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INSTITUCUA PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
U PRAVNIM SISTEMIMA SLOVENSKIH NARODA*

Sloveni su najbrojnija etnička i lingvistička grupa naroda na evrop- 
skom kontinentu (sa ргеко 300 miliona stanovnika, tj. oko 35% evropske 
populacije), koja nastanjuje najveće delove jugoistočne, istočne i srednje 
ЕугореЗ Prema regionalnim i jezičkim sličnostima dele se na tri velike 
grape: Istočni Sloveni (Rusi, Ukrajinci i Belorasi), Zapadni Sloveni (Po- 
Ijaci, Česi i Slovaci) i Južni Sloveni (Bošnjaci, Bugari, Cmogorci, Hrvati, 
Makedonci, Slovene!, Srbi).  ̂ Imajući u vidu da su navedeni narodi tokom

* Rad primljen: 08. 02. 2010. godine.
> Tri istočnoslovenske države (Rusija, Ukrajina i Belorasija) imaju zajedno oko 210 

miliona stanovnika i najveća su grupa među Slovenima. Ova tri naroda su od ranog sred- 
njeg veka povezana u okviru Kijevske Rusije (ruski: Киевскал РусБ, ukrajinski: КшвсБка 
РусБ), a kasnije carske Rusije i SSSR-a. Poljaka, Čeha i Slovaka je oko 55 miliona, a Ju- 
žnih Slovena je blizu 35 miliona. Vidi Predrag Piper: Uvod u slavistiku, Beograd, 2000, str. 
5. lako nijedan slovenski narod ne pripada u celini jednoj veroispovesti, verujuci Sloveni su 
najvecim delom pravoslavci (Rusi, Ukrajinci, Belorusi, Bugari, Srbi, Cmogorci i Makedon
ci) i katolici (Poljaci, Česi, Slovaci, Hrvati, Slovenci), a manjim delom pripadnici islamske 
(Bošnjaci) ili neke druge veroispovesti.

2 Lingvisti govore kako su Sloveni sve do 12. veka govorili jedan te isti, starosloven- 
ski jezik, uz dakako brojne dijalekte. Doseljenje Madara u dolinu Karpata dovelo je do raz- 
dvajanja Južnih i Zapadnih Slovena, a nastankom samostalnih država osamostaljeni su i je- 
zici naroda u tim diiavama. Kasnije se razdvojio i češki jezik od slovaCkog, nakon što je 
područje Češke dosp>elo pod nemačku, a Slovačke pod madarsku vlast. Isto se desilo i sa 
slovenačkim i hrvatskim jezikom, kada su Slovenci dospeli pod nemačku, a Hrvati pod ma
darsku jurisdikeiju. Ukrajinci i Belomsi su bili pod mskom, poljskom, te kasnije sovjetskom
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istorije bili pod vlašću četiri carstva: Vizantijskog, Turskog, Ruskog i Au- 
stro-Ugarskog, a kasnije su sem Bugara i Poljaka, svi ostali Sloveni bili 
uklopljeni u tri višenacionalne državne tvorevine: Savez Sovjetskih Soci- 
jalistickih Republika (SSSR), Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (koja 
je 1929. preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju, a nakon 1945. u „konač- 
noj verziji” u Socijalističku Federativnu RepubHku Jugoslaviju, SFRJ) i 
Češkoslovačku (pre toga Čehoslovačka, ČSSR), to je razumljivo da su 
ove državne tvorevine izvrsile znacajan uticaj na kultumi i pravni razvoj 
slovenskih naroda i njihovih država. Za slovenske narode je karakteristic- 
no da su tokom razdoblja socijalizma (komunizma) kodifikovali socijali- 
stičko (u znatnoj meri sovjetsko) pravo i sovjetski model federativnog 
uredenja višenacionalne države, uz obezbeđivanje prava naroda na samo- 
odredenje do otcepljenja (Lenjinov model).^ Prihvatanjem ovog ideologi- 
zovanog pravnog sistema slovenski narodi su se u celosti odrekli svoje 
dotadasnje pravne tradicije i institucija. Padom Berlinskog zida se situaci- 
ja jos jednom menja i tada je socijalisticko pravo „izbrisano”, a na njego- 
vo je mesto stupila ili pravna tradicija, ili je preuzeto evropsko kontinen- 
talno pravo sa svojim institucijama.

U okviru komparativnog prava {comparative law, vergleichende Rechts- 
wissenschaft, droit compare, diritto comparativo), se sovjetsko (socijali
sticko) pravo smatra jednom od porodica,'* a kako se ono vezuje uz SSSR 
i slovenske narode, to neki autori celu ovu regiju („Istočnu Evropu”), 
uključujući i Albaniju, Madarsku, te Rumuniju, nazivaju „Slovenskom 
Evropom”.̂  Medutim ova (danas vec bivša) regija u političko-istorijskom 
pogledu nikako nije jedinstvena, nego može da se podeli barem na tri po- 
liticke, kultume i verske celine, medu kojima ne mogu precizno da se po- 
vuku granice. Ne želeći se upuštati u nove regionalne i politicke podele 
(tipa Zapadni Balkan) u „Istočnoj Evropi” razlikujemo: Srednjoevropsku 
regiju, Jugoistocnu Evropu (Balkan) i Severoistočnu Evropu (Baltik). Ka
ko se u potonjoj regiji nalaze neslovenske države, to se njome necemo 
baviti. U regiju Srednjoistočne Evrope bi od slovenskih država spadale 
Češka, Slovačka, te delom Slovenija, Hrvatska i Poljska. Radi se o drža- 
vama sa dominantno katoličkim stanovništvom, koje su kroz istoriju bile 
čvrsto povezane sa austrijskim, madarskim i nemackim kultumim kru- 
gom, te su uglavnom sledile zapadnoevropski pravni razvoj. Dragu zna- 
cajnu grupu čini Jugoistočna Evropa (Balkan) u koji spadaju zemlje sa 
pretežno pravoslavnim žiteljstvom koje su kroz istoriju svoje pravne siste-

vlašću što je uticalo i na njihove jezike. Buduci da se ta bliskost u jezicima očuvala do da
nas, posebno u pisanoj formi, zato dajemo tekst zakletve pojedinih predsednika na njihovom 
matemjem jeziku.

3 Vidi opšimije Ldszlć Нека: A szlđv allamok jogrendszerei. JATEPress, Szegedi 
Egyetemi Kiado, Szeged, 2008, str. 89—93.

O tome vidi opšimije Rene David Les grands systemes de droit contemporains. Pa
ris, 1982. Usp. Konrad Zweigert — Heint Kotz: Einfuhrung in die Rechtsvergleichung auf 
dem Gebiete des Privatrechts, Bd. 1, 3. Aufl., Tubingen 1996.

3 Vidi Roger Portal: Les Slaves Peuples etnations, Paris 1965, The Tomes Atlas o f 
World History, London 1979.

280



me bazirale na vizantijskom pravu, a kasnije su zbog visevekovne turske 
okupacije izostale iz zapadnog modela pravnog razvoja. One su tek kon- 
cem 19. veka prihvatile ovaj model i pokušale da ga inkorporisu u svoj 
pravni sistem. Na kraju pomenimo da je Rusija prošla kroz poseban prav- 
ni razvoj koji je prakticki sasvim različit od razvoja kontinentalnog (za
padnog) prava.

Raspadom triju socijalističkih federacija (SSSR, SFRJ i Češkoslo- 
vačke) nastalo je jedanaest novih država sa slovenskom vecinom, uz koje 
pribrajamo još i Bugarsku, te Poljsku, pa tako danas u Evropi postoji 13 
država sa vecinskim slovenskim življem.® Medu njima je Ruska Federaci
ja najveca drzava na svetu i najnmogoljudnija zemlja na evropskom kon- 
tinentu, dok je Ukrajina druga po veličini država u Evropi. Sve slovenske 
zemlje su kroz istoriju izgubile svoju nezavisnost kroz krace (Poljska na 
primer „samo” u periodu od 1795. do 1918. godine) ili duže vreme.'^

Neke od slovenskih zemalja (Slovenija, Makedonija, Ukrajina, Belo- 
rusija) pre raspada socijalističkih saveznih država nisu bile nezavisne dr- 
žave. Druge su pak (Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija i Bugarska) u 
meduvremenu (Bugarska 2007, a ostale 2004. godine) postale clanice 
Evropske unije.

Buduci da se radi o narodima kojima je zajednicki barem jedan deo 
istorijskog razvoja (socijalizam, višenacionalne savezne drzave), koje su 
nakon odbacivanja socijalističkog društvenog uređenja gotovo u celosti 
prihvatile kontinentalno pravo (narocito na putu članstva u EU), a sem to
ga su i susedi, zbog toga je izuzetno korisno upoznati i provesti kompara- 
tivnu analizu njihovih pravnih sistema, a sve sa ciljem iznalaženja opti- 
malnih rešenja. Komparacija istih je moguca jer su oni kompatibilni u 
mnogim elementima, a države svojim geografskim položajem, istorijom, 
tradicijom i kulturom pripadaju istom ili slicnom krugu, pa je i razumlji- 
vo da se veca sličnost u sistemu institucija uočava unutar grupe post-so- 
vjetskih te post-jugoslovenskih država, odnosno izmedu Češke i Slovač- 
ke. Komparativnu analizu pravnih sistema izvršio sam delom na norma- 
tivno-dogmatičnoj bazi uporedivanjem pravnog sadržaja ustava i zakona, 
odnosno državnih uredenja pomenutih zemalja.® Standardni sadržaj upore- *

6 Sem pobrojanih naroda, Sloveni su i Rusini koji, medutim, nemaju svoju nacional- 
nu državu, kao i Lužički Srbi koji danas predstavljaju malobrojnu etničku grupu.

 ̂ Preteča današnje Rusije, Kijevska Rusija se u 13. veku, usled invazije Mongola ras- 
pala na veći broj nezavisnih kneževina. Medu njima se u 14. veku uzdiglo Moskovsko kne- 
ževstvo koje je procvat doživelo tokom vladanja kneza Ivana III (1462— 1505) koji je udvo- 
stručio državni teritorij na račun susednih država i oslobodio Moskvu od Tatara, te Ivana IV 
Groznog (1547— 1584), prvog ruskog vladara koji se okrunio za cara. Od tada je Rusija 
svetska sila. Laszl6 Heka: A szlav nepek joga. /. resz. A szokasjogtol a torvenykezesig. A 
P61ay Elemćr Alapitvany Tansegedletei. Szeged, 2006, str. 66.

* Vidi opšimije Bado, Attila: Az osszehasonKtd jog  tudomdnyanak kialakuldsa. A 
magyar bi'rdi szervezet e's klasszifikdcid problemdi. In: Bado, Attila — Loss, Sandor: Bete- 
kintes a jogrendszerek vildgdba, Nyitott Konyv Kiado, Budapest 2003. Usp. Bad6 A. — 
Bencze M.: Az „intuitiv" Jogosszehasonlitds es a neoanalitikai jogelmelet. In: H. SziMgyi I. 
— Paksy M. (ured.): lus unum, lex multiplex. Szent Istvan Tžrsulat. Budapest, 2005, str. 
3 9 -6 4 .
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đenih ustava, tzv. materiae constitutiones uglavnom propisuje trodeobu 
vlasti, glavne državne organe i njihov pravni status, upravni sistem, odno- 
sno prava i obaveze državljana. Budući da se nijedan pravni sistem ne 
može posmatrati odvojeno od političkog uredenja zemlje, dominantnih 
odnosa snaga u njoj, privredne situacije i geografskog položaja, to je ja- 
sno da svaku od slovenskih država treba razmatrati uzimajući u obzir i 
nabrojane aspekte.®

Za ustave nastale posle pada komunizma (u južnoslovenskoj regiji je 
udomaćen naziv „tranzicijski period”) karakteristično je da su proveli ko- 
difikaciju klasičnih ustavnih principa, bilo prihvatanjem kontinentalnog 
prava, bilo vraćanjem na izvore koji su ukorenjeni u tom pravu.'° To je u 
praksi dovelo do šematizma, pa su tako dvodomni parlament uvele države 
sa relativno kratkom tradicijom parlamentarizma (Rusija, Belorusija, Polj- 
ska, Češka, Bosna i Hercegovina, Slovenija), neke su pak znatno poveća- 
le ulogu i značenje predsednika republike preuzimajući polupredsednički 
model vlasti. Specifičan pravni sistem ima Bosna i Hercegovina, čiji 
ustav je nastao kao sastavni deo Dejtonskog (Dayton) mirovnog sporazu- 
ma i bliži je anglosaksonskom pravnom modelu za razliku od kontinental
nog koji se primenjuje u ostalim slovenskim državama. Njegova je karak- 
teristika manji broj članova, njihovo ekstenzivno tekstualno formulisanje, 
te prihvatanje njegovih priloga (aneksa) kao organskih delova teksta." 
Ustavno uredenje Ruske Federacije se izdvaja od ostalih prvenstveno zato 
što je država definisana kao višenacionalna savezna država.'^

Tema ove studije je institucija predsednika Republike u pravnim si- 
stemima slovenskih naroda. Naime, razvojem parlamentarizma i demokra- 
tije je u zadnje vreme u regiji izuzetno živa rasprava oko uloge i značaja 
predsednika države, načina njegovog izbora i opoziva, te kruga ovlašćenja 
i nadležnosti. Ona je posebno došla do izražaja tokom izbora predsednika

9 O tome vidi Mathias Reimann: The Progress and Failure o f  Comaparative Law in 
the Second Half o f the Twentieth Century. The American Journal of Comparative Law, 
2002/4 (Vol. 50), str. 671—700. Usp. Bencze, Mžtyđs: A jogosszehasonlitas elmeleti mega- 
lapozšsanak vazlata, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politi
co, Tom. ХХП, Miskolc, 2004, str. 41—53.

10 Vidi Dragan Đukanović: Osnovne ustavne koncepcije u zemljama bivse Jugoslavije 
— uporedna analiza. Medunarodni problemi, Beograd, 2002, vol. 54, hr. 3, str. 272—ЗСИ5; 
Dragan Đukanović: Institucionalni modeli i demokratizacija postjugoslovenskih drzava. In- 
stitut za medunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2007; Heka Laszlo: A de'lszlav dllamok 
jogrendszereinek kihivdsai. VIII. Fejezet. In: Bad6 Attila — Bencze Matyas szerk.: Bete- 
kinte's a jogrendszerek vilagaba. Studio Batiq Szeged, 2007, str. 158— 179.

11 Prilozi (aneksi) imaju istu pravnu snagu kao i ostali deo teksta ustava. Vidi Dr 
Miodrag Jovičić: O ustavu. Savremena administracija, Beograd, 1977, str. 138.

12 U vreme izbijanja Francuske revolucije (1789) je u svetu bilo 23—25 samostalnih 
država, dok je do 1945. njihov broj porastao na 51. U periodu od 1945. do 1990. godine je 
na svetu bilo 99 država, a danas je njihov broj porastao na 194 države i 30 nezavisnih pod- 
ručja. Dakle je, nakon 1945. nastalo tričetvrtine današnjih država. Gledajući po kontinenti- 
ma najviše ih je u Africi (54), zatim slede Azija (47), Evropa (44), Sevema Amerika (23), 
Južna Amerika (12), te Australija (14). Treba računati na daljnje mrvljenje državnih teritori- 
ja: na primer u Indoneziji ima viSe od 13 hiljada otoka, sem toga u svetu postoji još desetak 
saveznih država čiji se pojedini delovi nastoje osamostaliti.
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Republike Hrvatske 27. decembra 2009 (prvi krug) i 10. januara 2010 
(drugi krug) kada su se pravni stračnjaci podelili oko modela izbora pred- 
sednika. Neki su, naime, predlagali da se umesto neposrednog izbora dr- 
žavnog poglavara uvede njegov izbor u parlamentu, kao svrsishodnije re- 
šenje koje postoji na primer u Madarskoj ili Češkoj. Zbog opsega materi- 
je u ovoj studiji uglavnom dajem komparativni pregled ustavnih i zakon- 
skih rešenja koja regulisu pitanja predsednika države, a ne upuštam se u 
razmatranje pojedinih konkretnih resenja.

N A Č IN  IZ B O R A  P R E D S E D N IK A  R E P U B L IK E

Uvodenjem visepartijskog sistema i prihvatanjem evropskokontinen- 
talnog pravnog modela u postsocijalističkim se državama pojavilo pitanje 
razdvajanja pojedinih grana vlasti (trodeobe vlasti) i nacina uredivanja 
medusobnog odnosa medu njima. Naime, u uslovima državnog socijali- 
zma i proklamovanog Jedinstva vlasti nije bilo mogucnosti ostvariti raz- 
dvajanje vlasti u klasičnom monteskjeovskom smislu, pa je do toga doslo 
paralelno sa izgradnjom demokratije i ustrojavanja vlasti. Tada su pojedi- 
ne države (medu kojima neke nisu ranije imale elemente državnosti) pri- 
hvatile republikanski oblik vladavine te su tražile optimalna resenja za dr- 
žavno uredenje i regulisanje medusobnih odnosa izmedu predsednika re
publike, vlade (ministarskog veca) i parlamenta. Odredivanje državnog 
uređenja je uz prihvatanje obaveze osiguravanja opstih ljudskih prava i 
sloboda bilo ključni segment u procesu tzv. tranzicije. Karakteristika je 
postsocijalističkih država „Istočne Evrope” da je socijalističke strukture 
zamenio novi model koji, medutim, nije nastao usled postepenog razvoja, 
nego kao rezultat raskida sa prošlošću. Izuzetak predstavlja tek Poljska u 
kojoj novi ustav nije donesen odmah nakon rušenja komunizma, nego tek 
1997. godine, nakon što je ustav iz 1952. godine vise puta modifikovan 
(prva stepenica na tom putu bila je vracanje instituta dvodomnog parla
menta ponovnim uspostavljanjem Senata).'^ Tokom izgradnje novih struk- 
tura su uz pravnoistorijsku tradiciju znacajnu ulogu imali i politički odno- 
si snaga, koji dakako nisu staticni, nego se stalno menjaju. U vezi nave- 
denoga su se pojavile vece ili manje razlike u pravnim sistemima kompa- 
riranih država ovisno o tome kakvu su ulogu u sistemu trodeobe vlasti 
namenili zakonodavnoj, izvrsnoj i sudskoj vlasti.*'* Shodno tome, kao i 
mehanizmima vlasti te saodnosu medu nosiocima vlasti, a naročito na 
osnovu uloge koju ima predsednik republike, obično se razlikuju tri mo
dela; predsednički, polupredsednički i parlamentami. U prezidencijalnom 
sistemu je predsednik republike istovremeno i sef države i premijer, te dr-

*3 TrdcsSnyi Laszlo — Bado Attila szerk.: Nemzeti alkotmdnyok az Eurdpai Unid- 
ban. KJK-KERSZČV Jogi es Ozleti Kft. Budapest, 2005, str. 522; Usp. Heka Lšszlć: A 
szlav dllantok jogrendszerei, str. 85—87.

Vidi opšimije Janos Sari: A hatalommegosztds, Osiris, Budapest, 2000.
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ži u rukama izvršnu vlast, dok zakonodavnu vlast vrši skupština.'^ U po- 
lupredsedničkom modelu je njegova uloga ojačana, jer deli izvršnu vlast 
sa predsednikom vlade ( i^ o  često ima veća ovlašćenja od vlade), dok u 
parlamentamim republikama šef države ima reprezentativnu, predsednik 
vlade izvršnu, a skupština zakonodavnu i kontrolnu funkciju. Sem ove 
osnovne podele, neki teoretičari pominju i nove kategorije, budući da u 
sistemu političkog uredenja postoje odstupanja od ovih modela. Тако je 
na primer Matthew Shugart uzimajući u obzir odnose snaga u izvršnoj 
vlasti izvršio podelu na pet kategorija. To su: čisti predsednički (kada je 
državni poglavar ujedno i predsednik vlade, imenuje ministre, a za svoj 
rad i rad vlade ne odgovara parlamentu), premijersko-predsednički (izvr- 
šna vlast je podeljena između vlade koju vodi premijer i predsednika re
publike), predsedničko-parlamentarni (i predsednik i parlament mogu da 
sruše vladu i pojedine ministre), parlamentami sa predsednikom, te čisti 
parlamentami sistem.'® Osnovna razlika izmedu ova dva poslednja mode- 
la je u tome što se u „parlamentamom sistemu sa predsednikom” šef dr- 
žave bira neposredno, dok u čistom parlamentaraom sistemu predsednika 
države bira parlament.’’ Profesor Kilenyi u vezi ove podele primećuje da 
iz činjenice kako predsednik republike ima snažna ovlašćenja u odnosu 
na izvršnu vlast, ne treba izvlačiti zaključak da šef države ima ista takva 
ovlašćenja i prema zakonodavnoj vlasti.'* Važan segment u procenjivanju 
ovlašćenja državnog poglavara jeste način njegovog izbora. Vladan Kutle- 
šić navodi da stav teorije u vezi posrednog (u parlamentu) i neposrednog 
izbora „proizlazi iz veze stepena legitimiteta i vrste ovlašćenja, odnosno 
iz pravila da snažnija ovlašćenja zahtevaju neposredni legitimitet i vice 
versa.''  ̂ Gyorgy Wiener smatra da je neposredan izbor predsednika države 
karakteristika prezidencijalnog sistema vladavine, kao što prihvata i da je 
izbor predsednika u zakonodavnom telu oznaka „čistog” parlamentamog 
modela.-“ Slično mišljenje dele i drugi komparatisti, ističući kako pozicija 
neposredno izabranog šefa države može dovesti do nastanka predsednič- 
kog ili polupredsedničkog sistema. Sasvim drugi stav zauzima Geza Ki
lenyi po kojemu nema uzročno-posledične povezanosti između načina iz
bora i ,jačine” predsedničke funkcije. Tu svoju tvrdnju podupire činjeni- 
com da među državama članicama Evropske unije predsednike neposred-

'5 Peter Paczolay: Prezidencidtis vagy parlameniđris demokracia — vđlaszthat-e К6- 
zep-Eurćpa? In: Politikatudomdnyi Szemle, Budapest, 1992/2, str. 169.

Matthew Shugart: Of Presidents and Parliaments. East Euroftean Constitutional 
Review, 1993, Winter, str. 30.

Dr. Lorant Csink: A koztarsasagi elnoki tisztsćg K6zep-Eur6paban. A lengyel, a 
cseh es a szlovak lit. In: Romdniai Magyar Jogtudomdnyi KdzJdny, 2007/1, str. 80—91, str. 80.

Gćza Kilenyi: A koztarsasagi elnoki tisztseg a nemzetkozi jogosszehasonlltas tii- 
kreben. In: Magyar Kozigazgatas. Budapest, 1994/10— 11, str. 577.

Vladan Kutlešić: Ustavi bivsih socijalističkih driava Evrope. Uporedno pravna 
studija. JP Službeni list SCG. Beograd, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2004, str. 
5 5 -5 6 .

