidudi da de pravni osnov pravosnažno prestati samo ako tužio- 
dev tužbeni zahtev za naknadu štete bude pravosnažno odbijen.

POSLEDICE

266



Taj osnov nije prestao ukidanjem ranijih presuda po kojima Je steta 
isplacena jer to ukidanje nije imalo pravnu prirodu pravosnažne odluke o 
prestanku pravnog osnova. Pravosnažnost prestanka osnova bi nastupila 
tek da je tužbeni zahtev tužioca za naknadu štete u ponovljenom postup- 
ku bio odbijen sto, medutim, nije slucaj jer je tuzbeni zahtev tužioca 
usvojen i time je pravni osnov isplate stete ostao na snazi.

S obzirom da je i u ponovnom postupku tužbeni zahtev za naknadu 
štete usvojen, to znači da osnov isplate stete ipak ostaje, tj. da ipak nije 
otpao. Zbog toga su nižestepeni sudovi trebali da odbiju protivtužbeni 
zahtev za vraćanje onoga što je isplaceno bez osnova, a nakon pravosna- 
žnosti tužbenog zahteva kojim je odredena naknada štete tužilac ne bi 
mogao da traži izvršenje ove druge presude jer mu je naknada štete već 
isplacena. Da je odluka bila takva, tada bi ovaj spor bio rešen zakonito i 
pravedno.

Osim toga, treba imati u vidu da je tuženi dana 28. 12. 2001. g. is- 
platio tuziocu na ime naknade stete, sa kamatom i troškovima ukupan iz- 
nos od 382.450,00 dinara, a da je i po ovde osporenim presudama bio du- 
zan da plati gotovo potpuno istovetan iznos — 385.206,00 dinara (takode 
na ime naknade stete, kamate i troskova). Dakle, da je usvojen tužiočev 
tužbeni zahtev a odbijen protivtužbeni zahtev tuženog, tužilac ne bi mo
gao da zloupotrebi takvu presudu posto tuženi ima potvrdu da je tužiocu 
isplatio naknadu stete, sa kamatom i troškovima u upravo tom iznosu.

Što se revizije tiče, donošenjem navedene drugostepene presude Ape- 
lacionog suda iscrpljena su sva pravna sredstva koja je tužilac P. M. imao 
na raspolaganju pred nadležnim sudovima. Prema odredbi cl. 394. st. 2. 
Zakona o pamicnom postupku revizija nije dozvoljena u imovinskoprav- 
nim sporovima kad se tužbeni zahtev odnosi na utvrdenje prava svojine 
na nepokretnostima, potraživanje u novcu, predaju stvari ili izvršenje ne- 
ke druge činidbe, ako vrednost predmeta spora pobijenog dela ne prelazi 
dinarsku protivvrednost 100.000 evra po srednjem kursu Narodne banke 
Srbije na dan podnošenja tužbe. Vrednost pobijanog dela presude u vre- 
me podnosenja tužbe je bila 382.450,00 dinara sto je daleko ispod donjeg 
limita koji je propisan kao uslov za reviziju. Osim toga, treba imati u vi
du odredbu čl. 55. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pamicnom 
postupku (SI. glasnik RS, br. 111/2009) prema kojoj ce se postupci zapo- 
četi pre stupanja na snagu ovog zakona, završiti po odredbama ovog za
kona.

Tokom postupka, tuzeni V. J. je bio u daleko povoljnijoj situaciji i u 
ovom pogledu. U vreme podnosenja tuzbe u ovde predmetnom pamičnom 
postupku, vrednost spora označena je na iznos od 15.000,00 dinara. Pre
ma odredbi čl. 382. st. 1. i 2. tada važećeg Zakona o pamičnom postupku 
(Službeni list SFRJ, br. 33/77 i dr.) u ovoj pamici je bila dozvoljena revi
zija. Nakon što je u prvom stepenu usvojen tuzbeni zahtev tužioca i na
kon što je dmgostepeni sud potvrdio prvostepenu presudu, tuženi je isko-
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ristio vanredno pravno sredsto koje mu je bilo na raspolaganju — podneo 
je reviziju Vrhovnom sudu Srbije. Revizija je usvojena i nižestepene pre- 
sude su ukinute. U daljem toku postupka, doneta je prvostepena presuda 
koja je potvrdena odlukom drugostepenog suda. U meduvremenu je, me- 
dutim, donet novi Zakon o pamičnom postupku (Službeni glasnik RS, br. 
125/2004) a dana 29. 12. 2009. g. donet je i Zakon o izmenama i dopu- 
nama Zakona o pamičnom postupku (Službeni glasnik RS, br. 111/2009). 
Prema odredbi cl. 394. st. 2. sada važećeg Zakona o pamičnom postupku, 
kao što je vec pomenuto, revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim 
sporovima kad se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu, ako 
vrednost predmeta spora pobijanog dela pravosnažne presude ne prelazi 
100.000. Za razliku od svih ranijih izmena pamičnog procesnog zakono- 
davstva, ova najnovija izmena, izvršena 29. 12. 2009. g., u prelaznim od- 
redbama ne predvida da ce se o pravu na podnosenje revizije odlučivati 
po pravilima pamičnog postupka koja su važila u vreme podnosenja tu- 
žbe. Na taj način se dospelo u situaciju da je u ovoj pamici tuženi imao 
pravo na vanredno pravno sredstvo — reviziju, dok tužilac sada u istoj 
toj pamici nema pravo na vanredno pravno sredstvo — reviziju. Pri tome, 
vrednost pobijanog dela presude je za tuženog kao podnosioca revizije bi- 
la znatno manja (15.000,00 dinara), nego sto je ta vrednost za tužioca 
(382.450,00 dinara).