-0 Gyorgy Wiener: Az dllamfo helye a hatalommegosztas rendszereben. Jogtudomanyi 
Kbzlony, Budapest, 1995/6, str. 256.
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no biraju: Austrija, Bugarska, Finska, Francuska, Irska, Litva, Poljska, 
Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija, a da „težina” njihove funkcije 
nije identična, jer se medu njima nalaze one sa polupredsedničkim kao i 
one sa parlamentamim modelom vlasti.^' Sličnu tendenciju možemo zapa- 
ziti i u kompariranim slovenskim državama, medu kojima su neki pred- 
sednici sa „slabijim” ovlašćenjima birani neposredno (Slovenija, Bugar
ska), dok posredno birani češki predsednik ima relativno široke ingerenci- 
je. Unatoč navedenom, možemo prihvatiti pravilo da države sa tradicio- 
nalno snažnim predsedničkim ovlašćenjima (npr. Francuska) neposredno 
biraju šefa države, dok one koje imaju dugovečnu parlamentamu prošlost 
(Nemačka) državnog poglavara biraju u skupštini.^  ̂ Sama činjenica da je 
predsednik republike izbomu legitimaciju stekao na neposrednim izbori- 
ma ne znači da ima jača ovlašćenja od onoga koji je izabran od parla- 
menta, jer su naprosto u obadva slučaja legitimaciju stekli od naroda (koji 
je preneo neka svoja ovlašćenja na narodne poslanike). Razlika je u opse- 
gu ovlašćenja, odnosno u tome uz koje okolnosti obavlja svoja ovlašće- 
nja, na čije predloge vrši poslove iz svoje nadležnosti, da li je potrebna 
saglasnost dmgog lica (sapotpis), te da li šef države ima i političku odgo- 
vomost za donesene odluke (kao npr. u slučaju slovačkog predsednika). 
Lorant Csink napominje da u ustavnopravnom pogledu sama činjenica da 
nosioca odredene funkcije bira parlament ne znači da izmedu dve institu- 
cije postoji subordinacija, pa cak ni to da parlament može kontrolisati rad 
izabrane osobe. On u odnosima izmedu parlamenta i izvršne vlasti razli- 
kuje cetiri nivoa:

a) dvostruka legitimacija (ovde ubraja predsednike u prezidencijal- 
nim i polupredsednickim sistemima, te one šefove parlamentarnih država 
koje gradani neposredno biraju);

b) samostalna izvrsna vlast kod koje skupština ne praktikuje pravo 
kontrole (u ovom sistemu se uvršćuje položaj onih šefova država koje bi
ra parlament, ali oni, sem retkih izuzetaka, nisu dužni podnositi izveštaj o 
svom radu zakonodavno-predstavničkom telu);

c) izvršna je vlast nezavisna, ali parlament ima pravo kontrole (skup- 
stina bira nosioca izvrsne vlasti koji kontroliše, ili barem nadzire njegov 
rad, ali nema mogucnost da opozove mandat izabranog nosioca izvršne 
vlasti);

d) parlament ima pravo da smeni izvršnu vlast (reč je o „čistom” 
parlamentamom modelu).^

Juan J. Linz je zabeležio da je ,,u strogom smislu reči parlamentami 
sistem onaj, u kojemu je skupština jedina legitimna demokratska instituci- 
ja od čijeg poverenja ovisi stabilnost vlade”.̂ '*

2* Gćza Kilžnyi, ibid., str. 580.
22 Dr. Lćrant Csink, ibid., str. 81.
22 Dr. Lorant Csink, ibid., str. 82.
2"* Juan J. Linz: Az elnoki rendszer veszdlyei. In: Politikatudomanyi Szemle, Buda

pest, 1992У1, str. 143.
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U analiziranim državama, sem Češke Republike, se predsednik repu
blike bira direktno na izborima, dok se češki šef države bira u parlamentu 
i to najvise kroz tri izboma kruga, s time da se pravila o načinu izbora 
razlikuju u svakome od krugova i z b o r a U  prvom krugu je za predsedni- 
ka republike izabran kandidat koji u dvodomnom parlamentu posebno do- 
bije apsolutnu vecinu glasova poslanika u Poslaničkom domu i senatora u 
Senatu. U drugom krugu je dovoljna i relativna vecina glasova, ali se i 
ovog puta, ista treba dobiti posebno u svakome od dvaju domova parla- 
menta. Tek je u trecem krugu dovoljna relativna vecina svih članova obe- 
ju domova skupstine. Tada vredi princip stvarne relativne vecine, što zna- 
či da ce za državnog poglavara biti izabran kandidat koji dobije vecinu 
od ukupnog broja glasova. Ako se ni u tom krugu ne uspe izabrati pred
sednik republike, onda treba raspisati nove izbore.

Što se tiče država koje preferiraju dikrektan izbor predsednika, u nji- 
ma se redovno izbori održavaju u dva kruga. U prvome krugu je izabran 
predsednik ako dobije apsolutnu vecinu glasova. Ukoliko to ne pode za 
rukom niti jednome od kandidata, onda se održava drug! krug u kome se 
takmiče dvojica kandidata koji su u prvom krugu dobili najveci broj gla
sova.

Da bi neko mogao da se kandiduje za predsednika republike potreb- 
no je da ispunjava odredene opšte uslove kao što su: državljanstvo države 
za čijeg državnika se kandiduje, prebivalište, pasivno biračko pravo (pra- 
vo birati i biti biran).-® Sem toga se u nekim slovenskim pravnim sistemi- 
ma traži kao uslov i odredeni broj godina života (uglavnom 35 ili 40), 
koja životna dob treba da se navrši do prvog izbomog kruga. Predsednik 
Belorusije {Прзз1дзнт Рзспублш Беларусб) može da bude državljanin te 
zemlje koji je navršio 35. godinu života, ima aktivno i pasivno biračko 
pravo, te je u zadnjih deset godina živeo na teritoriji ove države.-'  ̂ Za 
predsednika Ruske Federacije {Првзидвнт Россипскоп Федерации) može 
da bude izabran ruski državljanin sa navršenih barem 35 godina života, 
koji je bez prekida u zadnjih deset godina živeo u Rusiji.^® Isti uslovi po- 
stoje i za izbor ukrajinskog predsednika {Президент Украши) koji mora

25 Ustava Česke republiky ze dne 16. prosince 1992. listavni zdkon Č. 1/1993 Sb. ve 
znčm' ustavnfho zakona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb. 395/2001 Sb. a 515/ 
2002 Sb. (u nastavku Ustav ČeSke Republike). Č1. 54 (2).

25 U nekim ustavima se traži i da kandidat ima državljanstvo zemlje kroz odredeni 
broj godina, dok neke drzave (npr. Bugarska) prihvataju američki model i kao uslov propi- 
suju da predsednički kandidat cižavljanstvo zemlje treba da stekne rodenjem na području 
dotične zemlje (ius soli).

22 KaHCTuryubw Рзспублш ВеларусБ (ruski: Конституцил Республики ВеларусБ) 
от 15. 03. 1994. года с из.мененилми и дополненилми от 24. 11. 1996. года и 17. 10. 
2004. года. Текст Консппуции Республики Беларусв согласно публикации в газете 
„Звлзда" от ЗО.марШа 1994 žoda (u nastavku: Ustav Belorusije), Артикул 80. Izbore raspi- 
suje Poslanički dom (Ilatamb/ прадстаушкоу) najmanje pet raeseci pre isteka mandata 
predsednika, a treba da se održe najkasnije dva meseca pre isteka mandata državnog pogla
vara.

28 Конституцил PoccHiICKOit Федерации (u nastavku: Ustav Ruske Federacije). 
СтатБЛ 81.
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da bude državljanin te zemlje sa navršenih 35 godina života, le da je u 
poslednjih deset godina živeo u državi čiji predsednik želi da bude.^  ̂ U 
Poljskoj se za predsednika {Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) takode 
traži navršenih 35 godina života, državljanstvo, biračko pravo, kao i podr- 
ška od najmanje sto hiljada birača koju građani daju svojim polpisima na 
odgovaraćujoj listi svakom pojedinom kandidatu. U Češkoj Republici nije 
expressis verbis odredena životna dob koja se traži od predsednika repu
blike (Prezident republiky), ali je propisano da se za državnog poglavara 
može kandidovati samo ona osoba, koja može biti birana u Senat, šlo 
znači da mora da navrši 40. godinu života jer je to uslov za izbor senato- 
ra. Kandidata za predsednika republike mora da predloži najmanje deset 
narodnih poslanika ili senatora. U Slovačkoj se od ustavnih promena iz 
1999. godine predsednik {Prezident) bira direktno. Kandidovati se može 
svaki slovački državljanin sa navršenih 40 godina života, koji ima biračko 
pravo, ako ga predloži najmanje 15 narodnih poslanika ili 15.000 birača.^ 
U Makedoniji se za predsednika republike (Претседател на Репубтка 
Македонија) može kandidovati samo onaj makedonski državljanin koji je 
na dan izbora navršio 40. godinu života, a uz to je u zadnjih 15 godina 
najmanje deset godina živeo na teritoriji Makedonije.^' Uz kandidaturu 
treba da se priloži lista potpisa najmanje 10.000 gradana koji daju podr- 
šku kandidatu, ili predlog upucen od strane barem 30 narodnih poslani- 
ka.̂  ̂ Predsednika republike Bugarske {ПрезиденшЂт) bira se iz reda bu- 
garskih državljana koji su državljanstvo stekli rodenjem, koji su navršili 
40. godinu života, imaju aktivno i pasivno biračko pravo te su u zadnjih 
pet godina živeli u Bugarskoj. Za predsednika je izabran onaj kandidat 
koji dobije natpolovičnu većinu glasova birača na izborima na kojima je 
glasala natpolovična većina upisanih birača.^  ̂ Bugarski pravni sistem se

29 Констит>'ц1л Украши Приинлта на n ’a T if l cecii ВерховноТ Ради Украши 28 
червнл 1996 року 1з зм1на.ми, внесеними Законом Украши №2222-IV вш 8 груднл 
2004 року (ustavni zakon о izmeni i dopuni ustava broj 2222/IV cxl. 8. decembra 2004. go
dine, u nastavku; Ustav Ukrajine). Статтв 103. 0  zvaničnom tumačenju ove odredbe od 
strane Ustavnog suda Ukrajine vidi: OcJjiuitiHe тлумаченнв до частини третБоТ c r a i T i  103 
див. в Ртенш Конституцшного Суду N 22-рп/2003 (v022p7J0-03) вш 25. 12. 2003).

20 Izbori treba da se održe i onda ako se kandiduje samo jedna osoba, ali je taj kan
didat izabran za predsednika samo u onom slučaju ako je dobio večinu od u glasačke kutije 
ubačenih glasačkih listića. Vidi tJstava Slovenskej republiky Č. 460/1992 Zb., ako vypl^va 
zo zmien a doplnem vykonanych ustavnym zdkonom Č. 244/1998 Z. z., ustavn^m zdkonom 
Č. 9/1999 Z. z., ustavnym zakonom Č. 90/2001 Z. z., ustavnym zškonom č. 140/2004 Z. z. a 
ustavnym zakonom i .  323/2004 Z. z. U s t a v n y  z d k o n  Č. 397/2004 Z. z. o spolupr^ci 
Narodnej rady Slovenskej republiky a vlady Slovenskej republiky v zdležitostiach Eur6pskej 
linie (u nastavku; Ustav Republike Slovačke). Č1. 101 (6).

2> Устав на Република Македонија, ,JSluibeni vesnik na Republika Makedonija" 
1/1992, 31/1998. i 91/2001 (u nastavku: Ustav Republike Makedonije). Чден 80.

22 Ustav odreduje da se raspišu novi izbori ako nijedan kandidat ne dobije većinu 
glasova. Novi izbori treba da se raspišu i onda, ako se kandidovala samo jedna osoba, ali 
ona u prvom krugu ne dobije potrebnu većinu glasova.

22 Конституцид на Република БЂЛгарил, ,ЛЂржавен вестник" бр. 56 от 13. 07. 
1991 г., в сила т 13. 07. 1991 г., из.м. и доп., бр. 85 от 26. 09. 2003. r. из.м. и доп., ДВ. 
бр. 18 от 25. 02. 2005. r., бр. 27 от 31. 03. 2006. r., бр. 78 от 26. 09. 2006. г. — Реше-
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razlikuje od ostalih po tome što propisuje institut potpredsednika republi
ka {Вицепрезидентгт), koji zamenjuje šefa države (kao u američkom 
modelu) te mu pomaže u radu, a bira se istodobno sa predsednikom repu
blike, na istom glasačkom listiću i prema istim uslovima.^ Ovaj se model 
razlikuje od rešenja koje važi kod drugih slovenskih država i po tome što 
u slucaju odsutnosti ili sprecenosti državnog poglavara njega menja pot- 
predsednik, a ne predsednik parlamenta.^  ̂ Pravo da bude biran za pred- 
sednika Cme Gore {Predsjednik Cme Gore) ima državljanin te zemlje, 
koji je navršio 18 godina života i koji ima prebivaliste u Cmoj Gori naj- 
manje 10 godina u poslednjih 15 godina pre dana održavanja izbora.^® Za 
izbor predsednika Srbije,̂ "' Hrvatske i Slovenije {predsjednik Republike, 
predsednik Republike) nisu propisani posebni uslovi, sem da kandidat 
mora bid državljanin zemlje te imad pasivno biracko pravo.^* Tako na 
primer clan 2. Zakona o izboru predsednika Republike Srbije propisuje: 
„Pravo da bira predsednika Republike i da bude biran za predsednika Re
publike ima svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike 
Srbije (u daljem tekstu: birac)”.̂ ’

Bosna i Hercegovina je jedina slovenska država u kojoj funkciju 
predsednika obavlja kolektivno telo (Predsjedništvo) sastavljeno od tri 
člana, predstavnika triju konstitutivnih naroda, koji se biraju odvojeno u 
dva entiteta.'*° U Federaciji BiH biraju se članovi Predsedništva iz redova 
bošnjačkog i hrvatskoga naroda, dok se srpski clan bira u Republici Srp- 
skoj.'" Članovi Predsedništva se svakih osam meseci (po principu rotaci-

Hue № 7 на Конституционнин сгм от 2006 г., бр. 12 от 6. 02. 2007. г.) (ДВ, бр. 12 от 
6. февруари 2007. г. (u nastavku: Ustav Republike Bugarske). Č1. 93.

34 Ustav Bugarske je pitanje zamene šefa države doduše rešio principijelno i od stra- 
ne istovrsnog organa, ali Je preuzeo model svojstven predsedničkom sistemu, gde je pred
sednik nosilac čitave izvršne vlasti. Nasuprot tome, bugarski predsednik uopšte nema široka 
ovlaSćenJa.

35 Ustav Republike Bugarske. Чл. 94.
35 Zakon o izboru Predsjednika Cme Gore, ,,S1. list Cme Gore”, br. 17/07. od 31. 12. 

2007. Član 2. ovog zakona određuje: ,Jzbore za Presjednika raspisuje predsjednik Skupštine 
Cme Gore, najkasnije 120 dana prije isteka mandata Predsjednika. Odlukom o raspisivanju 
izbora određuje se dan održavanja izbora. Od dana raspisivanja do dana odrtavanja izbora 
ne može proteči manje od 60 ni više od 90 dana."

37 Устав Републике Србије, „Службени tmcHUK Репу&1ике Србије" 98/06 (u na
stavku: Ustav Republike Srbije) u članu 114. određuje da izbore za šefa države raspisuje 
predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da 
se izbori okončaju u narednih 60 dana, u skladu sa zakonom.

38 Izabrani hrvatski predsednik, medutim, mora da za vreme trajanja mandata ,^amr- 
zne” svoj status u političkoj partiji, te o tome treba da obavesti Hrvatski sabor. Pre ustavnih 
promena (zadnja je iz 2000. godine) u Hrvatskoj nije bilo inkompatibilno članstvo u politič- 
koj stranci sa obavljanjem funkcije predsednika države. Tako je dr Franjo Tudman bio i dr- 
žavni poglavar, te predsednik stranke (HDZ).

39 Zakon o izboru predsednika Republike, „Službeni glasnik RS”, br. 111/07. Clan 2.
40 Ustav Bosne i Hercegovine. Opšti okvimi sporazum za mir u Bosni i Hercegovini 

— Aneks IV (u nastavku Ustav Bosne i Hercegovine.) Clan V. Predsjedništvo.
41 Birači u Federaciji BiH glasaju samo za jednoga predsedničkog kandidata, dakle 

ili za Bošnjaka ili za Hrvata. Na predsedničkim izborima 2006. godine se HDZ u Bosni i 
Hercegovini raspao na dve frakcije, te je ta partija koja tradicionalno okuplja Hrvate u ovoj
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je) smenjuju na mestu predsedavajućeg Predsedništva tokom njihovog če- 
tvorogodišnjeg mandata.

U državama koje su prihvatile model direktnog izbora se predsednik 
republike bira na osnovu opšteg i jednakog izbomog prava na slobodnim 
i neposrednim izborima, tajnim i ličnim glasanjem uglavnom na mandat u 
trajanju od pet godina.''- Izuzetak od ovog pravila predstavljaju mandati 
predsednika Ruske Federacije te Bosne i Hercegovine koji se biraju na 
period od četiri godine. Opravdanost petogodišnjeg predsedničkog ciklusa 
se obrazlaže činjenicom da je neposredno izabrani predsednik „snažniji” 
od onoga izabranog u parlamentu, pa se zbog toga njegov mandat bolje 
može razdvojiti od skupštinskog cildusa. Time se omogućava da predsed
nik odvojeno izrazi svoj stav te tako izbegne preplitanje i meSanje kam- 
panja i programa. Pored toga se ostvaruje i stabilizacija sistema ukoliko 
svim državnim organima ne prestaje mandat u isto vreme."*̂  Shodno pre- 
đašnjem stavu je logicno da mandat predsednika koga bira parlament pre- 
stane istodobno sa mandatom skupštine. Ali komparativna praksa nije je- 
dinstvena ni u pogledu ovog pitanja, pa su tako na pet godina produženi 
mandati i predsednika biranih u parlamentu (sem Ceške je to slučaj na 
primer i u Madarskoj), dok neposredno birani predsednici Rusije i BiH 
imaju četvorogodišnji mandat, s time da ovi šefovi država imaju velika 
ovlašćenja čak i u izvršnoj vlasti. Negativne posledice petogodišnjeg 
mandata ogledaju se u činjenici da se nakon prestanka mandata parlamen- 
ta može dogoditi da barem još godinu dana (ili duže, u slučaju raspušta- 
nja parlamenta) predsedničku dužnost obavlja državnik izabran od pred- 
stavničkog tela koji medutim, usled promenjenih odnosa političkih snaga 
nakon izbora vise ne uživa njegovu podrSku."”

državi istaknula dva kandidata. Na veliko iznenadenje tamošnjih Hrvata niti jedan od ove 
dvojice nije izabran u Predsedništvo BiH, nego je najviše glasova dobio kandidat Socijalde- 
moicratske partije Željko Komšić. Za njega je glasalo 97.267 birača, odnosno 40,83%. Kom- 
šić je doduše dobio manje glasova nego dvojica HDZ-ovih kandidata zajedno (Ivo Miro Jo- 
vić je dobio 59.831 glasova, odnosno 25,11%, a Božo Ljubić 42.424 glasova, odnosno 
17,81%), ali mu je to bilo sasvim dovoljno da postane hrvatski član Predsedništva. Velik 
deo razočaranih Hrvata u nekadašnjej centralnoj jugoslovenskoj republici nije doduše ospo- 
ravao legitimitet Komšićevog izbora (koji od 1. oktobra 2006. obavlja funkciju hrvatskog 
£lana Predsedništva), nego je prigovarao zato što „Komšića nisu izabrali Hrvati, nego Bo- 
šnjaci” (naime, birači SDP-a su većinom Bošnjaci), kao i zato ,3to Komšić sebe ne smatra 
Hrvatom”. Ovaj hrvatski član Predsedništva je, zaista, u prvim izjavama nakon izbora isti- 
cao da je on „bosanski katolik”, dodajući uz to i da nije vemik. Hrvati u BiH su ostali do- 
sledni u tvrdnjama da izbomi zakon nije pravedan, jer na području Federacije BiH omogu- 
cuje da za hrvatskog kandidata glasaju i Bošnjaci. Budući da su pripadnici bošnjačkog naro- 
da skoro trostrako brojniji od tamošnjih Hrvata, to im se pruža mogućnost da u velikoj meri 
utiču na ishod izbora za hrvatskog člana Predsedništva BiH. Medutim, unatoč svim ovim 
primedbama, treba istaknuti da je Željko Komšić dobio gotovo 98 hiljada glasova, dok je 
SDP na parlamentamim izborima osvojio oko 28 hiljada glasova, pa je jasno da za Komšića 
nikako nisu glasali samo članovi njegove stranke, nego da je dobio podršku i velikog broja 
birača iz redova bosanskohercegovačkih Hirata.

■*2 Zakon o izboru predsednika Republike. I. Osnovne odredbe. Izbor i mandat pred
sednika Republike. Clan 1.

■*3 Vladan Kutlešić, ibid., str. 55—56.
Postoje odstupanja od petogodišnjeg mandata. Tako na primer predsednika Sjedi- 

njenih Američkih Država (President o f  the United States o f America) biraju elektori na ne-
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Sa izuzetkom Belorusije,"*  ̂ ustavi ostalih kompariranih država odre- 
duju da niko ne može vise od dva puta da bude biran za predsednika re
publike bilo uzastopno, bilo uopšte.'** Ovu potonju varijantu je prihvatio 
Ustav BiH, koji propisuje da „clanovi Predsjedništva mogu biti birani još 
jedan uzastopni mandat, a nakon toga nemaju pravo izbora u Predsjedni- 
štvo prije isteka četvorogodišnjeg roka”.'*̂

Obavezan element predsedničke inauguracije je polaganje zakletve 
koja može da se desi u parlamentu (Cma Gora, Makedonija, Srbija, Ukra- 
jina,''* odnosno u Češkoj pred oba doma parlamenta),"*® ili u Predstavnič- 
kom domu skupstine (Poljska,^“ Slovenija^'). odnosno pred predsednikom 
Ustavnog suda (Hrvatska).^  ̂ izuzetak od ovde opisanoga nalazimo kod dr-

posrednim izborima na mandat od četiri godine, dok Italijani svog predsednika (Presidente 
della Repubblica Italiana) biraju na period od sedam godina u parlamentu na zajedničkoj 
sednici domova iz reda italijanskih drfavljana sa navršenih 50 godina života.

'•5 U Belorusiji je 2004. godine odiian referendum na kojemu su gradani glasali za 
brisanje člana ustava koji je propisivao dva uzastopna petogodišnja mandata, pa je zahvalju- 
juci tome predsednik Aleksandar Lukašenko mogao biti i treći puta izabran za šefa države. 
Vidi Ustav Belorusije, Артикул 81.

‘*6 Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske, broj 56/90, 135/ 
97, 8/98 — pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 — pročišćeni tekst. Promjena Ustava Re
publike Hrvatske, „Narodne novine” broj 28/2001 (u nastavku: Ustav Republike Hrvatske) u 
članu 94. propisuje da je moguć reizbor predsednika republike na još jedan petogodišnji 
mandat. Unatoč tome je prvi predsednik Republike Hrvatske dr Franjo Tudman ukupno tri 
puta biran za šefa države. Prvi puta je izabran još za vreme Jugoslavije, kada se izbor dogo- 
dio u Saboru (1990. godine), a kasnije je, nakon donošenja ustava, izabran dva puta na ne- 
posrednim izborima. Drugi mandat nije završio jer je umro u decembru 1999. godine.

Ustav BiH. Clan V. Predsjedništvo. 1. Izbor i trajanje mandata. (b).
Ustav Ukrajine. Статтн 104. Президент Украти складае таку прислгу:

(1м’л та пр1звише), eojtem народу обранип Президентом Украши, заступак)чи на цеп ви- 
сокип пост, урочисто npuc^гa^o на eipmcmb Украш. Зобов ’n3yiocb ус1ма своГми справами 
боронити суверентет i нeзaлeжнicmb Украши, дбати про благо Втчизни i добробут 
yKpamcbKoao народу, обстопвати права i свободи громаднн, додержуватисл Консти- 
туци Украши i закошв Украти, виконувати своТ обов ’̂ зкu в штересах ycix стввтчи- 
зник1в, тдносити авторитет Украти у  свт Г.

Vidi Ustav Češke Republike. Čl. 59
(1) Prezident republiky složi' slib do rukou pfedsedy Poslanecke snemovny na spo- 

lečne schuzi obou komor.
(2) Slib prezidenta republiky zm': ,^libuji vemost Česke' republice. Slibuji, ie  budu 

zachovavat je jt Ustavu a zakony. Slibuji na svou čest, ie  svuj lirad budu zastavat v zdjmu 
vSeho lidu a podle sveho nejlepsiho vedomi a svedomC'.

50 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. z dnia 
16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483, sprost.: z 2001 r. Nr 28, poz. 319. (u nastavku: Ustav Re
publike Poljske) Art. 130. Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urz^d po zlozeniu wobec 
Zgromadzenia Narodowego nast^puj^cej przysi^gi: „Obejmujqc z woli Narodu urzqd Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyicie przysifgam, ie  dochowam wiemosci postanowie- 
niom Konstytucji, bqdq strzegl niezlomnie godnosci Narodu, niepodleglosci i bezpieczenstwa 
Panstwa, a dobro Ojczyzny oraz pomys'lnosd obywateli b^dq dla mnie zawsze najwyiszym  
nakazem”.

5' Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, St. 33/91-1, 42/97, 66/2(X)0 in 24/03. 
(u nastavku: Ustav Republike Slovenije). 104. člen. Pred nastopom funkcije izreče predsed
nik republike pred državnim zborom naslednjo prisego: „Prisegam, da bom spostoval(a) 
ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo 
Slovenije."

52 U Hrvatskoj tekst zakletve propisuje Zakon o izboru predsjednika Republike Hr
vatske. „Narodne novine”, broj 22/92, te Ispravak Zakona o izboru predsjednika Republike
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žava slednica bivšeg SSSR-a. Predsednik Ruske Federacije polaže zakle- 
tvu pred članovima Saveta Federacije, poslanicima Državne dume i sudi- 
jama saveznog Ustavnog suda,^  ̂ a novoizabrani beloruski predsednik za- 
kletvu polaže u roku od dva meseca od dana izbora pred parlamentom u 
prisustvu sudija Ustavnog suda, Vrhovnog suda i Trgovačkog suda.^ U 
Slovačkoj predsednik zakletvu polaže pred parlamentom, ali u ruke pred- 
sednika Ustavnog suda.̂  ̂ Bugarski predsednik i potpredsednik prilikom 
stupanja na dužnost zajedno polažu zakletvu u Narodnoj skupštini.** Pred
sednik Srbije izražava državno jedinstvo Republike Srbije, pa shodno to
me ustavom propisani tekst zakJetve koji izgovara u Narodnoj skupštini 
sadrži i pozivanje na Kosovo i Metohiju kao sastavni deo države Srbije.”  
Budući da novoizabrani šef države stupa na dužnost polaganjem zakletve, 
to pojedini ustavi propisuju i pravni učinak eventualnog odbijanja da to 
učini, ili da istu polaže uz odredenu zadršku. Тако češki i slovački ustavi 
odreduju da se u torn slučaju ima smatrati kao da predsednik republike 
nije niti izabran.

Hrvatske, .J'Iarodne novine”, broj 42/92, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru 
predsjednika Republike Hrvatske. ,24arodne novine”, broj 71/97. Član 49. kaže: Svečana 
prisega koju predsjednik Republike Hrvatske, obvezujući se na vjemost Ustavu, polaže pred 
Ustavnim sudora Republike Hrvatske, glasi: ,J’risežem svojom čašću da ču duinost pred
sjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovomo, na dobrobit hrvatskog naroda i 
svih hrvatskih državljana. Као hrvatski državni poglavar: — driat ću se Ustava i zakona, 
— brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, — bdjeti nad ured- 
nim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, — čuvati nezavisnost, opstojnost i 
Jedinstvenost države Hrvatske. Тако mi Bog pomogao."

53 Ustav Ruske Federacije u članu 82. propisuje; „Kwuycb npu осуш,ествлении пол- 
номочип Президента Россипскоп Федерации уважатб и oxpannmb права и свободи чело- 
века и гражданина, co&tiodamb и sautuutamb Конституцит Россипскоп Федерации, за- 
muutamb суверенитет и He3aeucuMocmb, 6e3onacHocmb и nenocmnocmb государства, верно 
cлyжumb народу’.

”  Ustav Belorusije. Артикул 83. Прззгазнт заступае на пасаду паслл прмнлсен- 
нл ripucHri наступнага зместу; „Заступатчи на пасаду Hp33id3Hma Рзспублш Бела- 
pycb, урачиста кллнусл cлyжblЦb народу Рзспублш Bejiapycb, etuKoueaub KoHcmbimynbiio i 
3aK0Hbi Рзспублш Бeлapycb, добрасумленна ebiKoneaub ускладзенил на млне ebicoKui аба- 
влзкГ.

55 Ustav Republike Slovačke. Čl. 104. (1) Prezident skladi pred Nšrodnou radou Slo- 
venskej republiky do ruk predsedu Ustavnćho siidu Slovenskej republiky tento sl’ub: „Sl’u- 
bujem na svoju čest’ a svedomie vemost’ Slovenskej republike. Budem dbat' o blaho slo- 
venskeho naroda, ndrodnostnych menšm a etnickych skupm Hjiicich v Slovenskej republike. 
Svoje povinnosti budem vykondvat’ v zdujme občanov a zachovdvat' i obhajovat’ listavu a 
ostatne zdkony.”

55 Ustav Republike Bugarske. Чл. 76. Ha ПЂрвото заседание народните предста- 
вители полагат следната клетва; „Заклевам се в  името на Република Бкиарии да спа- 
зва.4 Конституцилта и законите на страната и вгв всичките си депствин да се рг,ко- 
водм от интересите на народа. Заклех се."

53 Ustav Republike Srbije. Član 114. st. 3. „Приликом ступања на дужност, пред- 
седник Републике, пред Народном скупштино.м полаже заклетву која гласи: „Закли- 
ње.и се да ћу све своје cnale Оосветити очувању суверености и ц&пине територије РеОу- 
б.шке Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остварива- 
њу људских и мањинских права и сзобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очу- 
вању .мира и бла^осШања свих ^рађана Републике Србије и да ћу савесно и odloeopno ис- 
пуњавати све своје дужносШи.”
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D E L O K R U G  O V L A Š Ć E N JA  I N A D L E Ž N O S T I 
P R E D S E D N IK A  R E P U B L IK E

Pri komparativnoj analizi ovlašćenja i nadležnosti predsednika repu
blike važno je odrediti na kojem mestu se pozicionirao šef države u siste- 
mu podele vlasti. Prema jednom od klasifikacija predsedničkih ovlašćenja 
mogu se razlikovati tradicionalni poslovi, te oni koji zavise od nosilaca 
drugih grana vlasti (sapotpis). Upravo od ovih potonjih zavisi i „snaga” 
pojedinog predsednika. Dosadašnja praksa je pokazala da u kriznim vre- 
menima i nestabilnim državama gradani vise preferiraju šefa države sa ja- 
kim ovlašćenjima (naravno, uz poštovanje demokratskih standarda), dok 
se u društvima sa dugotrajnom demokratskom tradicijom češće opredelju- 
ju za parlamentami model.^®

Na tragu istraživanja prof, dr Vladana Kutlešića ovlašćenja i delo- 
krug nadležnosti šefova kompariranih država uključuju sledeće delatnosti:

a) međunarodne (predstavlja državu u zemlji i inostranstvu, pregova- 
ra sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija, imenuje 
i razrešava diplomatske predstavnike, prima akreditivna i opozivna pisma 
stranih diplomatskih predstavnika);

b) vojne (komanduje oružanim snagama i postavlja, unapređuje i 
razrešava oficire te ima posebna ovlašćenja u slučaju rata i neposredne 
ratne opasnosti);

c) personable (imenuje i razrešava glavne državne službenike);
d) reprezentativne (daje pomilovanja i odlikovanja, dodeljuje drža- 

vljanstvo itd.), te
e) fomialne (raspisuje izbore za parlament, raspisuje referendum, 

ukazom proglašava zakone i druge pravne propise u čijoj izradi uglavnom 
lično ne učestvuje).

U svakoj od ovde usporedenih država predsednici obavljaju i neke 
druge poslove, a imaju i specifična ovlašćenja tokom izvanrednog stanja 
ili stanja državne nužde.̂ ®

Gore nabrojani delokrug poslova možemo da razlikujemo na osnovu 
toga koje od njih šef države obavlja samostalno, za koje mu je potrebna 
saglasnost drugih (premapotpis ili potvrda od strane parlamenta), te one 
kod kojih predsednik države ima uticaj na vladu i parlament.

1) Samostalna ovlašćenja
U ovu grupu spadaju uglavnom ona ovlašćenja koja ukazuju na sna- 

gu državnog poglavara, jer ih vrši bez upliva drugih subjekata, dakle sa
mostalno. Radi se uglavnom o poslovima koje vrši reprezentujući svoju 
državu: predstavljanje države u zemlji i inostranstvu, komuniciranje sa 
predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija, komandovanje

Stephen Holmes: A Forum on Presidential Powers. In: East European Constitutio
nal Review, 1993— 1994, Fall-Winter, str. 37.

59 Vladan Kutlešić. ibid., str. 59.
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vojskom, imenovanja i razrešenja, davanje državljanstva i izbegličkog sta- 
tusa, proglašavanje zakona i drugih pravnih akata itd.“

2) Predsednička ovlaščenja vezana uz odredene uslove
Za analizirane pravne sisteme je karakteristično da svaka od država 

nastoji ograničiti „vlast” predsednika i podvrgnuti ju kontroli vlade i par- 
lamenta. Prema profesoru Kutlešiću bismo ova ovlašćenja šefa države 
mogli grupisati na ona koja zahtevaju sapotpisivanje predsednikovog akta, 
na propisivanje obaveznog davanja predloga drugog organa, te na na- 
knadno potvrdivanje ranije donetog predsednikovog ^ ta . Premapotpisiva- 
nje kao mehanizam kontrole rada predsednika predvida većina slovenskih 
naroda izuzev slovenačkog, ruskog, beloruskog i ukrajinskog ustavnog 
modela. Predloge predsedniku radi donošenja odredenog akta redovito da- 
ju vlade prilikom imenovanja i razrešenja, dok se zbog odluka donetih u 
vanrednim situacijama (na primer proglašavanje ratnog ili vanrednog sta- 
nja), ili u slucaju donošenja uredbi sa zakonskom snagom traži naknadna 
saglasnost parlamenta.

3) Ovlašćenja šefa države u odnosu prema vladi i parlamentu
U ovu kategoriju ovlašćenja uvršćuje se pravo predlaganja mandata- 

ra za sastav vlade (premijera) koji u sustini ne predstavlja nikakav uticaj 
na rad vlade, jer Je predsednik pri imenovanju kandidata samo formalno 
neovisan, buduci da u suštini „mora” predložiti osobu koja ce dobiti podr- 
šku u parlamentu, dakle kandidata partije ili koalicije koja je pobedila na 
izborima.®' Nešto jači uticaj na vladu i parlament dobija onaj predsednik 
koji ima pravo da učestvuje u radu vlade i da od nje traži izveštaje o ra- 
du, dok najsiri delokrug ovlašćenja ima šef države koji ima i pravo da 
predsedava sednicama vlade, te može i da pokrene pitanje odgovomosti 
članova vlade. Ovo poslednje rešenje, međutim, može da dovede i do 
koncentrisanja i izvršne vlasti u rukama državnog poglavara čime vlada 
kao izvrsno telo postaje tek servis predsednika republike.“

Najšira predsednička ovlašćenja imaju predsednici Rusije i Belorusi- 
je (radi se o polupredsedničkim modelima), dok nakon ustavnih promena 
nešto malo manje ingerencije od njih ima predsednik Ukrajine. Beloruski 
predsednik garantuje državni suverenitet, ostvarivanje prava i sloboda za- 
jamčenih ustavom, osigurava oživotvorenje ustavnog poretka, oličuje je- 
dinstvo nacije, te predstavlja državu.*  ̂ Osniva, ukida i reorganizuje pred- 
sednički ured i ostale upravne organe. Predlaže pokretanje referenduma, 
raspisuje parlamentame izbore za oba doma skupstine, kao i lokalne izbo- 
re.^ Uz podrsku Predstavnickog doma (donjeg doma parlamenta) imenuje

^  Geza Kilenyi, ibid., str. 641.
Dr. Lorant Csink, ibid., str. 86.
Vladan Kutlešić, ibid., str. 61—62.
Ustav Belorusije. Артмкул 79.

W Pored predsednika republike inicijativu za pokretanje referenduma imaju i gradani 
ako prikupe 450 hiljada potpisa i to tako da u svakoj regiji i u prestonici .Minsku dobiju 
potpise 30 hiljada tamošnjih gradana. Vidi Ustav Belorusije. AprbiKyn 74.
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premijera i članove vlade, određuje sastav kabineta, te može da raspusti 
parlament. Uz podršku Saveta Republike (gomji dom skupstine) imenuje 
i razrešava predsednika Ustavnog suda, Vrhovnog suda i Privrednog suda 
iz redova sudija tih sudova, kao i predsednika i članove upravnog odbora 
Narodne banke itd. Imenuje sudije Vrhovnog suda i Privrednog suda, 
predsednika i šest članova Centralnog odbora za izbore i referendum, 
glavnog tužioca, te šest sudija Ustavnog suda, kao i sve sudije u zemlji.*^ 
Sef države je glavni komandant beloruskih oružanih snaga, osniva i ruko- 
vodi Državnim većem za nacionalnu bezbednost, imenuje sekretara tog 
Veca, odlučuje o proglašenju ratnog i vanrednog stanja, raspisuje opštu ili 
delimičnu mobilizaciju itd. Ove mere mora da potvrdi Savet Republike u 
roku od tri dana. Beloruski predsednik ima pravo i da u slučaju zakonom 
propisanih okolnosti, na rok od najvise tri meseca odloži ili suspenduje 
održavanje štrajka. Jednom godišnje podnosi narodu izveštaj o stanju u 
državi, o glavnim pravcima unutrašnje i spoljne politike, ali o njegovom 
izveštaju parlament ne raspravlja i ne glasa. Predsednik republike može 
da prisustvuje i da uzme rec na bilo kojoj sednici parlamenta, predsedava 
sednicama vlade, imenuje sve rukovodioce upravnih organa, te imenuje 
osam članova u Savet Republike (koliko clanova bira i svaka od upravnih 
regija). Resava o pitanjima državljanstva, davanju izbeglickog statusa, za- 
ključuje i potpisuje medunarodne ugovore, imenuje i razresava članove 
diplomatskog predstavnistva, prima akreditivna pisma stranih diplomat- 
skih predstavnika, potpisuje ukaze o proglašavanju zakona, odnosno vraca 
ih parlamentu na ponovno razmatranje itd.“

Predsednik Ruske Federacije je garant postivanja ustava te ljudskih 
prava i sloboda. Brine se o zaštiti suvereniteta, nezavisnosti i di^avnog 
integriteta Ruske Federacije, osigurava usaglaseno funkcionisanje i sarad- 
nju državnih organa, odreduje opste smemice unutrašnje i spoljne politi
ke, predstavlja državu, komanduje njenim oružanim snagama, proglašava 
ratno ili vanredno stanje u celoj državi ili u pojedinim njezinim delovima. 
U zakonodavnoj oblasti ima sa jedne strane pravo veta u postupku pro- 
glašavanja zakona, a sa druge strane zato što uz saglasnost Državne dume 
imenuje premijera, može da predsedava sednicama vlade, te odlučuje o 
ostavci vlade.®'̂  Na predlog predsednika vlade imenuje i razresava zame- 
nika premijera i ministre. Predlaže Saveznom vecu kandidata za sudije sa- 
veznog Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Vrhovnog arbitražnog suda, te 
kandidate za glavne državne tužioce. Osniva i rukovodi Savetom bezbed- 
nosti Ruske Federacije, raspisuje izbore za Državnu dumu, raspisuje refe
rendum, dostavlja pred Dumu predloge zakona, te može raspustiti Pred- 
stavnički dom. Ovlašćen je do donošenja pravosnažne sudske presude su- 
spendovati akte izvrsnih organa subjekata Federacije, ako su oni inkom- 
patibilni sa odredbama saveznog ustava ili saveznih zakona, odnosno rati-

Ustav Belorusije. Артикул 84.
66 Ustav Belorusije. Артикул 85.
67 Ustav Ruske Federacije. Статвл 83 (1).
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fikovanim međunarodnim ugovorima, ili povređuju osnovna ljudska prava 
i slobode. Pored nabrojanoga ruski šef države ima pravo donositi uredbe i 
naredbe koje se obavezno provode na području cele države

Ukrajinski ustav iz 1996. je predsedniku države davao veoma široka 
ovlašćenja, ali su ona ustavnim promenama iz 2004. godine ponešto suže- 
na i jedan njihov deo je prenesen na parlament. Predsednik Ukrajine ga- 
rantuje državni suverenitet, teritorijalnu celovitost, ustavna prava i slobo
de.*® Isto tako obezbeduje državnu nezavisnost, jamči nacionalnu sigur- 
nost i pravni kontinuitet, predstavlja državu u medunarodnim kontaktima, 
rukovodi spoljnopolitičkom delatnošću zemlje, pregovara u ime Ukrajine 
i zaključuje medunarodne ugovore. Pored toga odlučuje o priznavanju 
stranih država, raspisuje referendum o izmeni ustava, na inicijativu grada- 
na raspisuje referendum o drugim važnim pitanjima. Ukrajinski šef države 
je glavni zapovednik oružanih snaga, rukovodi organima nacionalne bez- 
bednosti i drfavne zaštite, rešava o opštoj i delimičnoj mobilizaciji, odno- 
sno 0 proglasavanju ratnog stanja, a u slučaju nužde i o uvodenju vanred- 
nog stanja, raspisuje prevremene izbore za parlament. Može raspustiti 
skupštinu, uz pristanak zakonodavnog tela imenuje premijera (i ministre) 
te suspenduje njihovo imenovanje.™ Imenuje i razrešava jednu trećinu su- 
dija Ustavnog suda, predsednike lokalnih organa državne administracije, a 
uz saglasnost parlamenta i glavnog državnog tužioca, te rukovodioce veli- 
kog broja državnih firmi. Ovlašćen je poništiti akte ukrajinske vlade i Mi- 
nistarskog veca Autonomne Republike Krim. Predsednik Ukrajine predla- 
že donošenje zakona, te na njegov zahtev parlament mora odmah, van re- 
dovne procedure da raspravi zakonske predloge koje predsednik oceni 
neodložnima.

Poljski predsednik je najviši predstavnik države i oličenje kontinuite- 
ta državne vlasti, koji štiti ustavni poredak, državni suverenitet i sigur- 
nost, te nepovredivost teritorijalnog integriteta.®' Državni poglavar pred
stavlja zerrdju u medunarodnim odnosima (ali u spoljnopolitičkim pitanji
ma mora saradivati sa vladom i nadležnim ministrom), svojim odlukama 
osigurava odgovarajuce funkcionisanje ustavnih organa, imenuje i razre- 
šava premijera i ostale članove vlade, sudije, predsednika i potpredsedni- 
ka Ustavnog suda, predsednika i potpredsednika Vrhovnog upravnog su
da, predsednika Vrhovnog suda, clanove Veca za nacionalnu bezbednost 
itd., zaključuje i ratifikuje medunarodne ugovore, ukazom proglašava za- 
kone, imenuje i razrešava diplomatske predstavnike, prima akreditivna pi-

^  Ustav Ruske Federacije. СтатБН 80—91.
Ustav Ukrajine. СтатБЛ 102.

™ Predsednik Viktor Juščenko je svojom naredbom od 2. aprila 2007. godine raspu- 
stio parlament te Je raspisao prevremene izbore. Ovu su naredbu neki osporavali kao neza- 
konitu, tv'rdeci da se nije ostvario nijedan od slučajeva propisanih članom 90. Ustava Ukra
jine, pa po njima šef d i^ ve niJe imao pravni osnov za raspuštanje parlamenta. Bilo Je i po- 
litičara koJi su predsedniku prebacivali da Je svojom odlukom pokušao preuzeti ovlašćenja 
Ustavnog suda. Parlament Je nastavio sa radom, d i su unatoč svemu u Ukrajini 30. septem- 
bra odriani prevremeni izbori.