PONAVLJANJE POSTUPKA

Medutim, kako naš narod lepo kaže: „Kad Bog zatvori vrata, otvori 
prozor”. Jedna od novina u odnosu na prethodne zakone u trenutno važe- 
ćem Zakonu o pamicnom postupku, a to je isti taj prema čijim odredba- 
ma tužilac P. M. nema prava na reviziju, je tačka 11. u čl. 422. st. 1. gde 
je propisano da se postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen 
može po predlogu stranke ponoviti ako je, u postupku po ustavnoj žalbi, 
Ustavni sud utvrdio povredu ili uskracivanje ljudskog ili manjinskog pra
va i slobode zajemčene Ustavom u pamičnom postupku.

Može se reci da su u sprovedenom pamičnom postupku izvršene po- 
vrede ljudskih prava zajemčenih Ustavom. Na iznet način povređeno je 
pravo tužioca P. M. na pravicno sudenje u smislu odredbe čl. 32. Ustava 
Republike Srbije prema kojoj svako ima pravo na pravično sudenje, kao i 
pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo u smislu čl. 36. Usta
va Republike Srbije kojim se jemči jednaka zaštita prava pred sudom. Ti
me Sto je tuženi u predmetnoj pamici imao pravo na reviziju, dok to pra
vo u istoj pamici tužilac nema, iako bi on svojom revizijom pobijao odlu- 
ku vece vrednosti, očigledno je doSlo do povrede ljudskog prava na jed
naku zaStitu prava i na pravno sredstvo.

Zbog ovih povreda P. M. je podneo ustavnu žalbu i ukoliko Ustavni 
sud žalbu usvoji i utvrdi da su navedenim presudama povredena ljudska
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prava tužioca — pravo na pravično suđenje iz čl. 32. Ustava Republike 
Srbije i pravo na jednakii zastitu prava i na pravno sredstvo iz čl. 36. 
Ustava Republike Srbije, P. M. ima mogucnost da predloži ponavljanje 
postupka i da u tom postupku nade pravdu koju do sada nije našao.

ZAKLJUČAK

Sudovi postoje da bi štitili prava gradana, to je njihova sveta misija. 
Pri donosenju svojih odluka morali bi se rukovoditi stvamim stanjem 
stvari i stvamim okolnostima, a ne samo logickim principima koji su če- 
sto udaljeni od činjenica. Možda bi u nekoj stabilnijoj i pravno uredenijoj 
drzavi bilo logično da oštečeni vrati ono što je dobio po jednoj presudi, 
ako će to isto dobiti po dmgoj presudi. Ali, ovde to nije bilo tako. Ovde 
je P. M. dva puta dobio naknadu iste štete i samo jednom vratio, a pri to
me je oštećen za 426.660,02 dinara i za vrednost celokupne štete koju je 
pretrpeo. Vrhunac apsurda je u tome što sudovi pri tome odlučuju da je 
njegov tužbeni zahtev osnovan. Za razliku od njega, V. J. je odlično pro- 
šao — ne snosi nikakvu odgovomost za nastalu stetu, a njegova nevolj- 
nost da je naknadi je još i nagradena sa tačno 426.660,02 dinara.