Ustav Republike Poljske. Art. 126.
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sma stranih diplomatskih predstavnika, odlučuje o davanju državljanstva, 
pomilovanja itd. On je glavni komandant vojnih snaga, imenuje i unapre- 
duje clanove glavnog štaba, te zapovednike pojedinih grana vojske. U 
Evropi je poljski model jedini primer da predsednik u svojstvu glavnog 
komandanta oražanih snaga pri ratnom stanju ima ovlašćenje da imenuje 
operativnog komandanta vojske koji operativno rukovodi vojnim akcija- 
ma, za razliku od sefa države koji koordinira sveukupne vojne aktivno- 
sti.''̂  Ovo pravo, medutim, nije diskreciono, jer kandidata za operativnog 
glavnog komandanta može da predloži samo predsednik Ministarskog ve- 
ca (poljske vlade). Zvanični akti sefa drzave postaju valjani tek kada ih 
predsednik vlade potvrdi sapotpisom, pa time premijer pred Sejmom pre- 
uzima odgovomost za predsednikov akt.’^

Češki drzavni poglavar je jedini od slovenskih predsednika koji se 
bira u parlamentu, a ipak ima ovlašćenja koja su veca i od nekih šefova 
država koji se neposredno biraju. Medu ostalim, ima pravo imenovanja 
predsednika vlade, ministara, sudija, predsednika, zamenika predsednika i 
sudija Ustavnog suda, imenuje predsednika i zamenike predsednika Vr- 
hovnog suda iz redova sudija toga suda, može da raspusti parlament, ima 
pravo veta na zakone koje je usvojila skupština. Proglašava zakone, za- 
kljucuje i ratifikuje medunarodne sporazume, predstavlja zemlju u medu- 
narodnim odnosima, zapoveda oružanim snagama. Za akte češkog pred
sednika koje su sapotpisali premijer ili resomi ministar odgovara vladaJ'' 

Slovački predsednik predstavlja zemlju u unutrašnjim i spoljnim kon- 
taktima, osigurava odgovarajuce funkcionisanje ustavnih organa, imenuje 
premijera i ministre, zaključuje i ratifikuje medunarodne ugovore i spora
zume, ukazom proglasava zakone, imenuje i razresava clanove diplomat- 
skog predstavništva Slovačke, te prima akreditivna pisma stranih diplo
matskih predstavnika.’  ̂ Predsednik republike je glavni komandant oruža- 
nih snaga, ali ovo ovlašćenje može da ostvaruje samo uz premapotpis 
predsednika vlade ili resomog ministra odbrane. U sklopu ovog ovlašće- 
nja imenuje i unapreduje generale, te imenuje clanove Veca za nacionalnu 
odbranu. Na predlog vlade proglasava ratno stanje, vanredno stanje, nare- 
duje mobilizaciju, a na osnovu skupstinske odluke proglasava stupanje u 
rat. Imenuje i razrešava predsednika i potpredsednika, te sudije Ustavnog 
suda i to iz reda kandidata predloženih od strane parlamenta (skupština je 
dužna da predloži dvostruko vise kandidata u odnosu na broj koji pred
sednik treba da imenuje). Na predlog zakonodavno-predstavnickog tela 
šef države imenuje i razresava glavnog državnog tužioca, sudije, predsed
nika i zamenika predsednika Vrhovnog suda, tri člana Sudskog saveta 
(koje predlaže imenovanje sudija) itd.’® Za potonja ovlašćenja je potreban 
i premapotpis premijera ili ministra spoljnih poslova, pa ga dakle, oni

”  Ustav Republike Poljske. Art. 134 (4). 
’3 Ustav Republike Poljske. Art. 144.
’•♦ Ustav Češke Republike. Č1. 63 (4).

Ustav Republike Slovačke. Č1. 101 (1). 
’® Ustav Republike Slovačke. Č1. 102.
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mogu ograničavati u samovoljnim imenovanjima. 1 slovački predsednik 
ima pravo da u roku od 15 dana od prijema zakona na proglašavanje, isti 
vrati skupštini sa primedbama na njegove odredbe, kao i da raspusti skup- 
štinu u ustavom propisanim slučajevima.

Predsednik Republike Hrvatske predstavija i zastupa državu u zemlji 
i inostranstvu, brine se za redovno i usaglašeno delovanje, te za stabilnost 
državne vlasti, odgovara za odbranu nezavisnosti i teritorijalne celovitosti, 
raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasedanje, raspisuje 
referendum, imenuje mandatara za sastavljanje vlade, daje pomilovanja, 
dodeljuje odlikovanja i priznanja, te obavlja druge dužnosti određene 
ustavom. Zajedno sa vladom oblikuje i sprovodi spoljnu politiku, na pred- 
log vlade i uz sapotpis premijera odlučuje o osnivanju diplomatskih misi- 
ja i konzulamih ureda, te na predlog vlade i uz mišljenje nadležnog sa- 
borskog odbora donosi odluku o postavljanju i razrešenju šefova diplo
matskih misija u inostranstvu (uz prethodni sapotpis premijera), prima 
akreditivna pisma stranih šefova diplomatskih misija.’'̂ Sef države je vr- 
hovni komandant oružanih snaga, imenuje i razrešuje oficire, objavljuje 
rat i zaključuje mir, uz premapotpis predsednika vlade može da naredi 
upotrebu vojnih snaga iako nije proglaseno ratno stanje, za vreme rata te 
u slučaju neposredne ugroženosti nezavisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti 
države donosi uredbe sa zakonskom snagom koje naknadno Sabor mora 
da potvrdi.’*

Slovenački predsednik ima uglavnom samo reprezentativne nadležno- 
sti.™ On predstavija zemlju, glavni je komandant oružanih snaga, ukazom 
proglašava zakone, raspisuje izbore za Državni zbor,®° imenuje i razrešava 
državne funkcionere, ambasadore i konzule, prima akreditivna pisma stra
nih diplomatskih predstavnika, izdaje isprave o ratifikaciji, daje pomilova
nja, dodeljuje odlikovanja i titule.*' U slučaju vanrednog ili ratnog stanja, 
ako predstavnički dom parlamenta ne može zasedati, onda na vladin pred
log donosi uredbe sa z^onskom snagom, koje se radi potvrdivanja treba- 
ju bez odlaganja podastreti skupštini čim se ova bude u stanju opet sasta- 
ti. Šef slovenačke države je dužan na traženje parlamenta dati svoje mi- 
šljenje o pojedinim pitanjima.

Predsednik Cme Gore predstavija državu u zemlji i inostranstvu, ko- 
manduje vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost čiji 
je predsednik, ukazom proglasava zakone, raspisuje izbore za skupstinu, 
predlaže skupštini mandatara za sastav vlade, kao i predsednika i sudije 
Ustavnog suda i zaštitnika ljudskih prava i sloboda, na predlog vlade i uz 
misljenje skupštinskog odbora nadležnog za medunarodne odnose posta-

Ustav Republike Hrvatske. Članak 96—99.
Ustav Republike Hrvatske. Ćlanak 100.

™ Vidi opšimije Igor Kaučič: Predsednik republike med ustavo in politično prakso. 
In: Podjetje in delo, Ljubljana, št. 7/2006.

*0 Vidi Zakon e volitvah v Državni zbor. „Uradni list Republike Slovenije”, št. 44/92, 
60/95, 67/97. — Odločba US.

Ustav Republike Slovenije. 107. člen.
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vlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava, 
prima alcreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, do- 
deljuje odlikovanja i priznanja, daje pomilovanja, te vrši i druge poslove 
utvrđene ustavom ili zakonom.*^ U njegovu nadležnost spada i proglaša- 
vanje zakona u roku od sedam dana računajući od dana njegovog usvaja- 
nja, odnosno u roku od tri dana ako je zakon usvojen po hitnom postup- 
ku. Može da vrati skupštini na ponovno odlučivanje zakon sa kojim se ne 
slaže, ali ako parlament ponovno izglasa zakon, onda je predsednik Cme 
Gore dužan da ga proglasi.®^

Makedonski predsednik je reprezentant svoje države, glavni zapoved- 
nik vojnih snaga, koji imenuje predsednika vlade, diplomatska i konzular- 
na predstavništva i njihove rukovodioce, prima akreditivna pisma stranih 
diplomatskih predstavnika, dodeljuje odlikovanja, pomilovanja itd. Predla- 
že dvojicu sudija Ustavnog suda, te dvojicu sudija Republičkog veća sudija 
(koje predlaže imenovanje sudija), imenuje tri člana Saveta za bezbednost 
Republike Makedonije (Советот за безбедност на Република Македо- 
нија), као i druge rukovodioce. Šef države nakon ustavnih promena iz 
2001. godine (kojima su prethodili makedonsko-albanski sukobi) prilikom 
imenovanja treba da uzme u obzir da nacionalni sastav navedenog Saveta 
za nacionalnu bezbednost bude proporcionalan nacionalnom sastavu sta- 
novništva Makedonije. Isti ovaj princip se primenjuje i prilikom drugih 
imenovanja, gde se posebna pažnja posvećuje proporcionalnoj zastuplje- 
nosti svih nacionalnih manjina, a naročito Albanaca (ustav koristi izraz 
„manjina koja je zastupljena sa više od 20% u ukupnom stanovništvu dr- 
žave”).®̂  Makedonski predsednik ne može obavljati nikakvu drugu funk- 
ciju ili zvanje, te ne može vršiti nikakvu dužnost u političkoj partiji.

Predsednik Republike Bugarske „utelovljuje jedinstvo nacije i pred- 
stavlja državu u međunarodnim odnosima”.*̂  On je glavni komandant 
vojnih snaga, imenuje članove Glavnog štaba oružanih snaga i komandni 
kadar, predsedava Konzultativnim savetom za nacionalnu bezbednost, na 
predlog Ministarskog veća (vlade) proglašava opštu ili delimičnu mobili- 
zaciju, proglašava ratno ili vanredno stanje u slučajevima kada Narodna 
skupština nije u mogućstvu da se sastane radi zasedanja, nadalje imenuje 
mandatara za sastav vlade, raspisuje parlamentame i lokalne izbore, za- 
ključuje međunarodne ugovore i sporazume, ukazom proglašava zakone, 
imenuje i razrešava rukovodioce bugarskih diplomatskih predstavništava i 
drugih državnih službi, dodeljuje odlikovanja, rešava o davanju državljan- 
stva i drugim sličnim pitanjima.*® Ovlašćen je da zajedno sa obrazlože- 
njem svoje odluke vrati Narodnoj skupštini na ponovno razmatranje za
kon sa kojim se ne slaže, ali ako parlament većinom glasova narodnih po- 
slanika potvrdi zakon, onda ga je predsednik republike dužan ukazom

Ustav Cme Gore. Sluibeni list Cme Gore, br. 1/2007 (u nastavku: Ustav Cme Go
re). Član 95.

*3 Ustav Cme Gore. Član 95.
Ustav Republike Makedonije. Amandman XIII (1).

*5 Ustav Republike Bugarske. Чл. 92 (1).
Laszlo Heka: A szldv allamok Jogrendszerei. str. 180— 181.
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proglasiti u roku od sedam dana računajući od dana prijema.*’ Bugarski 
šef države u obavljanju svojih nadležnosti može izdavali uredbe sa zakon- 
skom snagom, koje treba da sapotpiše ili premijer ili pak nadležni resomi 
ministar. Nije potrebno premapotpisati uredbu sa zakonskom snagom ko- 
jom državni poglavar imenuje ekspertnu vladu (do njenog imenovanja do- 
lazi ako prethodno skupština nije mogla da izabere vladu), kojom daje 
pristanak za formiranje vlade, ili raspušta Narodnu skupštinu, odnosno 
vraca usvojeni zakon parlamentu na ponovno razmatranje, kao i kada ras- 
pisuje izbore i referendum, osniva organizaciju Predsedničkog ureda i 
imenuje njegov personal, te konačno kada proglašava zakon.* ** Sef države 
može deo svoje nadležnosti preneti na zamenika predsednika (viceprezi- 
dent) koji mu inače pomaže u vršenju dužnosti. Ustav nabraja koji su to 
poslovi: imenovanje i razrešenje državnih službenika, rešavanje o davanju 
državljanstva i izbegličkog statusa, rešavanje pojedinačnih molbi i slični 
personalni poslovi.**

Predsednik Republike Srbije predstavlja državu u zemlji i inostran- 
stvu, komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire oru- 
žanih snaga, ukazom proglašava zakone, predlaže Narodnoj skupštini kan- 
didata za predsednika vlade, predlaže parlamentu nosioce državnih funk- 
cija, na osnovu predloga vlade postavlja i opoziva ambasadore, prima 
akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, daje po- 
milovanja i odlikovanja itd.®° Šef države je dužan da najkasnije u roku od 
15 dana od dana izglasavanja zakona, odnosno najkasnije u roku od se
dam dana ako je zakon donet po hitnom pxjstupku, donese ukaz o progla- 
šenju zakona ili da zakon, uz pismeno obrazloženje, vrati Narodnoj skup- 
štini na ponovno odlučivanje. Ako skupština većinom od ukupnog broja 
poslanika ponovo izglasa vraceni joj zakon, onda je predsednik Srbije du- 
žan da proglasi takav zakon. Ako to ne učini u ustavom predvidenom 
roku, onda ukaz o proglašenju zakona donosi predsednik Narodne skup- 
štine.”

Predsedništvo Bosne i Hercegovine kao kolektivno telo ima svoj po- 
slovnik o radu koji predvida adekvatan vremenski rok za najavu sednica 
Predsedništva. Odluke koje se ticu vitalnih interesa triju naroda Predsed- 
ništvo usvaja konsenzusom, ali ako se u tome ne uspe, onda je dovoljna 
vecina od dva člana Predsedništva. ,J*reglasani” član Predsedništva koji 
se ne slaže sa odlukom, može u roku od tri dana od usvajanja ove odluke, 
istu proglasiti „destruktivnom” po vitalni interes entiteta iz kojeg je iza- 
bran.’  ̂ Takva odluka ce bid odmah upucena Narodnoj skupštini Republi

*̂  Ustav Republike Bugarske. Чл. 101 (3).
** Ustav Republike Bugarske. Чл. 99 (7).
*® Ustav Republike Bugarske. Чл. 104.
90 Ustav Republike Srbije. Члан 112.
9' Ustav Republike Srbije. Члан 113.
92 Ustav BiH je izvorno pisan na engleskom Jeziku te je zatint preveden na srpski, 

hrvatski i bosanski (tešnjački) jezik. Verovatno je to razlog što u ustavu postoje formulacije 
poput ove po nacionalni interes „destruktivne” odluke. Njome se želi redi da se radi o odlu- 
kama koje su štetne po interese nekog od konstitutivnih naroda.
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ke Srpske, ukoliko je tu izjavu dao clan sa te teritorije, bošnjačkim dele- 
gatima u Domu naroda Federacije, ukoliko je takvu izjavu dao bošnjački 
član; ili hrvatskim delegatima u istom telu, ukoliko je tu izjavu dao hrvat- 
ski član. Ako takav proglas bude potvrden dvotrecinskom vecinom glaso- 
va u roku od 10 dana po upucivanju, osporavana odluka Predsedništva 
neće imati učinka. Predsedništvo BiH ima reprezentativno-izvršni krug 
delatnosti i nadležno je za: vodenje spoljne politike, imenovanje ambasa- 
dora i drugih medunarodnih predstavnika BiH (od kojih najvise dve treci- 
ne mogu bid odabrani sa teritorije Federacije BiH, a jedna trecina iz Re
publike Srpske), predstavljanje države u medunarodnim i evropskim orga- 
nizacijama i institucijama, vodenje pregovora za zaključenje medunarod
nih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz saglasnost Parlamen- 
tame skupštine, ratifikovanje takvih ugovora, izvršavanje odluka Parla- 
mentame skupštine, predlaganje godisnjeg budžeta Parlamentamoj skup- 
štini (uz preporuku Veca ministara), podnosenje izveštaja o rashodima 
Predsedništva Parlamentamoj skupštini na njen zahtev, ali najmanje je- 
danput godisnje, nadalje koordinacija sa medunarodnim i nevladinim or- 
ganizacijama u BiH, te vršenje drugih poslova koje na njega prenese Par- 
lamentama skupština, ili na koje pristanu entited. Predsedništvo BiH ime- 
nuje predsedavajuceg Veca ministara koji dužnost preuzima nakon odo- 
brenja Predstavničkog doma. Predsedavajuci pak imenuje ministra spolj- 
nih poslova, ministra spoljne trgovine i druge ministre po potrebi, a koji 
dužnost takode preuzimaju nakon odobrenja Predstavnickog doma. SvaH 
član kolektivnog sefa države, po službenoj dužnosd, vrši funkciju civil- 
nog zapovednika oružanih snaga i ujedno je i član Stalnog komiteta za 
vojna pitanja.’  ̂ Ovo telo izabiraju clanovi Predsedništva da koordinise ak- 
tivnosti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini.®^

Z A M E N JIV A N JE  I P R E S T A N A K  F U N K C U E  
P R E D S E D N IK A  R E P U B L IK E

Ustavi svih slovenskih država uređuju pitanje zamenjivanja šefa dr- 
žave u slucaju njegove sprečenosti ili prevremenog prestanka funkcije, a 
do izbora novog nosioca. U državama sa predsedničkim sistemom vlasti 
je ovo pitanje jednostavno rešeno, jer se zajedno sa predsednikom bira i 
potpredsednik. Medu državama koje smo komparativno analizirali ovo re- 
šenje je prihvatila Bugarska, iako postoje kritičari, koji ne vide osnova- 
nost ovog resenja buduci da bugarski predsednik nema ni blizu takva 
ovlašćenja kao šef države u predsedničkom sistemu. Sve ostale slovenske

Ustav odreduje da nijedan entitet ,aiece prijetiti sUom niti upotrebljavati silu protiv 
drugog entiteta i ni pod kakvim okolnostima oružane snage jednog entiteta ne smeju ući niti 
boraviti na teritoriji drugog entiteta bez saglasnosti njegove vlade i Predsedništva BiH. Sve 
oružane snage u Bosni i Hercegovini će funkcionisati u skladu sa suverenitetom i teritorijal- 
nim integritetom BiH.” Ustav BiH. Član V. 2, 3, 4, 5.

53 Ustav BiH. Clan V 5. (b) Stalni komitet.
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zemlje su prihvatile model opunomoćivanja jedne osobe koja u slučaju 
nastupanja ustavom propisanih okolnosti obavlja pojedine poslove iz nad- 
ležnosti predsednika republike. Pojedine zemlje ograničavaju krug tih po- 
slova, što ukazuje na činjenicu da se zamenjivanje ne odnosi na pravni 
status šefa države, nego na obavljanje poslova iz njegove nadležnosti. Na- 
ime, do njega dolazi u tačno određenim situacijama (kada Je predsednik 
republike sprečen da obavlja svoju dužnost), a krug poslova koje može da 
obavlja je više ili manje ograničen.®  ̂ Poljski, ukrajinski i ruski ustav pro- 
pisuju da zamenik nema pravo raspustiti skupštinu, uložiti suspenzivni 
veto, odnosno predložiti promenu ustava, sve sa ciljem da predsednik par- 
lamenta ili premijer ne dobiju prevelika ovlašćenja u odnosu na zakono- 
davno-predstavničko telo.®*

U najvecem broju država (Ukrajina, Poljska, Češka, Slovenija, Hr- 
vatska,®'' Makedonija, Srbija, Cma Gora) tu ulogu preuzima predsednik 
parlamenta,®* s time da u dvodomnim skupštinama (Češka, Poljska, Slo
venija) ovo pravo pripada predsedniku donjeg (predstavničkog) doma.®® 
Poljski ustav propisuje nadalje i to da u slučaju sprečenosti predsednika 
Sejma, šefa države zamenjuje predsednik Senata (gomjeg doma parlamen-

95 Dr. L6rdiu Csink, ibid., str. 88.
96 Vladan Kutlešić, i. m., pp. 92—93.
97 Tako na primer član 96. Ustava Republike Hrvatske odreduje: ,,U slučaju kraće 

spriječenosti uslijed odsutnosti, bolesti ili korištenja godišnjeg odmora, Predsjednik Republi
ke može povjeriti predsjedniku Hrvatskoga sabora da ga zamjenjuje. O povratku na dužnost 
odlučuje Predsjednik Republike.

U slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosli, a posebno ako Predsjed
nik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku, pred
sjednik Hrvatskoga sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na teme- 
IJu odluke Ustavnog suda. Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade.

U slučaju smrti, ostavke koJa se podnosi predsj^niku Ustavnog suda Republike Hr
vatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora, ili kada Ustavni sud utvrdi 
razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike, dužnost privremenog predsjednika 
Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora.

Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi 
akt o proglašenju zakona, akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od da- 
na preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike sukladno stavku 3. ovoga 
članka.”

98 Cmogorski Ustav u članu 99. odreduje: ,,U slučaju prestanka mandata predsjedni
ka Cme Gore, do izbora novog predsjednika, kao i u slučaju privremene spriječenosti pred
sjednika da obavlja funkciju, tu funkciju obavlja predsjednik Skupštine.” Slično rešenje na- 
lazimo i u Ustavu Republike Srbije koji odreduje i maksimalni rok zamenjivanja koji iznosi 
tri meseca. Srpski Ustav u članu 120. propisuje: „Kada Je predsednik Republike spreden da 
obavlja dužnost ili mu mandat prestane pre isteka vremena na koJe Je biran, zamenjuje ga 
predsednik Narodne skupštine. I^edsednik Narodne skupštine može da zamenjuje predsedni
ka Republike najduže tri meseca. Izbore za predsednika Republike predsednik Narodne 
skupštine Je obavezan da raspiše tako da se održe najkasnije tri meseca od nastanka spreče- 
nosti predsednika Republike odnosno prestanka mandata na koji Je biran.”

99 Ustav Republike Poljske. Art. 131. odreduje da šefa države u slučaju njegove spre- 
čenosti (o tome predsednik prethodno treba da obavesti parlament, ili ako Ustavni sud utvr
di da predsednik republike niJe sposoban da obavlja funkciju), odnosno ako nastupe zako- 
nom propisane okolnosti kojima prestaje njegov mandat, zamenjuje predsednik Sejma (do
njeg doma parlamenta).
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ta), ali ne propisuje nikakva ograničenja u obavljanju predsedničkih nad- 
ležnosti. Već smo pomenuli da u Bugarskoj ustav propisuje da tu ulogu 
preuzima potpredsednik, a u Bosni i Hercegovini u slučaju sprečenosti (ili 
opoziva) člana tročlanog Predsedništva na njegovo mesto stupa zamenski 
član. U Ruskoj Federaciji ovo pravo pripada predsedniku vlade, a u Slo- 
vačkoj altemativno predsedniku vlade i vladi.

Funkcija predsednika republike može prestati na različite načine, od- 
nosno nastupanjem ustavom propisanih okolnosti. Ove potponje možemo 
da kategorizujemo u

a) subjektivne (smrt, gubitak poslovne sposobnosti),
b) objektivne (protekom vremena na koje je biran — istekom man- 

data),
c) vezane za volju vršioca (ostavka),
d) vezane uz volju drugog subjekta (utvrdivanje odgovomosti),
e) zbog politicke odgovomosti.
U nastavku navodimo resenja koja primenjuju komparirani pravni si- 

stemi u slučajevima prevremenog prestanka funkcije šefa države. Zbog 
opsega ovoga rada izostavljamo prikaz resenja vezana uz imunitet i prav- 
nu odgovomost predsednika analiziranih slovenskih država.

U svim pomenutim državama se državni poglavar razrešava u sluča- 
ju utvrdivanja njegove odgovomosti. To se može desiti u slučaju da po- 
vredi ustav ili zakon (Bugarska, Hrvatska, Poljska, Slovenija), zbog velei- 
zdaje (Bugarska, Češka, Rusija i Slovenija), ili kao posledica teškog kri- 
vicnog dela (Rusija, Ukrajina, Belorasija). Ovaj potonji slučaj je dosta re- 
dak u parlamentamoj praksi. Slovački pravni sistem ne spominje nijedan 
poseban razlog, što praktično znači da to može biti svaki razlog, a sem 
toga je uveden i institut impeachment o kojem ce jos biti reci.

U svim analiziranim ustavima postupak utvrdivanja odgovomosti 
predsednika započinje u parlamentu, pri cemu se za odluku o pokretanju 
postupka uglavnom traži dvotrećinska većina poslanika (Belorasija, Bu
garska, Hrvatska, Poljska, Rusija, Slovenija),*®® koja vecina je u Slovač- 
koj tropetinska, a u Ukrajini tročetvrtinska. Iz činjenice da se u vecini 
pravnih sistema predlog za pozivanje predsednika na odgovomost pokrece 
u skupštini, ne treba izvlačiti zaključak da samim time parlament ima je- 
dan vid kontrole nad državnim poglavarom, buduci da konačnu sankciju 
ipak izriče neki dragi organ. U vecini zemalja (Bugarska, Cma Gora, Če- 
ška, Hrvatska, Slovenija) kršenje ustava od strane predsednika republike 
utvrduje Ustavni sud. U Sloveniji je za ovakvu odluku Ustavnog suda po- 
trebna dvotrecinska vecina sudija, a u Ruskoj Federaciji, Ukrajini i Belo- 
rasiji u postupku utvrdivanja odgovomosti ucestvuju i Vrhovni i Ustavni 
sud. U Poljskoj odluku donosi Državni tribunal, poseban sudski organ 
formiran za odlučivanje o krivicama najviših državnih funkcionera.'®' U 
vezi sa navednim u pravnoj teoriji se postavlja pitanje da li su ustavni su-

'П0 U Ruskoj Federaciji ovu odluku donosi gomji dom parlamenta (Savet federacije). 
■®i Ldszlo Heka: A szldv allamok jogrendszerei, sir. 184.
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dovi sposobni da rešavaju o razlozima za razrešenje, ako se oni odnose 
na krivično delo, buduci da o istima meritomo može da odlučuje samo 
sud. Zato je opravdano uključivanje Vrhovnog suda u ovaj postupak u 
pravnim sistemima Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije.

Mandat predsednika Ruske Federacije prestaje pre vremena u sluča- 
jevima ostavke, kada zbog zdravstvenih problema trajno nije u mogućstvu 
obavljati poslove iz svoje nadležnosti, ili kada ga razreše dužnosti.'“  Raz- 
rešiti ga može Savet federacije na predlog jedne trećine poslanika Držav- 
ne dume u slučajeviraa veleizdaje ili drugog teškog krivičnog dela. Ovu 
optužbu treba da potvrdi Vrhovni sud, a Ustavni sud svojom klauzulom 
treba posvedociti da je prilikom postupka optuživanja poštovana procedu- 
ra. Odluku Dume i Saveta federacije o razrešenju predsednika treba poje- 
dinačno da potvrde oba veca dvotrecinskom vecinom ukupnog broja gla- 
sova. Rešenje o razrešenju predsednika države je Savet federacije dužan 
da donese u roku od tri meseca računajući od dana kada je Duma pred 
njega podnela optužbu protiv predsednika.K ada nastupi okolnost usled 
koje predsednik ne može da obavlja poverene mu poslove, tada se u ro
ku od tri meseca trebaju održati izbori za šefa države. Kroz to vreme 
funkciju državnog poglavara vrši premijer, ali on ne može raspustiti Dr- 
žavnu dumu, raspisati referendum, odnosno inicirati promene saveznog 
ustava.“”

Ukrajinskom predsednika mandat prestaje pre vremena ako podnese 
ostavku, ako je ztog bolesti trajno nesposoban obavljati poslove iz svo
je nadležnosti, kada ga razreše dužnosti ili ako umre.'“  Pravno dejstvo 
ostavke nastupa onog momenta kada na sednici skupstine lično obelodani 
svoj zahtev za napuštanjem dužnosti, dok trajnu nesposobnost zbog bole
sti ustanovljuje parlament svojom odlukom koja se donosi nakon dobiva- 
nja stručne medicinske ekspertize, uz pristanak Vrhovnog suda.‘“  Parla
ment nakon provedene istrage može razrešiti šefa države ako ustanovi da 
je on počinio veleizdaju ili drugo teško krivično delo. Odluka je usvojena 
ako za nju glasa tričetvrtine poslanika, ako je parlament pre toga dobio 
saglasnost Ustavnog i Vrhovnog suda.'*” Ukoliko je predsednik razrešen 
dužnosti, poslove iz njegove nadležnosti privremeno preuzima predsednik 
parlamenta (pre ustavnih promena je to pravo pripadalo premijeru), ali ga 
ustav ograničava u obavljanju dužnosti, jer propisuje za koje nadležnosti 
nije ovlašćen.'®*

102 Ustav Ruske Federacije. Стап.и 92 (2).
102 Ustav Ruske Federacije. Статви 93.
10̂  Ustav Ruske Federacije. Статвл 92.
105 Ustav Ukrajine. Статтн 108.
106 Ustav Ukrajine. Статти 110.
107 Ustavni sud proverava da li je tokom istrage poštovan ustavni red, a Vrhovni sud 

utvrduje da li radnje za čije počinjenje se tereti šef države, sadržavaju elemente veleizdaje 
ili drugog krivičnog dela. O ovom pitanju vidi stav Ustavnog suda — Оф1шине тлума- 
ченнл частини nepiuoi crarri 111 див. в Piuienni Конституцшного Суду Н I9-pn/2003 
(в019п710-03) вш 10. 12. 2003).

10* Ustav Ukrajine. Статтв 112,
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Predsedniku Belorusije mandat takode prestaje ostavkom (istu je Sa- 
vet Republike dužan usvojiti), kao i razrešavanjem od dužnosti.'°* Ako se 
razrešava zbog trajne bolesti usled koje je nesposoban obavljati funkciju, 
onda o tome odluku donose oba doma parlamenta 2/3-skom vecinom u 
oba doma zasebno, a nakon što se o tome izjasnila ad hoc komisija. U 
slučaju da se razresavanje vrsi zbog veleizdaje ili drugog krivičnog dela 
onda predstavnicki dom prostom vecinom glasova prihvata inicijativu za 
pokretanje postupka, a samu proceduru sprovodi Savet Republike. Konac- 
nu odluku donose oba doma sa po 2/3-skom vecinom glasova poslanika. 
Postupak razresavanja ne može da se pokrene istovremeno sa pokreta- 
njem postupka za raspustanje skupstine. Ako se inicijativa za razresavanje 
predsednika pokrece zbog izvršenog krivičnog dela, onda Vrhovni sud 
odlučuje o osnovanosti njegove krivicnopravne odgovomosti. U slučaju 
prevremenog prestanka funkcije sefa države zamenjuje premijer do onog 
momenta dok novi predsednik ne položi zakletvu.““

Ostavka, smrt, ili trajna nesposobnost za obavljanje dužnosti (koju je 
svojom odlukom ustanovio parlament) razlozi su zbog kojih prevremeno 
prestaje mandat predsednika Republike Poljsked" Mandat prestaje i ako 
sud poništi predsednikov izbor ili ako ga Državni tribunal razreši funkci
je."- O nesposobnosti (privremenoj ili trajnoj) je sef države dužan da 
obavesti predsednika Sejma koji preuzima njegova ovlašćenja. U slučaju 
da državni poglavar nije u stanju o tome obavestiti predsednika predstav- 
nickog doma, tada na molbu predsednika Sejma odluku o sprecenosti 
predsednika Poljske da obavlja svoju funkciju donosi Ustavni sud. U 
ovom potonjem slučaju Ustavni sud poverava predsedniku Sejma da pri- 
vremeno obavlja funkcije iz nadležnosti predsednika republike. O odgo- 
vornosti šefa države za povredu ustava ili zakona, ili zbog počinjenja kri- 
vičnog dela odlučuje Državni tribunal. Ako poljski parlament na inicijati
vu najmanje 140 svojih članova usvoji 2/3-skom vecinom odluku o odgo
vomosti predsednika drzave, onda ovaj ne može da obavlja svoja ovlašće- 
nja od dana predaje tužbenog zahteva Državnom tribunalu, nego od tog 
momenta predsednička ovlašćenja preuzima predsednik Sejma.

Češki predsednik sem ostavke koja se treba podneti predsedniku do- 
njeg doma u pisanoj formi, gubi funkciju pre isteka vremena na koje je 
izabran, ako ne položi zakletvu. Prestaje mu funkcija i onda ako se usta- 
novi njegova nesposobnost za obavljanje dužnosti ili ako bude razresen. 
Ako „zbog ozbiljnih razloga” nije sposoban obavljati dužnosti, o tome 
oba doma parlamenta treba da donesu odluku. Isto tako Senat može da 
pokrene pred Ustavnim sudom postupak za njegovo razresenje zbog vele
izdaje, te u slucaju da se ista ustanovi, onda predsednik gubi ne samo

'09 Usiav Belorusije. АрпЈК)’л 87.
"0  Ustav Belorusije. АртБ1ку'л 89.

Ovu odluku skupština može da donese samo onda ako je na sednici prisuma kva- 
lifikovana vecina (2/3) članova (poslanika i senatora), te za odluku glasa vecina prisutnih.

"2 Ustav Republike Poljske. Art. 131 (2).
"3 Ustav Republike Poljske. Art. 145 (1).
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mandat, nego i mogucnost ponovnog kandidovanja na novim izborima."'* 
Vedinu predsedničkih ovlašćenja pri nastupanju ovakvih slučajeva preuzi- 
ma predsednik vlade. Predsednik donjeg doma je za vreme dok premijer 
obavlja predsedničke nadležnosti, ovlašćen obavljati one poslove šefa dr- 
žave koji se odnose na imenovanje i razrešenje premijera i članova vlade, 
na sazivanje sednica donjeg doma skupštine i njezino raspuštanje, te na 
imenovanje sudija, predsednika i zamenika predsednika Ustavnog sudaJ'* 
Ako je paralelno sa nastupanjem sprečenosti šefa države da obavlja svoje 
poslove, raspušten i predstavnički dom, onda ovaj krug predsednikovih 
ovlašćenja prelazi u ruke predsednika Senata.

Slovačkom predsedniku takode mandat prestaje pre vremena ako 
predsedniku Ustavnog suda podnese pisanu ostavku te o istoj obavesti 
predsednika parlamenta. U torn mu slučaju mandat prestaje onoga dana, 
kada je predsednik Ustavnog suda od njega preuzeo izjavu o podnošenju 
ostavke."^ Prestaje mu mandat i ako duže od šest meseci nije u stanju da 
obavlja poslove iz svoje nadležnosti. Tada Ustavni sud utvrđuje da je 
predsednička stolica ispražnjena od dana saopštavanja ove odluke. Poseb- 
nost je slovačkog modela predsednikove odgovomosti taj što postupak 
opoziva pokreće tripetine poslanika, a zatim za predsednika skupštine u 
roku od 30 dana raspisuje referendum na kojem birači neposrednim izja- 
šnjavanjem apsolutnom većinom glasova donose odluku o opozivu šefa 
države. Ustav propisuje da ako birači na referendumu ne opozovu slovač- 
kog predsednika, tada njemu počinje teči novi predsednički mandat, a 
ovlašćen je raspustiti skupštinu i u roku od sedam dana raspisati nove iz- 
bore."’ Iz činjenice da slovačkog predsednika državljani mogu opozvati 
uz poštivanje stroge procedure dolazimo do zaključka da njega ne tereti 
samo pravna, nego i politička odgovomost. Slovački ustav je uveo institut 
impeachmenta koji je vezan uz optužbu za namemu povredu ustava ili 
veleizdaju. Postupak impeachmenta pokreće parlament dvotrećinskom ve- 
ćinom glasova, a konačnu odluku donosi Ustavni sud. Ako on odluči da 
se predsednik opozove, onda šef države gubi ne samo mandat, nego i mo
gucnost da se kandiduje na novim izborima."® Za vreme dok je predsed
nik sprečen da obavlja svoju funkciju, zamenjuju ga sa jedne strane vlada 
(nema ovlašćenje da raspusti skupštinu, imenuje i razrešava članove vla
de), a sa druge strane premijer. Predsednik parlamenta preuzima krug 
ovlašćenja koja se odnose na proglašavanje zakona te imenovanja i razre- 
šenja članova vlade, rukovodilaca centralnih organa vlasti i viših državnih 
dužnosnika.

Predsednik Republike Hrvatske u slucaju krace sprečenosti prenosi 
svoja ovlašćenja na predsednika sabora, a njegovu trajnu nesposobnost da

Ustav Ceške Republike. Č1. 65 (2).
'■5 Ne može, međutim raspisati izbore za Predstavnički dom i za Senat, te ne mo2e 

imenovati ili unapredivati generate.
06 (Jslav Republike Slovačke. Č1. 103 (6), (7).

Ustav Republike Slovačke. Cl. 106 (1).
Ustav Republike Slovačke. Č1. 107.
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obavlja funkciju utvrđuje Ustavni sud te poverava obavljanje ovih dužno- 
sti predsedniku Sabora. On istu dužnost preuzima i u slučaju smrti ili 
ostavke hrvatskog predsednika uručene predsedniku Ustavnog suda (o de- 
mu treba da se obavesti predsednik parlamenta), ili ako Ustavni sud utvr- 
di da postoje razlozi da ga se razreši funkcije šefa države. U tom slučaju 
se u roku od najviše 60 dana trebaju održati novi izbori. Mandat predsed
nika republike prestaje i ako je prekršio ustav. Postupak za utvrdivanje 
odgovomosti šefa države pokreće Sabor dvotrećinskom većinom svih po- 
slanika, a o njegovoj odgovomosti u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
predloga odlučuje Ustavni sud dvotrećinskom većinom svih sudija. Ako 
Ustavni sud utvrdi njegovu odgovomost, tada državnom poglavaru presta
je dužnost po sili ustava."®

Slovenačkom predsedniku pre isteka vremena na koje je izabran pre
staje mandat ako je trajno nesposoban da obavlja svoju državničku funk
ciju, kao i u slučaju smrti, te ostavke. Do izbora novog predsednika nje- 
gova ovlašćenja privremeno preuzima predsednik Državnog zbora (donjeg 
doma parlamenta), a u roku od 15 dana treba da se raspišu predsednički 
izbori.Predsednik  Slovenije može da se pozove na odgovomost, ako 
tokom obavljanja funkcije povredi ustav ili zakone. Pokretanje postupka 
za utvrdivanje odgovomosti pred Ustavnim sudom spada u nadležnost 
Državnog zbora i u tom slucaju šef države ne može da obavlja svoju 
funkciju do okončanja postupka. Vec smo napomenuli da Ustavni sud od- 
luku o odgovomosti predsednika treba da donese dvotrecinskom vecinom 
glasova sudija.

Mandat predsednika Cme Gore sem istekom vremena na koje je bi- 
ran, prestaje i ostavkom, ako je trajno sprečen da vrši dužnost, te razreše- 
njem. Predsednik odgovara za povredu ustava, a postupak za utvrdivanje 
njegove odgovomosti pokrece Skupština na predlog najmanje 25 poslani- 
ka. Predlog za pokretanje ovog postupka pred Ustavnim sudom Skupština 
dostavlja predsedniku Cme Gore na izjašnjenje. Konačnu odluku o posto- 
janju ili nepostojanju povrede ustava donosi Ustavni sud i bez odlaganja 
je objavljuje i dostavlja Skupštini i predsedniku republike. Ako Ustavni 
sud utvrdi ovakav vid odgovomosti, onda parlament svojom odlukom 
može da razreši šefa države.*^  ̂ Za vreme dok se ne izabere novi predsed
nik Cme Gore, sve poslove iz njegove nadležnosti obavlja predsednik 
Skupstine.

Predsedniku Srbije mandat pre isteka roka na koji je izabran prestaje 
ostavkom (podnosi je predsedniku Narodne skupstine, te o tome obave- 
štava javnost) ili razrešenjem.'^ Ako podnese ostavku, onda mu mandat 
prestaje danom podnosenja ostavke. Postupak za razresavanje šefa države 
zbog povrede ustava, pokrece se na predlog najmanje jedne trecine narod-

Ustav Republike Hrvatske. Članak 104.
Ustav Belorusije Szlovenia alkotmanya. 106. člen. 
Ustav Belorusije Szlovenia alkotmanya. 109. člen. 
Ustav Cme Gore. Clan 98.

1-3 Ustav Republike Srbije. Clan 116 (4).

306



nih poslanika, odlukom Narodne skupštine, glasovima najmanje dve treći- 
ne narodnih poslanika. Ustavni sud je dužan da po pokrenutom postupku 
za razrešenje, najkasnije u roku od 45 dana, odluči o postojanju povrede 
ustava.'̂ ** Predsednik Narodne skupštine može da zamenjuje predsednika 
republike najduze tri meseca, za koje vreme treba da se raspišu i održe 
predsednički izbori.

Makedonskom predsedniku pre vremena prestaje mandat u slučajevi- 
ma smrti, ostavke, trajne nesposobnosti da obavlja funkciju, te ako ga se 
opozove zbog povrede ustava ili zakona. Postupak za utvrdivanje njegove 
odgovomosti pokrece Sobranie dvotrecinskom većinom glasova poslani
ka, a odluku o tome da li je šef države povredio ustav donosi Ustavni sud 
dvotrecinskom vecinom glasova svih sudija.'^ Ako je Ustavni sud utvrdio 
da je predsednik republike povredio ustav i zakone, onda državnom po- 
glavaru mandat prestaje po sili ustava.'^* Do izbora novog predsednika 
zamenjuje ga predsednik Sobrania koji može da učestvuje u radu parla- 
menta, ali nema pravo glasa.*^^

Ostavka podnesena Ustavnom sudu, nesposobnost za obavljanje funk- 
cije zbog ozbiljne bolesti, smrt, te ozbiljna povreda ustava (veleizdaja) su 
razlozi da predsedniku Bugarske i njegovom zameniku (potpredsedniku) 
prestane mandat pre isteka roka na koji je izabran.'^* Nesposobnost pred
sednika da obavlja funkciju kao i povredu ustava utvrduje Ustavni sud 
svojom odlukom. Ako je predsednik sprečen u vršenju funkcije, onda nje- 
govu ulogu preuzima potpredsednik do završetka predsedničkog mandata. 
Medutim, ako zamenik predsednika nije u mogucstvu da vrši zamenu, on
da do izbora novog predsednika i potpredsednika (najkasnije u roku od 
dva meseca) ingerencije šefa države obavlja predsednik Narodne skup- 
štine.'̂ ^

Pravna regulativa Bosne i Hercegovine se i u ovom primeru razliku- 
je od ostalih evropskih zemalja. Ako neki od članova kolektivnog Pred- 
sedništva BiH zbog nekog razloga nije u stanju privremeno ili trajno da 
obavlja svoju funkciju, onda na osnovu odredaba posebnog zakona, nje- 
govo mesto preuzima zamenski član.'“  Ukoliko član Predsedništva u toku 
jedne godine izostane sa jedne trecine sednica Predsedništva, tada se ima 
smatrati da je podneo ostavku.'^' U tom slučaju se mandat zamenskog 
člana Predsedništva okončava onoga dana kada bi istekao mandat izabra- 
nog člana Predsedništva. Ustavni sud BiH (sem njega postoje i entitetski

Ustav Republike Srbije. Clan 118.
Heka Ldszlć: A szldv allamok jogrendszerei, str. 186— 187.

•26 Ustav Republike Makedonije. Член 87.
•22 Ustav Republike Makedonije. Член 82.
•28 Ustav Republike Bugarske. Чл. 103.
•29 Ustav Republike Bugarske. Чл. 97.
•20 Vidi Zakon o popunjavanju uprainjenoga mjesta člana Predsjedništva BiH tije- 

kom trajanja mandata. „Službeni glasnik BiH”, br. 21/’00.
•2̂  Heka Laszlć: A de'lszldv dllamok Jogrendszereinek kihivdsai. V lll. Fejezet. In; 

Badć Attila — Bencze Mityas, ured.: Betekintds a Jogrendszerek vildgdba. Studio Batiq 
Szeged. 2007, str. 158— 179.
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ustavni sudovi) utvrđuje privremenu ili trajnu nesposobnost člana kolek- 
tivnog šefa države da obavlja svoju dužnost.*^^

Provedenom komparativnom analizom ustanovili smo mnoge slično- 
sti u načinu izbora, krugu nadležnosti, mogućnostima zamenjivanja i opo- 
ziva predsednika republike u pravnim sistemima posmatranih država. Po- 
stoje pojedinačna odstupanja, kao što su institut potpredsednika u Bugar- 
skoj, kolektivno Predsedništvo u BiH, ili institut impeachmenta, te mo- 
gucnost opoziva šefa države i zbog političke odgovomosti u Slovačkoj. 
Možemo primetiti da se u najvećem broju evropskih država izabrani pred- 
sednik republike pre isteka mandata teško smenjuje (ne računajući even- 
tualnu pravnu odgovomost). Slovački model je jedinstven u kontinental- 
noj ustavnoj praksi po tome što predsednika može da pozove na odgovor- 
nost sem veleizdaje i povrede ustava i u slučaju političke odgovomosti. 
Medutim, ako gradani na referendumu ne smene sefa države, tada on do- 
bija novi mandat i ima pravo raspustiti skupštinu. Ova resenja u slovac- 
kom Ustavu mnogi teoretičari smatraju izuzetno zanimljivim, dok ga neki 
komparatisti smatraju kontroverznim, posebno u vezi sa razgraničavanjem 
izmedu pravne i političke odgovomosti, jer o opozivu odlučuju parlament 
i gradani na referendumu, a o impeachmentu Ustavni sud.

Usiav Bosne i Hercegovine. Član 8, 7.
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UDC 351.941

Др Пе ша р  Т е о ф и л о в и ћ

НЕЗАВИСНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ОМБУДСМАНА -  
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД*

САЖЕТАК: Независност је једна од кључних карактеристи- 
ка институције омбудсмана. Она је нужна за нормално делова- 
ње институције и остваривање њених главних функција: кон- 
троле рада органа управе и носилаца јавних овлашћења, и за- 
штите и унапређења људских права. Независност институције 
зависи од великог броја фактора који на њу угичу, те је при 
оцењивању нивоа независности потребно имати у виду стање 
различитих аспеката те аутономије. Неки од њих се претежно 
тичу статуса институције и њених односа са друтим органи.ма, 
други самог омбудсмана, трећи њених материјалних средстава 
или запослених у стручној служби, итд. Да би се обезбеди- 
ло остваривање функција институције, прописи који је уређују 
предвиђају и различита р>ешен>а којима се штити њена незави- 
сност. У тексту се разматра утицај 15 група фактора на незави- 
сност омбудсмана и мере којима се у односу на сваку од њих 
јача независни положај институиије, уз упоредни преглед ре- 
шења у различити.м држава.ма.