Sudovi su presudili logično, ali duboko nepravedno.
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С АО П ШТЕ ЊА
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Брише се из Именика адвокатских приправника РАЈИЋ МАРКО, адвокатски при- 
правник код Мишков Анкице, адвоката у Сомбору, са даном 24. 06. 2010. године 
због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

5. ГЛУМАЦ НАТАША (ЈМБГ: 0204984175048), дипломирани правник, рође- 
на 02. 04. 1984. године уписује се 25. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, Виктора 
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ско-приправничку вежбу код Пајовић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 25. 06. 
2010. године, у трајању од две године.
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9. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду БРСТИНА ГОРАН, рођен 23. 06. 1980. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Јасика Рајке, адвоката у Инђији, дана 25. 06. 2010. године, у 
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године, у трајању од две године.

13. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
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2010. године, у трајању од две године.

16. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду СИЛИЋ ЉУБИЦА, рођена 19. 01. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Весковић Ж. Миомире, адвоката у Сремској Митрови- 
ци, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

17. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЏИГУРСКИ 
БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 06. 2010. године, због пензиони- 
сања.

18. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАМЈАНЧЕ- 
ВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Сремским Карловцима, са даном 10. 07. 2010. године, 
због пензионисања.

19. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОКНИЋ 
РУЗМИРА, адвокат у Кули, са даном 21. 07. 2010. године, због пензионисан>а.

20. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЈИЋ 
СТЕВАН, адвокат у Руми, са даном 30. 06. 2010. године, због пензионисања.

21. ЏИГУРСКИ БРАНИМИР (ЈМБГ: 0501946800022), дипломирани правник, 
рођен 05. 01. 1946. године уписује се 15. 07. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Но- 
вом Саду, Данила Киша 17/а.

22. ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА (ЈМБГ: 0701951805066), дипломирани прав- 
ник, рођена 07. 01. 1951. године уписује се 20. 07. 2010. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Сремским Карловцима, Прерадовићева 28.
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23. РОКНИЋ РУЗМИРА (ЈМБГ: 1310951815074), дипломирани правник, рође- 
на 13. 10. 1951. године уписује се 02. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Мар- 
шала Тита 107/4.

24. МИЈИЋ СТЕВАН (ЈМБГ; 2012945880029), дипломирани правник, рођен 
20. 12. 1945. године уписује се 09. 07. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Пауно- 
вић Станка Вељка 141.

25. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛОНЧАРЕ- 
ВИЋ ПЕТАР, адвокат у Новим Бановцима, са даном 08. 04. 2010. године, услед смр- 
ти. — Шакић Сандра, адвокат у Старој Пазови, поставл>а се за преузимателл адво- 
катске канцеларије Лончаревић Петра.

26. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРИЧКИ 
АНКА, адвокат у Бачкој Паланци, са даном 31. 05. 2010. године, због пензионисања. 
— Збућновић Радослав, адвокат у Бачком Петровцу, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије Добрички Анке.

27. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БИРМАН- 
ЧЕВ ГОРАН, адвокат у Апатину, са даном 10. 06. 2010. године, због заснивања рад- 
ног односа. — Пецовски Никола, адвокат у Алатину, псх:тавља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије Бирманчев Горана.

28. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОРНОВИЋ 
ДРАГОМИР, адвокат у Ковачици, са даном 01. 06. 2010. године, на лични захтев. — 
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине. — 
Цицка Јано, адвокат у Ковачици, поставља се за преузимател>а адвокатске канцела- 
рије Корновић Драгомира.

29. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОСА- 
ВЉЕВИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду, са даном 05. 07. 2010. године, на лични 
захтев. — Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Вој- 
водине. — Сувајџић Бранислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузимате- 
л>а адвокатске канцеларије Радосављевић Љубице.

30. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине СРДИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Козомара Мршане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 
06. 2010. године.

31. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине БЕРБАКОВ БОРИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат- 
ско-приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 
06. 2010. године.

32. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ВЈЕШТИЦА БОЈАН, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско-при- 
правничкој вежби код Паскаш Драгана, адвоката у Зрењанину, са даном 10. 05. 2010. 
године.

33. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ДАМЈАНОВИЂ СОЊА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Узелац Бојана, ^адвоката у Суботици, са даном 15. 06. 
2010. године.

34. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ПЕТРОВИЋ МИЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Зиндовић Голуба, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 
06. 2010. године.
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35. Узима се на знање да МИЛИЋЕВИЋ МИЛОРАДУ, адвокату у Панчеву, 
мирују права и обавезе адвоката почев од 01. 06. 2010. године због постављења за на- 
челника Градске управе града Панчева. — Марић Зоран, адвокат у Панчеву, одређује 
се за привременог заменика Милићевић Милораду.