Кључне речи: Омбудсман; Независност; Карактеристике о.м- 
будсмана; Независност о.мбудс.мана; Еле.ментм независности; 
Фактори независности; Независне институиије

УВОД

Институција парламентарног омбудсмана је релевантним прав- 
ним прописима у готово свим земл>ама где је уведена изричито де- 
финисана као независна.' Независност је једна од кључних особина

* Рад примллн; 15. 03. 2010. године.
 ̂ Основне поставке у ово.м тексту односе се на омбудс.мане које бира парла- 

мент дате државе или територијалне јединиие. Осим парла.ментарних, у свету данас
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институције омбудсмана нужна за њено непристрасно, делотворно 
и ефикасно деловање, и самим тим и за остваривање њених глав- 
них функција које у савременим условима по правилу обухватају 
контролу рада органа управе и других носилаца јавних овлашћења, 
као и заштиту и унапређење људских права.^ Независност институ- 
ције подразумева много више од пуке забране деловања по директ- 
ним налозима других субјеката, што је најдрастичнији вид наруша- 
вања па и потпуне негације институционалне независности, и од- 
носи се и на низ других елемената који се тичу устројства и функ- 
ционисања институције. За потребе овог рада независност ћемо од- 
редити као скуп својстава која обезбеђују да унутрашње устројство, 
деловање и доношење одлука институције нису подложни ни ди- 
ректним ни индиректним ограничењима, изменама, налозима, ин- 
струкцијама или другим утицајима који би потицали од било ког 
спол>ашњег субјекта. Ваљано уређење овог питања подразумева и 
постојање одговарајућих механизама за заштиту те независности ка- 
да је она доведена у питање.

Из угла институције, дакле, независност подразумева да њен 
статус и поступање нису под утицајем и контролом других органа 
власти (посебно оних чији рад контролише), интересних група (по- 
литичких партија, бизнис групација, верских и других организација, 
и сл.) и појединаца, и несметано обављање њених функција; с друге 
стране, из угла других субјеката независност омбудсмана подразу- 
мева забрану било каквих ометања његовог рада и других начина 
утицаја на његово устројство, одлучивање и деловање. Имајући у 
виду да су главни субјекти чији рад контролише омбудсман органи 
управе и јавне службе одн. организације које врше поверена јавна 
овлашћења, нужно је нагласити да је независност омбудсмана од

постоје и стотине других сродних институција, често под истим генеричким нази- 
во.м, које не бира парламент већ су саставни део државне управе (као организациона 
јединица у оквиру неког од министарстава или владе), или основане од стране дру- 
гах установа и организација (професионалних, акаде.мских, и сл.). Те институције 
могу имати неке сличне организационе и функционалне особине као и парла.мен- 
тарни омбудсмани, али будући да њихове старешине не бира парламент оне нису 
предмет разматрања у овом тексту.

2 Садржина и значај независности институције о.мбудсмана суштински се не 
рахзикују од независности друтих органа и институција које су у правном систему 
псзставл>ене као такве — нпр. судова, буџетских ревизора и сл. Од већине таквих тела 
омбудсмани се разликују по томе што не доносе правно обавезујуће одлуке, већ у 
свом раду примењују тзв. „меко право”, препоруке, мишљења, npezuiore и сл. које 
упућује органу који контролише, или органу који је надређен контролисано.м. За из- 
вршавање тих препорука омбудсмани немају на располагању мере принуде већ друге 
механизме — аргументацнју, ауторитет саме инсппуције, могућност покретања одго- 
варајућих правних поступака (дисциплинских, прекршајних, кривичних) против ста- 
решина и службеника у органима чији рад контролише када утврди постојање неза- 
конитости и неправштности којима се крше људска права, могућност јавног објављи- 
ван>а случајева неправилног рада и кршења права, и сл.
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суштинског значаЈЗ када се ради о њеним односима са органима из- 
вршне власти.^

Независност је сложена карактеристика која обухвата различите 
елементе. Сви они на одређени начин утичу на њено фактичко 
остваривање, било да је обезбеђују и штите, било да је ограничавају 
или потпуно онемогућавају, и зато је потребно имати у виду све те 
елементе приликом оцене о реално достигнутом степену независно- 
сти. При томе се не сме занемарити да једна иста институција из- 
међу две крајности — „потпуне независности” и „потпуне зависно- 
сти” — може достизати различит ниво независности по конкретним 
елементима који се разматрају, као и да је статус институције у 
овом погледу променљив у зависности од кретања у вези са неким 
од тих елемената. Неки од њих се претежно тичу статуса институ- 
ције и њених односа са другим органима, други самог омбудсмана 
и његовог положаја, трећи запослених у стручној служби институ- 
ције, четврти њених материјалних ресурса, пети њеног деловања, 
итд. Ипак, свима је заједничко да на неки начин делују ограничава- 
јуће на независно деловање и одлучивање омбудсмана, a самим тим 
и на отежавање остваривања уставних и друштвених функција ове 
институције. Стога релевантни прописи по правилу садрже и меха- 
низме и мере које су усмерене на заштиту независности омбудсма- 
на, или бар ограничавање деловања фактора који је ограничавају 
или нарушавају.

У првом делу овог рада биће укратко указано на положај ин- 
ституције омбудсмана у систему државних органа, и на значај обез- 
беђивања независности и самосталности институције омбудсмана у 
том систему. У главном делу текста укратко су, уз упоредни преглед 
решења у различитим државама, размотрени основни елементи од 
значаја за независно деловање омбудсмана, које је и једна од кључ- 
них карактеристика ове институције за несметано остваривање ње- 
них функција. Завршни део рада садржи резиме изложеног и за- 
кључке.

I -  ЗНАЧАЈ ОБЕЗБЕЂИВАЊА НЕЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ
ОМБУДСМАНА

Институција Омбудсмана има специфичан положај у систему 
државних органа, и не спада ни у једну од три класичне гране вла- 
сти — законодавну, извршну и судску. Изворно је основна функци- 
ја омбудсмана била усмерена првенствено на контролу рада извр- 
шних власти. Како је временом јачала свест о значају људских права 
и потреби успостављања механизама за њихову ефикасну заштиту,

3 У том смислу в. и Препоруку 1615. Парламентарне скупштине Савета Европе 
(2003) 1, бр. 7.ii.

311



омбудсману се, као независној институцији, готово по правилу из- 
ричито поверава и старање о заштити људских права, као система 
вредности који ограничава државну самовољу и злоупотребе власти. 
To је случај са већином институција основаним од седамдесетих го- 
дина XX века широм света, па је та функција данас неодвојива од 
институције омбудсмана. Осим поступања по представкама грађана 
или по службеној дужности у наводним случајевима кршења права 
грађана од стране извршних власти, омбудсман има значајну улогу 
и у подизању свести јавности о људским правима, у едукацији и ин- 
формисању јавности и других државних органа о питањима из ове 
области, у указивању на слабости у раду органа управе и предлага- 
њу мера за побољшање система заштите људских права, и сл. Зна- 
чај који се придаје овој институцији у области заштите и унапређе- 
ња људских права огледа се и кроз постојање Европског омбудсма- 
на као наднационалне институције која надзире рад, такође надна- 
ционалних, органа ЕУ.

Парламент као носилац законодавне односно нормативне вла- 
сти бира и разрешава омбудсмана.'' Омбудсман за свој рад одговара 
парламенту, и њему подноси своје годишње и друге извештаје о 
стању људских права и о уоченим незаконитостима и неправилно- 
стима у раду органа које надзире са препорукама за њихово откла- 
њање, a у многим земљама омбудсман има могућност и да пред 
парламентом иницира или директно предлаже доношење или изме- 
не прописа од значаја за уживање и заштиту људских права.^

Рад извршне власти — органа управе, носилаца јавних оала- 
шћења и функција — је главни предмет надзора од стране парла- 
ментарних омбудсмана. Будући да се незаконит и неправилан рад 
управе готово увек испољава као угрожавање или повреда људских 
права и слобода, основни циљ активности омбудсмана у овом делу

Научни пројекат Универзитета у Бечу о упоредним карактеристикама и прав- 
ним основама институција омбудсмана у почетној фази је обухватио 75 институција 
омбудсмана из 45 држава, иначе чланица Европске секције Међународног института 
за О.мбудсмана (International Ombudsman Insutute) чији је члан и Покрајински омбуд- 
сман АП Војводине. Истраживање је показало да омбудсмане у 65 од поменутих 75 
случајева бира парламент конкретне државе одн. територијалне јединице, a само у 3 
случаја Омбудсмана именује влада — В. University of Vienna, .Muropean Ombudsman- 
-Institutions. First Results of the Scientific Project on the Comparison o f  European Ombuds
man-Institutions and their Legal Basis.” (Project Leader: dr Gabriele Kucsko-Stadlmayer), 
Vienna, 2006, стр. 12. B. и Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombudsman-In
stitutions, Springer, Wien—New York, 2008, crp. 461, y коЈој ce наводе само подаци за 
националне, али не и регпоналне о.мбудсмане, a коЈи показују да у 89% институција 
обухваћених прегледом омбудсмана бира искључиво парламент.

5 Према подаци.ма за 59 европских институиија, 43 имају овлашћење да пред- 
лажу доношење прописа, односно њихове измене, или на друти начин доприносе 
побољшању правне регулативе, a Још 4 институције то чине иако релевантним про- 
писом ово овлашћење није изрпчпто утврђено. — University of Vienna, ,Eiuropean 
Ombudsman-Institutions. First Results o f the Scientific Project...” (Project Leader: dr Gabri
ele Kucsko-Stadlmayer), Vienna, 2006, стр. 41.
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je унапређење рада органа управе и њено трансформисање у сервис 
грађана, и спречавање или отклањање евентуалних повреда људских 
права с њене стране. Извршна власт формално нема надлежности 
којима утиче на деловање омбудсмана и његове оцене и препоруке, 
али се у пракси јављају ситуације када се отвара питање огранича- 
вања независности омбудсмана од стране извршне власти.

Најзад, омбудсман по правилу нема надлежности у односу на 
одлуке правосудних органа. Пресуде судова, који су такође незави- 
сни и самостални у свом раду, не подлежу контроли од стране ом- 
будсмана. Ипак, омбудсмани могу легитимно да се изјасне о оним 
аспектима рада судова који не представл>ају вршење саме судске 
функције, већ се тичу деловања судске администрације. To се по 
правилу односи на предуго трајање судских поступака и на неизвр- 
шавање судских пресуда, a у појединим (ретким) земљама омбуд- 
сманима су поверена и нека шира овлашћења у односу на судове 
(нпр. могућност предузимања извесних мера у случајевима када је 
пресуда резултат очигледне злоупотребе положаја судије, делимична 
контрола поштовања процесних правила од стране суда, могућност 
коришћења неких ванредних правних средстава против пресуда), 
али та овлашћења не обухватају могућност поништавања или изме- 
на судских пресуда од стране омбудсмана и у пракси се ретко ко- 
ристе.

Једна од најважнијих специфичности ове институције је да Ом- 
будсман не наступа ауторитативно у односу на друге органе или 
појединце, већ су препоруке и предлози које формулише и упућује 
одговарајућим органима правно необавезујуће. Значај ових препору- 
ка не огледа се у њиховој обавезности и извршности, већ почива на 
гарантијама независности и непристрасности институције, на ње- 
ном стручном и моралном ауторитету и интегритету, a делом и на 
обиму овлашћења институције да покреће или бар предлаже покре- 
тање поступака пред другим надлежним органима (дисциплинских, 
прекршајних или кривичних, поступака пред уставним судом, оба- 
вештавање виших органа и јавности о неправилностима у раду кон- 
кретних органа и непоштовању препорука омбудсмана уз могућност 
иницирања поступка за разрешење одговорних за то, и сл.). Ауто- 
ритет омбудсмана, дакле, није октроисан правним прописом, већ се 
стиче кроз праксу и свака институција га гради. Он почива на обу- 
хватном увиду у деловање широког спектра органа који спроводе 
извршну власт, на добром познавању домаћих и међународних стан- 
дарда у области људских права и слобода, на компетентности ин- 
ституције, на заснованости и снази правних и других аргумената 
који су у основи предложених мера за побољшање рада админи- 
страције и унапређење стања људских права. Имајући у виду да ом- 
будсман нема на располагању репресивне мере којима би обезбедио 
поштовање својих препорука, ауторитет институције је у корелацији 
и са њеним капацитетом да, у случајевима када се његове препору-
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ке игноришу и не поштују, уз подршку медиЈа и Јавности изврши 
притисак на релевантне органе да се те препоруке размотре и при- 
хвате уз утврђивање мера које је потребно предузети, или да се ар- 
гументовано одбаце. Свакако, ауторитет институције зависи и од 
тога да ли она делује независно и непристрасно, и да ли је као та- 
ква доживљена од стране јавности. Независност институције је, да- 
кле, један од темеља њеног ауторитета, и представл>а кључни фак- 
тор у остваривању њених функција. Независност институција за за- 
штиту људских права, од којих је данас најраспрострањенији омбуд- 
сман, препозната је као суштински значајна и на међународном ни- 
воу, те се у низу међународних докумената могу наћи експлицитне 
препоруке којима се наглашава њен значај.®

Први део излагања закључићу тврдњом која није далеко од тру- 
изма: у једном правном систему није довољно само успоставити ин- 
ституцију омбудсмана релевантним правним прописима, већ је ради 
ефективног остваривања њених функција потребно поставити је на 
начин који ће гарантовати њено независно и самостално деловање. 
To подразумева инкорпорирање различитих мера и решења за обез- 
беђење њене независности у пропис којим се успоставл>а институ- 
ција и уређује њена организација и рад, као и прилагођавање дру- 
гих релевантних прописа и понашања других органа улози и функ- 
цијама омбудсмана у систему државних органа дате земље.

II -  ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НЕЗАВИСНОСТИ ОМБУДСМАНА

Изричито одређење омбудсмана као независне институције је 
присутно у roTOBo свим прописима којима се уређује деловање ове 
институције. Као што је наглашено у уводном делу, независност је 
комплексна категорија која обухвата више аспеката, и сви они мо- 
рају да буду узети у обзир када се даје оцена о реалном нивоу неза- 
висности у раду сваке конкретне институције омбудсмана. Потреб- 
но је истаћи да независност никако не значи самовољу и произвољ- 
ност, већ поступање у складу са прописаним овлашћењима и су-

 ̂ У том смислу в.: Анекс Резолуцији 1992/54. Комисије за људска права УН (од 
3. марта 1992. г.) и Резолуцију 48/134. Генералне скупштине УН (Resolution 48/134 of 
the General Assembly of the United Nations on nationd institutions for the promotion and 
protection of human rights), и Анекс овој резолуцији, 20. дец. 1993, у: Directorate of 
Human Rights o f the Council o f Europe, Non-judicial means fo r the protection o f human 
rights at the national level, Strasbourg, May 1998, стр. 32. и 36—37, y којима ce истаче 
нужност гаранција независности и плурализма институиија за заштиту и унапређење 
људски.\ права. На регионалном плану в. и: Препоруку бр. Р (97) 14 Комитета мини- 
стара Савета Европе државама чланицама (Recommendation No. R (97) 14 of the Com
mittee of Ministers to member states on the establishment of independent national institu
tions for the promotion and protection of human rights, 30 Sep. 1997), којом ce npenopy- 
чује да за заштиту и унапређење људских права и унапређење демократије у држава- 
ма чланпцама буду образоване независне националне институтшје. — id., стр. 25—27.
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штином функција ове институције које се у потпуности могу оства- 
ривати само ако је обезбеђена независност у раду институције. Аспек- 
ти независности омбудсмана могу бити статусни (положај институ- 
ције у систему и њени односи са другим органима, статусна питања 
везана за омбудсмана и запослене, и сл.), организациони (од знача- 
ја за унутрашње устројство институције и њен рад уопште) или 
функционални (од значаја за остваривање конкретних прописаних 
надлежности и обавеза институције), при чему треба имати у виду 
да су они блиско повезани и да аспекти из различитих група утичу 
једни на друге. Елементи који обезбеђују независност обично су из- 
ричито утврђени одговарајућим прописима, који понекад садрже и 
одредбе о процедурама и мерама у случајевима када се независност 
угрожава или нарушава, што је пожељно и свакако најчистије реше- 
ње. Међутим, у пракси се неретко јавл>ају и случајеви који нису из- 
ричито уређени прописима, a који могу да отворе питање очувања 
независности рада омбудсмана. Ако се ти случајеви понавл>ају или 
њихов значај то намеће јавља се потреба да се они и правно уреде.

У намери да што обухватније изложим главне елементе незави- 
сности омбудсмана, истичем следеће који су, на различите начине, 
битни за правилно и доследно позиционирање институције омбуд- 
смана у једном правном систему. У разматрањима ћу се задржати 
на основном садржају ових елемената, уз детаљнију елаборацију ва- 
жнијих:

1. Акт којим је успостављена институција
2. Поступак избора и разрешења омбудсмана
3. Мандат омбудсмана — трајање и престанак, могућност ре- 

избора
4. Услови за кандидовање лица за омбудсмана и инкомпати- 

билност са другам функцијама или делатностима
5. Одговорност омбудсмана и основи за његово/њено разре-

шење
6. HxfyHHxeT омбудсмана
7. Овлашћења институције
8. Узајамни односи различитих институција омбудсмана:

а) Непостојање хијерархије међу институцијама различитог 
нивоа и могућност контроле њиховог редовног рада само од стране 
одговарајућег парламента

б) Узајамни односи парламентарних и владиних омбудсмана, 
одн. омбудсмана општих надлежности и специјализованих (темат- 
ских) омбудсмана

9. Плата/зарада омбудсмана
10. Избор заменика/ца (ако је предвиђено да постоје)
11. Формирање стручне службе у институцији
12. Опремљеност институције и њена локација
13. Буџет институције
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14. Релевантни поступци пред парламентом/скупштином
15. Шири друштвени контекст:

а) ниво развијености и координисаности демократских ин- 
ституција

б) адекватно ситуирање институције омбудсмана у систем 
државних органа (пре свега развијеност и усклађеност правне регу- 
лативе у релевантним областима)

1. Акт којим је успостављена институција

Институција омбудсмана може бити успостављена уставом кон- 
кретне земље, законом или неким подзаконским актом. Самим уста- 
вом се, иначе, прописују само основна начела која се тичу положаја 
и карактера институције, док се детаљи увек прописују законом или 
евентуално неким подзаконским актом. Којим ће конкретним актом 
бити конституисан омбудсман зависи од нивоа на коме се успоста- 
вља институција, од значаја који јој се придаје и ауторитета који јој 
се жели осигурати, од брзине којом се она жели успоставити, од 
конкретних нормативних надлежности које има одговарајући ниво 
власти у датој држави, и сл. Док су прва два начина — успоставља- 
ње уставом или законом — карактеристична за омбудсмане на на- 
ционалном нивоу, регионални или локални омбудсмани се најче- 
шће конституишу одговарајућим подзаконским актом или, ређе, за- 
коном (ако представничко тело датог региона има законодавна овла- 
шћења).

У идеалном случају, омбудсмани на националном нивоу се нај- 
пре успостављају уставом дате земље па се накнадно доноси закон 
који детаљно уређује ову институцију. Тада је омбудсман од самог 
настанка уставна категорија одн. орган који је успостављен најви- 
шим правним актом дате државе, што значајно доприноси његовом 
ауторитету, значају и позицији у односима са другим органима, па 
и независности ове институције. Друга могућност је да ова институ- 
ција најпре буде успостављена законом a накнадно се, када се при- 
ступа променама важећег или доношењу новог устава, она уноси и 
у уставни текст. И у овом другом случају позиција омбудсмана по- 
стаје јача након уношења у устав, с том разликом што статус устав- 
ног органа не стиче од самог конституисања већ накнадно.’ Од 49 
држава обухваћених прегледом, институција омбудсмана је у отпри- 
лике 2/3 држава уставна категорија (било да је унета у устав или у 
посебан уставни закон, и било да је то учињено пре или након до-

 ̂ Између осталих, такав је био редослед потеза и при успостављању Заштитни- 
ка грађана Србије: најпре је 2005. године усвојен Закон о заштитнику грађана, па је 
нешто више од годину дана касније, крајем 2006. године, усвојен и нови Устав Ср- 
бије у који је први пут унета и институција Заштитника грађана, a њиме су измење- 
не и неке одредбе раније донетог закона.
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ношења закона о омбудсману),* у отприлике 1/4 држава (12 од 49) 
ова институција је успостављена и регулисана законом (што не зна- 
чи да бар у неким од њих омбудсман неће касније постати и устав- 
на категорија),® a у малом броју случајева институција је уређена не- 
ким подзаконским актом.'°

Ранг правног акта којим је успостављена ова институција у хи- 
јерархији правних аката игра значајну улогу и у погледу очувања 
њене независности, пре свега у односу на извршну власт. Устав 
уређује основе избора/именовања, положаја и надлежности врши- 
лаца законодавне, извршне и судске власти, као класичних држав- 
них функција, али и других, по правилу независних надзорних ин- 
ституција попут уставних судова, државних ревизорских институци- 
ја, и сл. Када је институција омбудсмана успостављена законом, је- 
дан од могућих извора нејасноћа и тензија у пракси у погледу оби- 
ма и садржине њених овлашћења може бити и то што контролу над 
органима успостављеним уставом и чије основне надлежности утвр- 
ђује исти акт, врши институција основана актом ниже правне снаге. 
Када је међу уставним институцијама и омбудсман он је, без икакве 
сумње, једнаког ранга као и други уставни органи, a принципи на 
којима су засновани њихови међусобни односи дефинисани су тим 
актом. У том случају је и његов положај у односу на друге уставне 
органе адекватније успостављен и свакако јачи него у претходном 
случају.

2. Поступак избора и разрешења омбудсмана

Поступак избора омбудсмана представља један од круцијалних 
елемената за постизање независности и непристрасности институ- 
ције. У овом контексту кључна су следећа питања; ко су овлашћени 
предлагачи за избор кандидата, одн. за разрешење омбудсмана, ко 
их бира одн. разрешава, и која се парламентарна већина захтева за 
избор одн. разрешење омбудсмана.

а) ПРЕДЛАГАЧИ — Решења у погледу тога који субјекти и на 
који начин могу да предлажу кандидате за омбудсмана разликује се 
од земље до земље, и одражавају особености карактеристичне за да-

* Нпр. скандинавске земље, већина зе.маља бивше Југославије, Русија, Шпа- 
нија, Португал, Мађарска, итд., укупно 33 од 49 националних институција — В. Ga
briele Kucsko-Stadlmayer, id. стр. 456—457.

® Нпр. Чешка, Француска, Ирска, Уједињено Краљевство, и др., id.
Такав је случај и са Покрајинским о.мбудсманом АЛВ: институција је успо- 

стављена одлуком донетом 2002. године, актом највише правне снаге после статута 
који скупштина АПВ може да доноси, a 2009. године је Покрајински омбудсман, као 
покрајински орган, унет и у Статут АПВ као највиши правни акт територијалне ау- 
тономије у Србији. И Статут АПВ, и одлуке које Скупштина АПВ доноси су подза- 
конски акти.
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ти политички и правни систем.*' Крајња интенција при утврђивању 
ко су овлашћени предлагачи је да се већ од предлагања кандидата 
као иницијалне фазе у избору будућег омбудсмана обезбеди што 
шири консензус релевантних, пре свега политичких, фактора (што 
је битно за успешну реализацију избора јер нису ретки случајеви да 
се за избор омбудсмана прописује неки вид квалификоване парла- 
ментарне већине), као и да би се оснажиле претпоставке будуће не- 
пристрасности предложених кандидата у односу према тим факто- 
рима, или бар одговарајуће равнотеже међу њима када се ради о 
институцијама које имају више равноправних омбудсмана.'^

Иако овлашћени предлагачи нису исти у различитим држава- 
ма, при њиховом утврђивању треба имати у виду основну функцију 
институције омбудсмана у савременим условима: заштиту људских 
права од повреда које чини извршна власт. Полазећи од субјеката 
чији рад контролише омбудсман, произлази да влада, њена мини- 
старства или други сегменти извршне власти не би смели да буду 
предлагачи кандидата за парламентарног омбудсмана, a поготово не 
једини или одлучујући фактори у том процесу. У том случају произ- 
лазило би да кандидатура за омбудсмана заправо зависи од оних 
чију законитост и целисходност рада он/а треба да контролише, a 
они ће по правилу радије предложити онога од кога очекују послу- 
шност, одсуство критике и прећуткивање него некога од кога могу 
да очекују оштре критике и непристрасно деловање.

У суштини исто важи и за субјекте који могу да покрену посту- 
пак разрешења омбудсмана. Имајући у виду да предлог за разреше- 
ње може да буде последица управо деловања омбудсмана у складу 
са прописима и његовим овлашћењима, ово овлашћење можда има 
и већу тежину него предлагање кандидата. Укратко, носиоци извр-

Примера ради, као предлагачи се јављају: Председник Федерације, Савезно 
веће Савезне скупштине, посланици државне Думе и савези посланика државне Ду- 
ме (Руска Федерација); Парламентарни одбор за правна питања (Данска); 30 посла- 
ника или скупштински одбор надлежан за питан>а организације и рада управе (Вој- 
водина); половина чланова Одбора за уставна питања (Република Србија); Председ- 
ник парламента (Литванија), Председник републике (Естонија); посланици и посла- 
ничке групе (Бугарска); посланици у оба дома парламента на пленарном заседању 
(Шпанија); заједнички предлог потпредседника Државног савета и председника Вр- 
ховног суда и Ревизорског суда (Холандија); у Аустрији, у којој се бирају три омбуд- 
смана, три партије са највећим бројем посланика у парламенту предлажу по једног 
кандидата; итд.

Омбудс.ман је у великој већини случајева инокосни орган. Примери инсти- 
туција омбудсмана које имају више равноправних омбудсмана (које треба разликова- 
ти од заменика омбудсмана који постоје у већем броју институција) су Белгија (два 
омбудсмана), Аустрија (трочлани Савет Омбудсмана са једним председавајућим), 
Молдавија (три омбудс.мана), Аустрија (три омбудсмана који се сваке године смењују 
на месту председавајућег); БиХ и н>ени ентитети Република Српска и Федерација 
БиХ (свака по три омбудсмана из редова три конститутивна народа; у БиХ је у току 
процес обједињавања три институције у једну, која такође треба да има три омбуд- 
смана). Шведска има четари омбудсмана од којих је један „Chief Parliamentary Om
budsman”, док се у Литванији бира пет омбудсмана.
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шне власти никако не би смели да имају овлашћење да предлажу 
разрешење, јер би то могло да се сведе на пуку одмазду оних које је 
он/а критиковао/ла.

б) ВЕЋИНА ПОТРЕБНА ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ОМ- 
БУДСМАНА

За избор омбудсмана често се захтевају гласови извесне квали- 
фиковане већине посланика — у неким земл>ама је за избор потреб- 
на већина од укупног броја посланика (а не од присутних),'^ али ни- 
је реткост да се захтева и виши цензус од тога, најчешће 2/3 од 
укупног броја посланика у парламенту.*'* По правилу се, дакле, зах- 
тева да за предложеног кандидата гласа више од половине од укуп- 
ног броја изабраних представника. Ratio оваквог решења је у томе 
да на ову функцију буде изабрана особа која је прихватљива за већи 
број посланика, одн. политичких партија које посланици предста- 
вљају, чиме се знатно умањује могућност да припадници само једне 
политичке партије изгласају „свог” омбудсмана. Што је прописани 
праг виши, потребна је сагласност већег броја политичких партија 
да би омбудсман био изабран. Тако, рецимо, када је за избор ом- 
будсмана довољна проста већина посланика, одн. више од полови- 
не присутних, могуће је да он/а буде изабран/а гласовима једва не- 
што више од Va посланика, што у пракси отвара могућност да га/је 
изабере чак само једна партија, са могућим негативним последица- 
ма у погледу непристрасности тако изабраног омбудсмана.’®

Иста аргументација, али са можда и важнијим последицама, 
важи и за разрешење омбудсмана. У већини европских земал>а је за 
разрешење омбудсмана потребна бар иста већина у парламенту која 
је прописана и за н>егов избор, али је у неким државама за разре-

Нпр. омбудсмани ГУмуније, Данске, Србије, Хрватске, Македоније, Швед- 
ске, итд., В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombudsman-Institutions, Sprin
ger, Wien—New York, 2008, crp. 471—472.

И Двотрећинска већина потребна je, нпр., за избор Омбудсмана Словеније, 
Малте, Мађарске, БиХ, па и за избор Покрајинског омбудсмана Војводине (па је то 
тренутно у Србији функција за коју је потребна највећа већина прилико.м избора). В. 
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, id. У Шпанији је потребно да за избор гласа 3/5 од укуп- 
Hor броја посланика у оба до.ма Парла.мента, a ако гласање за прве кандидате није 
било успешно формулишу се нови предлози, с тим да је за избор каснијих кандидата 
овај цензус ублажен јер је у Конгресу (доњем дому Парла.мента) и тада потребна ве- 
ћина од 3/5 од укупног броја посланика, али је за ратификацију избора довољна и 
апсолутна већина посланичких гласова у Сенату (горњем дому) — в. чл. 2, ст. 4. и 5. 
Закона о заштитнику грађана Шпаније из 1981. г., у: Commissioner for Civil Rights 
Protection of Poland, National Ombudsmen (collection o f legislation from 27 countries), 
Warsaw, 1998, crp. 282.

■5 Закон o заштитнику грађана Србије из 2005. године предвиђао је управо 
овај праг за избор о.мбудс.мана, знатно нижи него у било којој држави у упоредном 
европском законодавству. Ипак, тај праг је повишен Уставом Србије из 2006. године, 
у које.м је прописано да омбудсмана бира више од половине од укупног броја посла- 
ника.
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шење прописан и виши цензус од оног предвиђеног за избор,'* док 
је само у Јерменији прописан нижи цензус за разрешење него за 
избор омбудсмана. У случају када је за разрешење потребна извесна 
квалификована већина гласова посланика позиција омбудсмана је 
стабилнија јер га је теже сменити, па је самим тим и његова незави- 
сност и самосталност у раду већа. С друге стране, што је прописани 
праг за његово/њено разрешење нижи позиција омбудсмана је вул- 
нерабилнија, a самим тим и независност у раду подложнија утица- 
јима разних, пре свега политичких, фактора, јер је тада лако једног 
омбудсмана заменити другим чак и ако он ради добро.

3. Мандат омбудсмана — трајање и престанак, 
могућност реизбора

Мандат омбудсмана ни у једној европској држави није краћи од 
мандата посланика у парламенту који га бира, a ретки су и случаје- 
ви када су им мандати исте дужине. Само у неколико случајева по- 
четак и крај мандата омбудсмана је везан за почетак и крај мандата 
посланика у тренутном сазиву парламента.'^ Иако у државама које 
су прве увеле институцију омбудсмана (Шведска, Финска, Данска, 
Норвешка) мандат омбудсмана траје четири године, a и касније је у 
неким државама утврђиван мандат омбудсмана исте дужине, данас 
у већини европских држава доминира приступ по коме омбудсман 
има нешто дужи мандат од посланика у парламенту.'® У основи од- 
ређивања неједнаке дужине мандата је намера да се избегае да сва- 
ки нови сазив парламента бира себи „свог” омбудсмана, односно 
особу која ће из одређених разлога (првенствено због политичке 
афилијације) бити склонија да прећуткује и не реагује на пропусте у 
раду тренутне администрације него што би то можда била нека дру- 
га особа коју је изабрао парламент друкчијег састава од тренутног.

Престанак мандата треба разликовати од разрешења. Преста- 
нак наступа испуњењем одређених околности и одговарајућим ак-

Нпр. у Финској, Норвешкој, Пат>ској, Исланду, Шпанији, a у неким случа- 
јевима, зависно од конкретног разлога за покретање поступка разрешења, и у Мол- 
давији. В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombudsman-Institutions, Springer, 
Wien—New York, 2008, стр. 481.

Данска, Норвешка.
Мандат омбудсмана је у око 80% случајева дутки од поапаничког, и најчешће 

траје 5 (нпр. Србија, Пољска, Руска Федерација, Албанија, Словачка, Шпанија и др.) 
или 6 година (нпр. Холандија, Аустрија, Мађарска, Сповенија, Војводина, Црна Го- 
ра, и др.). У Естонији или Израелу омбудс.ман се бира на 7, a у Македонији, Хрват- 
ској или Луксембургу на 8 година. У Уједињено.м Краљевству и у Лихтенштајну .ман- 
дат Парла.ментарног комесара није вре.менски ограничен, и траје по правилу док но- 
силац ове функције не испуии услове за одлазак у пензију. Мандат о.мбудсмана ниг- 
де није краћи од 4 године. — В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombuds
man-Institutions, Springer, Wien—New York, 2008, стр. 473—474.
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TOM ce no правилу само констатуЈе постоЈање тих околности, док су 
узроци за разрешење по правилу везани за лош, неправилан или 
незаконит рад, што укључује и поступање које није независно. Основ- 
ни начин престанка мандата је истек мандата, одн. протек периода 
на који је омбудсман биран, што је редовна ситуација која је стога 
неретко и детаљно регулисана актом о омбудсману. Уз овај разлог, 
често се наводи и испуњење услова за пензију,'® немогућност даљег 
обавл>ања дужности,^° лични захтев односно оставка омбудсмана,^' 
смрт носиоца функције, трајни губитак радне способности, и сл.

У вези са трајањем мандата омбудсмана је и питање да ли је 
одговарајућим прописом утврђена процедура у вези са престанком 
мандата, односно (ре)избором омбудсмана. У том погледу важно је, 
на пример, да ли је прописан рок пре истека мандата актуелном 
омбудсману у којем је надлежни орган (по правилу парламент) ду- 
жан да покрене поступак (ре)избора,^^ као и на који начин се под- 
носе предлози потенцијалних кандидата. Значајно је и да ли су и 
каква решења предвиђена у случајевима када омбудсману истекне 
мандат a нови није изабран — да ли неко тело треба да констатује 
престанак мандата, да ли се мандат тренутном омбудсману проду- 
жава до избора новог или се предвиђа неко друго решење, и сл. 
Начелно, у случајевима када прописима нису прецизно утврђени 
рокови за покретање поступка и сам поступак (ре)избора, о благо- 
временом предузимању потребних радњи стара се тело које је за из- 
бор задужено, односно парламент. Када рокови нису прописани, 
могућа је злоупотреба ad-hoc решења којима се успоставл>ају нека- 
ква привремена стања неодређеног трајања, и која стога могу да по- 
трају и годинама. И она, директно или индиректно, такође доводе 
„привременог” омбудсмана, у очекивању кандидатура за избор, у 
положај зависности од других субјеката. Осим тога, „в.д. стање”

'9 В. нпр. чл. 9. ст. 1. Одлуке о Покрајинском омбудсману (2002), чл. 4. ст. 2. 
Закона о Омбудсману Данске, бр. 473 (1996), или чл. 4. ст. 1. т. 2. Закона о парла- 
ментарном омбудсману Литваније (1992).

В. нпр. чл. 2. Закона о медијатору Франиуске (1973).
21 В. нпр. чл. 19. ст. 1. т. 1. Закона о пучко.м правобранител.у Хрватске (1992), 

чл. 4. ст. 1. Закона о Омбудс.ману Данске бр. 473 (1996), чл. 9. ст. 1. Одлуке о Покра- 
јинском о.мбудсману (2002), и др.

Нпр. у Португалу се избор новог (или реизбор старог) омбудсмана мора 
обавити у последњих 30 дана мандата о.мбудсмана; у Словенији и у Србији поступак 
(ре)избора мора да буде започет најкасније 6 месеии пре истека .мандата актуелног 
омбудс.чана; у Шведској поступак се покреће и избор обавлл у току последње (че- 
тврте) године мандата акту'елног о.чбудсмана; у Мађарској се тај поступак мора оба- 
вити у року од 3 .месеца након истека мандата актуелног омбудсмана (који до одлуке 
остаје на функцији). У Војводини Одлука о Покрајинско.м омбудс.ману не утврђује 
било какав рок пре истека мандата о.мбудсмана у којем Скупштина треба да покрене 
поступак (ре)избора омбудсмана па су могуће ситуације да се са избором касни, a да 
прехзог буде поднет, крајње нетранспарентно, дан пре седнице Скупштине, да буде 
уврштен на дневни ред на са.мој седници на којој је обзнањен, и да сам чин избора 
буде обашвен n p a im i4 H O  за 15 минута.
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може да послужи и као средство за избегавање избора омбудсмана 
на легитиман и легалан начин, и за фактичко инсталирање на дужи 
рок некога ко то редовним путем не би могао бити, и сл. Таква и 
слична стања могу да сведу независност институције на пуку про- 
кламацију.

Од значаја је и питање могућности реизбора. У овом погледу 
решења се веома разликују од земље до земље, па је у неким држа- 
вама искључена могућност поновног избора ранијег омбудсмана, 
одн. допуштено је да иста особа буде омбудсман само у једном ман- 
дату,^  ̂ готово половина европских држава предвиђа могућност само 
једног реизбора (одн. највише два мандата),^'’ a готово трећина не 
прописује никаква ограничења у погледу поновног избора.^^ У поје- 
диним државама мандат омбудсмана није ограниченог трајања, па 
се питање реизбора практично и не поставља.^® Аргумент у прилог 
могућности једног или више реизбора је да то доноси користи прет- 
ходно акумулираног искуства носиоца ове функције. Осим тога, 
углед и ауторитет које омбудсман постигне током првог мандата 
(ако их постагне) свакако доприносе вршењу ове функције и у дру- 
roM  или наредним мандатима. С друге стране, могућност реизбора 
може да буде и средство за вршење политичког притиска на тренут- 
H o r  носиоца ове функције (нпр. условл>авањем реизбора поступа- 
њем у одређеном случају или генерално на начин који је по вољи 
субјектима који могу на то да утичу).

4. Услови за кандидовање лица за омбудсмана

Међу условима за избор одређеног лица за омбудсмана могу се 
разликовати позитивни, које кандидат мора да испуњава, и негатив- 
ни, којима се утврђује шта не сме да постоји на страни кандидата 
да би могао да буде биран за омбудсмана. Међу позитивним, осим 
формалних као што је чест захтев да кандидат има домаће држа- 
вл>анство, утлавном се наводе услови чији је циљ избор особе која 
поседује одређене стручне квалитете потребне за обавд>ање ове функ- 
ције. У отприлике половини европских држава од кандидата се зах- 
тева да имају високо образовање, односно да су завршили факултет 
и то по правилу правни (мада у појединим случајевима то може да

23 Нпр. Француска, Андора, Израел.
Нпр. о.мбудсмани Аустрије, Мађарске, Ирске, Русије, Србије, Војводине, и др.

25 Нпр. Скандинавске државе (тренутни дански омбудсман је био шест пута 
узастопно биран на ову функцију), прибалтичке државе, Холандија, Хрватска, Укра- 
јина, ЕУ, и др.

25 Нпр. Лихтенштајн, или Парламентарни комесар Уједињеног Крал>евства. 
Питање допуштености реизбора би евентуално могло да се појави и у овим случаје- 
вима ако би се неко ко је једном био изабран на ту функцију a затим поднео оставк>’ 
пре истека мандата, након неколико година поново појавио као кандидат за омбуд- 
смана.
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буде било који факултет); често се као услов наводи и минимално 
потребно раније радно искуство кандидата, и/или знање и искуство 
у области људских права, a нису усамл>ени ни случајеви да су про- 
писане минималне године старости кандидата.^’ Ипак, поједине др- 
жаве у пропису који се односи на омбудсмана не прописују никакве 
посебне позитивне услове које треба да испуни кандидат,^® али и у 
тим земљама из одредби неких других прописа произлазе одређени 
позитивни услови који нису изричито формулисани као такви (нпр. 
државл>анство кандидата, испуњеност услова који се захтевају за по- 
сланике у парламенту,^® минимална старост — нпр. на ову функцију 
нигде не може бити бирана малолетна особа, општа здравствена 
способност за обавл>ање послова у државним органима, и сл.)- Сва- 
како треба истаћи да се за кандидате за омбудсмана често прописују 
и захтеви који се односе на неке њихове личне квалитете и каракте- 
ристике, као што је поседовање високих моралних квалитета, висок 
углед који уживају у друштву, или се наводи нека слична формула- 
ција,“  што није случај код већине носилаца других функција. Иако 
наведени услови углавном нису директно повезани са независно- 
шћу институције неки од њих, a посебно стручност, лични квалите- 
ти и углед, у пракси свакако доприносе независности њеног дело- 
вања.

Друга категорија услова, које смо назвали негативним, по пра- 
вилу се односи на навођење случајева инкомпатибилности функци- 
је омбудсмана са неким другим функцијама, професионалним анга- 
жманима, чланствима у управним одборима предузећа и/или opra- 
низацијама, и сл., било без ограничења, или уз услов да би тај дру- 
ги ангажман могао да утиче на непристрасност омбудсмана у оба- 
вљању функције. Новији закони по правилу изричито прописују за- 
брану да кандидат за омбудсмана буде члан политичке партије.^' 
Тиме се наглашава непожељност отворене политичке припадности 
кандидата за омбудсмана одређеној политачкој опцији, јер се пола- 
зи од тога да би она негативно утицала на непристрасност и неза- 
висност деловања институције, као и да би такво решење знатно 
умањило ауторитет институције и поверење грађана у њу бар у по-

В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombudsman-Institutions, Springer, 
Wien—New York, 2008, crp. 465—466.

Hnp. Холандија, ШпаниЈа, Лихтенштајн, Ирска, итд.
25 Нпр. Аустрија — в. чл. 148r ст. 5. Устава Аустрије.
20 Нпр. „потврђен углед заснован на лично.м интегритету и независности” (в, 

чл. 5. ст. 2. Закона о заштитнику грађана Португала у: Commissioner for Civil Rights 
Protection of Poland, National Ombu^men..., Warsaw, 1998, crp. 221), „висок углед за- 
снован на морални.м квалитетима и исказаној социјалној осетљивости” (чл. 2. Закона 
о Комесару за заштиту људских права Пол>ске, id. стр. 211), и сл.

2> Значајан изузетак је Аустрија, у којој је изричито прописано да три парла- 
ментарне партије са највећим броје.м посланика предлажу свака по једног члана Са- 
вета омбудсмана.
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јединим сегментима друштва.^  ̂ Негативни услови су постављени 
пре свега тако да се отклоне или умање околности које би могле да 
воде сукобу интереса, одн. да се избегне како фаворизовање тако и 
дискриминаторно поступање према појединим субјектима чији рад 
спада у домен контроле омбудсмана из разлога који би имали везе 
са неким другим приватним интересима носиоца ове функције. У 
појединим случајевима се овим условима посвећује посебна пажња 
у релевантним прописима.”

5. Одговорност омбудсмана и основи за његово/њено 
разрешење

Омбудсман је за рад институције по правилу одговоран парла- 
менту који га је и бирао (што је од посебног значаја у федерално 
уређеним државама, или оним државама које осим националног 
имају и регионалне, a понеке и локалне омбудсмане које бира пар- 
ламент дате територијалне јединице). Парлал1ент је најчешће и једи- 
ни државни орган који има овлашћења да, када су испуњени про- 
писани услови, одлучује о евентуалном разрешењу омбудсмана, a 
понегде разрешење уопште није могуће (Аустрија).^ Ретке су држа- 
ве у којима омбудсмана разрешава неки други орган, нпр. неки од 
највиших судова дате државе (нпр. Француска, Естонија, Кипар), 
или Председник државе (нпр. Лихтенштајн, неке ваневропске држа- 
ве), што је по правилу последица положаја институције омбудсмана 
у датом правном систему.^^ Концепцијски посматрано, овлашћење 
за разрешење омбудсмана би могао да има само онај субјекат који 
не подлеже контроли омбудсмана. Приликом одређивања ко може 
да предлаже разрешење и да га евентуално разреши када су испу-

32 У пракси је мог>'ће избегавање овог услова тако што се за омбудсмана иза- 
бере неко ко је члан одређене партије a затим та особа поднесе оставку на чланство 
и формално постаје „ванстраначка личност”, или тако што тада „замрзне” своје 
чланство и евентуалне партијске функције док му/јој траје мандат.

33 Нпр. у случају Покрајинског омбудсмана АП Војводине препреке за избор 
су постављене строго и прилично широко. У АП Војводини је омбудсману изричито 
забрањено да буде члан политичке партије, управних и надзорних одбора предузећа, 
синдиката, a не може бити предложен ни кандидат који је у претходних годину дана 
пре предлагања обављао неку од великог броја изричито набројаних функција на по- 
крајинском или локалном нивоу. Разлог за ово последње ограничење је у томе да се 
знатно смањи могућност да се пред омбудсманом појави представка која се тиче 
предмета у које.м је он раније одлучивао на некој другој функцији, јер би у том слу- 
чају тешко могло да се тврди да је поступање омбудсмана у конкретном предмету 
било независно н непристрасно. Омбудсману је допуштено да уз функцију обавља 
само образовне, научне и уметничке делатности, али му је забрањено да обавл>а било 
какве друте професионалне активности.

З'* В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombudsman-Institutions, Springer, 
Wien—New York, 2008, стр. 479—480.

33 B. Gabriele Kucsko-Stadlmayer, id.

324



њени прописани услови такође се мора водити рачуна о независно- 
сти и самосталности институције омбудсмана и не давати такво 
овлашћење неком од субјеката које она у свом раду контролише, јер 
би у противном покретање и исход таквог поступка могли да буду 
мотивисани намером да се уклони омбудсман због свог деловања у 
предметима против тог субјекта, или других са њим повезаних су- 
бјеката (нпр. министарства у влади). Стога ово овлашћење никако 
не би смела да има влада, и уопште извршна власт и други носиоци 
јавних овлашћења које контролише омбудсман. Ни у једном случају 
у европским државама омбудсмана не разрешава влада конкретне 
државе, нити неко од министарстава у њеном саставу.

Основи за разрешење омбудсмана могу бити различити. Ти- 
пични основи су неспособност за даље обављање ове функције због 
нарушеног здравља, накнадно испуњење неког од услова за који је 
прописано да је неспојив са овом функцијом (нпр. учлањење у неку 
политичку партију ако је то неспојиво са функцијом омбудсмана, 
или бављење делатношћу којом се омбудсман не сме бавити док је 
на функцији, и сл.), осуда за кривично дело (било које, или за неко 
од оних дефинисаних одговарајућим прописом), губитак домаћег 
држављанства, али се понегде наводи и немарност у раду, или по- 
нашање које се сматра непримереним за старешину ове институци- 
је. У прописима неких земал>а се не наводе никакви посебни осно- 
ви, већ је разрешење могуће онда када омбудсман „изгуби повере- 
ње” парламента на сличан начин као када се постави питање пове- 
рења влади,^® али имајући у виду да предлог за разрешен>е мора да 
буде образложен и у тим земл>ама ће он по правилу бити заснован 
на сличним разлозима као што су напред наведени.