36. Узима се на знање да је РАКИЋ ДОМАЗЕТОВИЋ МИРНА, адвокат у Но- 
вом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиллког 
одсуства од 15. 05. 2010. до 14. 05. 2011. године. — Рибаров Зоран, адвокат у Новом 
Саду, одређује се за привременог заменика.

37. Узима се на знање да је ДАКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, привре- 
мено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 29. 06. 
2010. до 29. 06. 2011. године. — Перић Дамир, адвокат у Новом Саду, одређује се за 
привременог заменика.

38. Узима се на знање да је АСАНИ ХАВА, адвокат у Зрењанину, привремено 
спречена да обавља адвокатску делатност због болести од 16. 05. до 31. 05. 2010. го- 
дине. — Тапавички Ирена, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заме- 
ника.

39. Узима се на знање да је НИКОЛИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Вршцу, привре- 
мено спречена да обавл>а адвокатску делатност због болести од 15. 04. до 15. 06. 
2010. године. — Пупавац Жељко, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заме- 
ника.

40. Узима се на знање да је БАШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, привре- 
мено спречен да обавља адвокатску делатност због болести од 13. 04. 2010. године. — 
Шоти Феђа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

41. Узима се на знање да је ДЕНДА СЛАВКО, адвокат у Зрењанину, привре- 
мено спречен да обавља адвокатску делатност због болести од 26. 05. 2010. године. — 
Симоновски Ивица, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

42. Узима се на знанл да је ШКУНДРИЋ МИОДРАГ, адвокат у Панчеву, на- 
ставио са радом након што је био привремено спречен, дана 07. 06. 2010. године. — 
Јаковљевић Стеван, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заме- 
ника.

43. Узима се на знање да је Бељански Исцдора, адвокат у Суботици, промени- 
ла презиме, које сада гласи Мамула.

44. Узима се на знање да је Сабо Александра, адвокатски приправник у Новом 
Саду, променила презиме, које сада гласи Бјекић.

45. Узима се на знање да је ТУЦАКОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у 
Сомбору, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Торма Харија, адвоката у 
Сомбору, дана 11. 06. 2010. године, те да исту наставлл код Чичовачки Бранка, адво- 
ката у Сомбору, дана 12. 06. 2010. године.

46. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о 
преносу дела оснивачког капитала Ортачког адвокатског друштва „Ристић & партне- 
ри” на Јовичић Бранибора, адвоката у Новом Саду, с обзиром да је уговор у складу 
са Законом о адвокатури.

47. Узима се на знање да се Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду, разре- 
шава дужности привременог заменика Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду. — 
Др Алексић Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика 
Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.

48. Узима се на знање да је БОРЂОШКИ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 22, почев од 03. 
05. 2010. године.
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49. Узима се на знање да је ГУЊИЋ ИВАН, адвокат у .Новом Саду, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 10, почев од 24. 05. 2010. го- 
дине.

50. Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, пре- 
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 11, почев од 21. 06. 2010. 
године.

51. Узима се на знање да је МАТЕРИЋ ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 
01. 05. 2010. године.

52. Узима се на знање да је ЂУРКОВ КОЦОЉЕВАЦ РАДМИЛА, адвокат у 
Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4, почев 
од 09. 06. 2010. године.

53. Узима се на знање да је КОЦОЉЕВАЦ СЛОБОДАН, адвокат у Панчеву, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4, почев од 09. 06. 
2010. године.

54. Узима се на знање да је МИЈИЋ СТЕВАН, адвокат у Руми, преселио своју 
адвокатску канцеларију на адресу Пауновић Станка Вељка 141, почев од 18. 06. 2010. 
године.

55. Узима се на знање да је ПЕРИШ ИЋ МИХАЈЛО, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, почев од 22. 06. 
2010. године.

56. Узима се на знање да је МИЉЕВИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Сомбору, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Стапарски пут 10, почев од 23. 06. 
2010. године.

57. Узима се на знање да је ДРАГИН ЗОРАН, адвокат у Панчеву, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Ослобођења 6, почев од 15. 06. 2010. године.

Управни одбор
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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 електронском поштом (panonija@eunet.yu) 

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

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

цуски језик.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излази 12 пута годишње 
у месечним свескама

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

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

Овај број закључен је 1. јула 2010. године.

Тираж: 1700 примерака

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

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

алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

Компјутерски слог; Младен Мозетић, ГРАФИЧАР, Нови Сад

Штампа: OFFSET PRINT, Нови Сад
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