Начин на који су формулисани основи за разрешење омбуд- 
смана је од великог значаја за независност и самосталност институ- 
ције. Наиме, неки од поменутих основа су објективни и када се 
констатује њихово постојање питање разрешења је само питање 
процедуре (нпр. губитак домаћег држашванства, бавл>ан>е неком од 
делатности инкомпатибилних са функцијом омбудсмана, приступа- 
ње некој политичкој партији тамо где је то услов да неко буде иза- 
бран за омбудсмана, и сл.). Међутим, неки од основа за разрешење 
могу бити постављени тако да зависе од тумачења и могу бити и 
злоупотребљени, и тада суштански нарушавају независност инсти- 
туције.з’ Да би се избегла њихова арбитрерна тумачења заснована

3* В. нпр. чл. 3. Закона о Омбудсману Данске, бр. 473 (1996).
При.мере недовол>но прецизне формулације основа за разрешење налази.мо 

у више прописа који.ма се >ређује ова институтхија. Тако нпр. чл. 12. ст. 3. Закона о 
заштитнику грађана Републике Србије прописује да заштитник грађана (о.мбудс.ман) 
може бити разрешен „ако буде осуђен за кривично дело које га чини неподобни.м за 
обав.ган>е ове функције”. Овакво решење оставља известан пркмггор за арбитрерну 
примену прописа у погледу односа осуде за неко кривично дело и подобности за вр- 
шење ове функције, и стога је лошије од оних која утврђују неки мерљиви критери- 
д м , као што је нпр. висина прописане казне. Поређења ради, чл. 10. ст. 1. Одлуке о
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на дневнополитичким или личним мотивима, основе за разрешење 
треба што јасније и прецизније формулисати избегавајући при томе 
навођење „отворених” и широко постављених критеријума подло- 
жних слободним тумачењима, јер у противном разрешење може да 
представља полугу којом се омбудсман држи под контролом, одно- 
сно уклања ако критикује актуелну извршну власт. Тиме се на мала 
врата омогућава да опозив буде извршен из других побуда које ће 
бити мање или више прикривене неким од прописаних разлога, 
нпр. несавесним радом омбудсмана (формулација која такође, због 
своје ширине, оставл>а простор за манипулације и произвољна ту- 
мачења).^*

6. Имунитет

Неретко се изричито прописује да омбудсман ужива имунитет 
који може бити различитог обима у зависности од конкретне држа- 
ве. Омбудсман претежно ужива имунитет од кривичноправног го- 
њења док му/јој траје мандат, али се у највећем броју земаља про- 
писује и да овај имунитет може бити уклоњен одлуком парламен- 
та.̂ ® У појединим случајевима прописано је да имунитет омбудсма- 
ну не може бити одузет ни од стране парламента ако се тражи због 
изношења мишљења или предузимања радњи у оквиру вршења над- 
лежности.‘‘° У неким државама парламент може одузети имунитет

Покрајинском омбудсману Аутономне Покрајине Војводине прописује да омбудс.ман 
може бити разрешен, између осталог, „ако буде осуђен/а за кривично дело на казну 
затвора”, што је објективизиран основ који се не може произвољно тумачити. Чл. 19. 
ст. 1. т. 3. Закона о пучком правобранитељу Хрватске такође на потпуно неодређен 
начин прописује да „пучки правобранитељ (омбудсман) може бити разрешен дужно- 
сти пре истека мандата... ако Дом представника одлучи да он треба да буде разрешен 
пре истека периода на који је изабран.” Слично у погледу тумачења важи и за друге 
неодређене основе као што су понашање непримерено функцији, несавестан рад, и сл.

38 На пример, чл. 10. ст. 2. Закона о заштитнику грађана Србије прописује да 
„Заштитник грађана и за.меник Заштитника грађана не могу давати изјаве политичке 
природе”. Ово решен>е је спорно јер отвара питање да ли кршење забране на давање 
„политичких изјава” од стране омбудсмана може бити и основ за њено/његово раз- 
решење; то, наиме, није наведено као један од основа за разрешење, и онда би мо- 
рало да се подводи под неки од основа који су прописани, нпр. „нестручно и неса- 
весно обавл>ан>е функције”. С друге стране, пошто у случају да носилац функције да- 
је „политичке изјаве” није прописана никаква санкција па ни могућност разрешења, 
ова одредба је у суштини са.мо декларативна. Писци.ма и доносиоцима овог закона 
очигледно није познато или не схватају да људска права чине универзални систем 
вредности којим се ограничава државна власт, што је политичко питање par excellen
ce, тако да давање оцена о кршењима или о стању људских права има и те како по- 
ЛИТИЧК7  садржину.

39 Нпр. у Бугарској, БиХ, Словенији, Поллкој, Чешкој, Мађарској, Србији, 
итд. В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer, id., стр. 15.

"*0 Нпр. Пољска, Словенија, АЛ Војводина. У Војводини је, члано.м 8. Одлуке о 
Покрајинском о.мбудсману прописано да „Омбудсман не може бити позван на одго- 
ворност или бити кажњен за изнето .чишлЈење или радње предузете у обављању сво- 
јих надлежности утврђених овом олтуком”.
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омбудсману само када се ради о кривичним делима за која може 
бити изречена казна изнад утврђене границе (БиХ), a у више зема- 
ља се за тако утврђене групе кривичних дела поступак може водити 
и без одобрења парламента.^* У већем броју земаља изричито је 
прописано да се омбудсман не може позивати на имунитет у случа- 
јевима када је затечен у извршењу кривичног дела.'*̂  Имунитет се у 
појединим земљама, осим на кривично гоњење, односи и на гра- 
ђанске парнице у вези са вршењем ове функције/^ a у ретким слу- 
чајевима (Израел) имунитет се односи само на грађанске парнице.

Смисао имунитета је да обезбеди несметан рад и слободно јав- 
но критиковање неправилности и незаконитости у раду органа упра- 
ве, без потенцијалне претње да ће због тога бити покретани одређе- 
ни поступци против њега/ње који би били усмерени на опструкцију 
и дискредитацију његовог/њеног рада, на разрешење носиоца ове 
функције, или на одмазду према њему/њој због изнетих ставова 
и/или предузетих радњи у оквиру својих надлежности. Иако је и 
прописивање овог имунитета у функцији заштите независности и 
самосталности у раду омбудсмана, нису ретке ни оне државе у који- 
ма омбудсман не ужива никакав имунитет.*”

7. Ов.1ашћења институције

Омбудсмани имају широка истражна овлашћења. Она по пра- 
вилу укључују право увида у све списе и документе у поседу органа 
чији рад омбудсмани контролишу, могућност узимања изјава од 
старешина органа и од запослених, али и од трећих лица када је то 
потребно за вођење поступка, приступ свим просторијама које при- 
падају органу чији рад контролише омбудсман, могућност ненаја- 
вљених посета органима и установама који потпадају под контролу 
омбудсмана (нпр. установе за извршење казни лишења слободе, 
установа за смештај душевно оболелих лица, установа за смештај 
деце и младих, као и старих особа, и сл.). У већини случајева ом- 
будсмани имају и право увида у документа која су класификована 
као тајна, уз обавезу да сами чувају тајност тако заштићених пода- 
така.

Што се тиче самог предмета који је повод за покретање по- 
ступка, омбудсмани не решавају конкретне случајеве, нити могу да 
пониште или измене одлуку надлежног органа. Могућности корек- 
тивног утицаја омбудсмана на рад администрације остварује се кроз 
упућивање препорука, предлога, сугестија, мишљења и сл. надле-

Нпр. у Француској, Грчкој, Македонији, и др.
■*2 Нпр. у БиХ, Португалу, Пољској, Русији, и др.
‘•з Нпр. у Шведској, Портуталу или Србији.

Нпр. у Аустрији, Данској, Финској, Холандији, Словачкој, итд.; В. Gabriele 
Kucsko-Stadlmayer, id., стр. 16.
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жним органима, односно пугем аката који су правно необавезујући 
и не могу се као такви извршавати. Тим актима омбудсмани указују 
на неправилности и незаконитости у раду органа које контролишу, 
на случајеве кршења људских права, и предлажу мере за отклањање 
утврђених повреда. Од суштинских овлашћења омбудсмана свакако 
треба истаћи и подношење годишњих и посебних извештаја парла- 
менту, као и могућност иницијатива или подношења предлога из- 
мена и допуна прописа који се односе на администрацију и на људ- 
ска права.

Независност институције у овом сегменту подразумева да дру- 
ги органи, пре свега извршна власт, не могу издавати налоге ом- 
будсману за покретање или обустављање поступка, у погледу садр- 
жине финалне препоруке или мишљења о (не)постојању кршења 
људских права, у погледу обима и садржине извештаја које он под- 
носи парламенту, и сл. Независност се свакако односи и на несме- 
тано вршење надлежности поверених омбудсману ради вршења ње- 
них функција, јер у случају да се та овлашћења ограничавају било 
прописима, било у пракси, независност омбудсмана не постоји па 
се губи и смисао њеног постојања.

8. Узајамни односи различитих институција омбудсмана

а) Непостојање хијерархије међу институцијама различитог ннвоа, 
и MOiyhHOCT контроле само од стране парламента — У земл>ама у ко- 
јима постоје парламентарни омбудсмани различитих нивоа (нацио- 
налном, регионалном, локалном), принцип је да они на вишем ни- 
воу ни на који начин нису надређени онима на нижем. Тако нпр. 
омбудсмани на националном нивоу не могу да одређују које пред- 
мете ће и на који начин да обради омбудсман на регионалном или 
локалном нивоу, нити се на препоруку, мишљење и друге акте ом- 
будсмана нижег нивоа не може изјавити жалба омбудсману на ви- 
шем нивоу, односно не постоји могућност контроле рада једног ом- 
будсмана од стране другог. Први разлог за ово је то што је омбудс- 
ман за свој рад одговоран само парламенту, и то оном који ra је 
изабрао, a не неком другом органу, па био то и омбудсман вишег 
нивоа или парламент друге територијалне јединице који га није би- 
рао. Други разлог је што препоруке, мишљења и други акти које до- 
носи омбудсман по својој природи нису подобни да се против њих 
подноси жалба. Наиме, препоруке омбудсмана нису правно обаве- 
зујуће, и било би апсурдно када би омбудсман вишег нивоа могао 
да поништава препоруке или налаже измене мишљења које је фор- 
мулисао омбудсман нижег нивоа.

Смисао оваквих односа међу омбудсманима различитих нивоа 
је у томе да се спречи да омбудсман једног (вишег) нивоа намеће 
другом (не)поступање у конкретним предметима, одређене ставове 
или начин рада, и да се омогући стварно независно деловање ових
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институција и од сродних институција на вишим нивоима. С друге 
стране, такав положај институција различитих нивоа захтева успо- 
стављање других врста односа ме% њима, заснованих не на хијерар- 
хијској субординацији, већ на координацији и сарадњи ради ускла- 
ђивања начина деловања и ставова од општијег значаја.

б) Узајамни односи парламентарних и владиних омбудсмана, одн. 
омбудсмана општих надлежности и специјализованих (тематских) ом- 
будсмана

Ситуација је друкчија када се ради о односу парламентарног 
омбудсмана и „владиних” омбудсмана. Ове друге именује влада, и 
они обично руководе посебним одељењем или службом у оквиру 
одређеног министарства, или у оквиру владе ван постојећих мини- 
старстава, или се успоставл>ају као посебно контролно тело. Они су 
по правилу задужени да прате примену закона и заштиту права у 
некој области (нпр. спречавање дискриминације, остваривање рав- 
ноправности полова, заштита права детета, и сл.), и у различитим 
земл>ама налазимо велику разноврсност специјализованих (темат- 
ских) омбудсмана. Иако неки од ових омбудсмана у свом деловању 
уживају висок степен самосталности и независности од извршне 
власти обезбеђен пратећим прописима, они ипак нису парламен- 
тарни омбудсмани јер их не бира парламент већ их именује и раз- 
решава влада. Стога су владини омбудсмани формацијски део извр- 
шне власти, па општи парламентарни омбудсмани у тим земл>ама 
имају овлашћења, изричито прописана или изведена из одредби о 
надлежностима парламентарних омбудсмана, да контролишу и рад 
владиних омбудсмана јер и ови други, као такви, спадају у органе 
чији рад контролишу парламентарни омбудсмани. Стога контрола 
владиних од стране парламентарних омбудсмана не представл>а на- 
рушавање принципа независности и самосталности.

9. Плата омбудсмана — начин утврђивања, и износ

Плата омбудсмана такође може да представл>а средство инди- 
ректног утицаја на његов рад и одлуке. Стога извршни органи, чији 
рад спада у домен контроле од стране омбудсмана (по правилу ми- 
нистарство финансија, одн. одговарајући други орган), не треба да 
имају одлучујућу већ само техничку улогу у погледу начина утврђи- 
вања плате омбудсмана и њеног износа. Осим тога, пожељно је да 
плата омбудсмана буде на неки начин објективизирана прописима 
да би се избегли индиректни притисци на омбудсмана (смањењем 
основице за обрачун плате, неисплаћивањем пратећих примања на 
које запослени иначе имају право као што су дневнице, ггутни тро- 
шкови, и сл.). У супротном би постојала могућност да се на носио- 
ш  ове функције, па и на рад институције, утиче разним видовима 
економске принуде, тачније злоупотреба.
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y  одређивању износа плате no правилу се полази од принципа 
да носилац одређене контролне функције не би смео да има нижу, 
a поготово не знатно нижу, плату од оних чији рад контролише. Да 
би се спречиле могуће злоупотребе и арбитрерна тумачења о виси- 
ни плате омбудсмана, у већини европских земал>а се самим законом 
о омбудсману или другим одговарајућим прописом прецизира кри- 
теријум по којем се утврђује висина плате носиоца ове функције, и 
то најчешће тако што се плата омбудсмана утврђује на исти начин 
као и плата неког другог носиоца високе државне функције. Плата 
омбудсмана није утврђена у апсолутном износу, већ је по правилу 
„везана” за плату председника или судије Уставног суда или Врхов- 
ног суда дате државе/^ старешине врховне ревизорске институције 
(такође независне),''® председника парламента или посланика у пар- 
ламенту који бира омбудсмана/’ министара у влади/® или неког 
другог високог функционера.'*^ У неким земљама се плата омбуд- 
смана утврђује на основу просечне плате у датој земљи која се мно- 
жи са одређеним коефицијентом, тако да износи вишеструку про- 
сечну плату у датој земљи.^

У појединим земљама износ плате омбудсмана није утврђен за- 
коном, већ га утврђује парламент који га и бира.^' Најзад, у не- 
ким земљама плату омбудсмана утврђује надлежно министарство 
(по правилу за финансије),^^ при чему је ово решење и најлошије 
имајући у виду да се ради о органима извршне власти за које важи 
оно што је речено у првом пасусу овог одељка. У неким земллма 
су, из истих разлога, изричито прописани критеријуми и за утврђи- 
вање висине плате заменика омбудсмана (ако постоје).

10. Избор заменика/ца
(ако је предвиђено да омбудсман има заменике)

У већини земал>а омбудсман је монократски организована ин- 
ституција (инокосни орган), што значи да је једно лице њен старе- 
шина и носилац њених овлашћења и одговорности. Ретки су случа- 
јеви „кооперативно” организованих институција, у којима се бира 
више омбудсмана.^^ Најзад, постоје и институције у којима, уз ом- 
будсмана, постоји и одређен број заменика („заменички систем”). * •*

Нпр. у Србији, Црној Гори, Словенији, Албанији, и др.
Нпр. Белгија, Чешка Реп^лика.
Нпр. Аустрија, Словачка, и др.
Нпр. Мађарска, Пољска, и др.

•*9 В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.). id., стр. 16 и 485.
50 Нпр. Бугар)ска, Естонија.
5' Нпр. Данска, Македонија, Уједињено Краљевство, и др.
52 Нпр. у Француској и Грчкој.
55 Примери кооператавно организоване институиије су омбудсмани Шведске 

или Аустрије. У Шведској се бира четири омбудс.мана, a у Аустрији троје који чине
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Од европских омбудсмана на националном нивоу отприлике 
половина има заменике, док их друга половина нема. Заменицима 
је обично поверено праћење стања и старање о одређеној области 
људских права или категорија лица, слично као код специјализова- 
них омбудсмана, или су на челу подручних канцеларија матичне 
институције, ако их има. Број заменика и њихове надлежности утвр- 
ђују се по правилу прописом о омбудсману, a понекад омбудсман 
интерним актом сам одређује за које области су задужени поједини 
заменици. Заменике/це по правилу предлаже сам омбудсман a бира 
их парламент, при чему се за њихов избор најчешће утврђују нешто 
блажи услови и обично се захтева мања већина него за избор ом- 
будсмана. Постојање заменика у начелу треба да растерети самог 
омбудсмана, да обезбеди специјализацију за одређене области, ква- 
литетније и брже обављање послова, и сл. Ипак, превелик број за- 
меника (у зависности од њихових задужења то би било 4—5 или 
више њих) пре указује на прегломазан апарат настао ради задово- 
л>ења апетита политичких странака да (најчешће неформално) имају 
„свог” заменика преко којег ће вршити утицај на деловање институ- 
ције него на намеру да се омогући њен квалитетнији и ефикаснији 
рад. Ово посебно важи за случајеве када је појединим заменицима 
утврђена област за коју су задужени, a осталима није.

И у овим системима омбудсман је старешина институције и 
надређен је заменицима, који немају сва овлашћења поверена ом- 
будсману.^ To се пре свега односи на овлашћења која се тичу руко- 
вођења институцијом, запоиивавања и радног статуса запослених, 
распоређивања заменика и сарадника, одлучивања о покретању по- 
ступака по службеној дужности, представл>ан>а институције и исту- 
пања у јавности, коришћења службених возила и сл., с тим да нека 
од тих овлашћења може да повери другом лицу у институцији

Са становишта независности омбудсмана, веома је значајно ка- 
ко се постаје заменик (да ли ra бира парламент и на чији предлог,

тзв. „Савет омбудсмана”. Ипак, у ове две институције као и у неким другим овако 
организованим, један од изабраних омбудсмана је старешина институиије, и у изве- 
сним питан.има има одлучујућу улогу и потпуну самосталност (нпр. у погледу запо- 
шл>аван>а, доношења решења која се тичу радног статуса и праћења извршавања рад- 
них обавеза запослених у институцији, у погледу одлучивана о покр>етању поступака 
по службеној дужности, у погледу представл>ања институције, и сл.).

^  До.минантна руководећа улога омбудсмана у институцијама заменичког типа 
је по правилу утврђена различитим формулаиијама у само.м пропису који се односи 
на ову институцију. Тако су нпр. у Одлуци о Покрајинском омбудсману изричито 
набројана оалашћења омбудсмана и три заменика која се бирају за одређене области 
(права детета, права националних мањина и равноправност полова), при чему је код 
омбудсмана изричито прописано да „изузетао по потреби обаага и послове замени- 
ка из ове Одлуке”, док је код за.меника осим набројаних овлашћења прописано и да 
обаагају друге послове у складу са одлуком омбудс.мана. Осим тога, низ оазашћења 
која се тичу устројства и деловања институције, руковођења, запошл>авања и сл., a 
која су наведена у Оддуци, су искључиве надлежности омбудсмана, док друга лица 
могу да их врше само у обиму и трајању у којем су им поверена од стране самог ом- 
будсмана.
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односно ко ra именује), који су услови прописани за његов избор, 
какав је однос између омбудсмана као старешине институције и ње- 
гових заменика, постоје ли механизми за утврђивање одговорности 
заменика. Обично је Омбудсман тај који предлаже заменике парла- 
менту, ретко када их номинује неки други субјект. И у случају пред- 
лагања и избора заменика важи исто што је речено за избор самог 
омбудсмана — извршни органи, као органи које контролише омбуд- 
сман, не би требали да имају никакву, a поготово не одлучујућу 
улогу у овом процесу, a сам поступак избора би требао да буде та- 
кав да обезбеђује независност у раду институције на исти начин као 
и приликом избора Омбудсмана. Услови за избор заменика би тре- 
бали у основи да буду исти као и за избор Омбудсмана, мада су не- 
ки од њих, имајући у виду разлику у значају самог Омбудсмана и 
његових заменика, по правилу блажи — нпр. обично се захтева кра- 
ћи претходни радни стаж за заменика него за Омбудсмана, парла- 
ментарна већина потребна за избор заменика је по правилу нижа 
него за избор Омбудсмана, и сл. У појединим земљама се прописом 
утврђује својеврсна квота у погледу припадности заменика одређе- 
ним друштвеним групама.^  ̂ Најзад, пожељно је прецизно дефиниса- 
ње односа између Омбудсмана и заменика и утврђивање њихових 
овлашћења јер се тако олакшава утврђивање случајева прекорачења 
или злоупотреба овлашћења и обезбеђују основи за спречавање ус- 
постављања двовлашћа у оквиру институције које слаби њену неза- 
висност. Најзад, ако осим евентуалног подношења предлога за раз- 
решење заменика (што фактички долази у обзир када се ради о те- 
шким видовима злоупотреба функције и самовоље у раду који садр- 
же обележја кривичних дела) не постоји могућност претходног по- 
кретања дисциплинског поступка ради утврђивања њихове дисци- 
плинске одговорности бар за теже повреде радних обавеза, могућ- 
ности спречавања таквих повреда су врло мале.

11. Формирање стручне службе у инститјтшји

Стручна служба у институцији обавл>а стручне и администра- 
тивне послове. И у погледу избора и запоиивавања сарадника ну- 
жна је самосталност, која подразумева да други субјекти, a пре свега 
извршна власт, не могу наметати или спречавати запошл>авање са- 
радника у институцији омбудсмана. Механизми утицаја на персо- 
нални састав институције могу се успостављати на различите начи- 
не — нпр. путем успоставл>ан>а мешовите комисије за одлучивање о 
пријему сарадника у којој су заступљени представници омбудсмана

Тако је, нпр., Одлуком о Покрајинском омбудсману утврђено да бар један 
међу н>има мора да припада мање заступљеном полу, и да бар један од заменика мо- 
ра бити припадник неке од мањинских националних заједница.
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и извршних власти, a у коЈима представници извршне власти могу 
да наметну одређене апликанте за посао, или да спрече њихов из- 
бор. Такво решење може да доведе до тога да извршна власт преко 
својих представника у комисији суштински кадрује у стручној слу- 
жби омбудсмана, a на дужи рок и до потпуног обесмишљавања не- 
зависности рада институције. У погледу утврђивања броја и струк- 
туре запослених, њихових послова и задатака, распоређивања на 
конкретна радна места, њиховог унапређивања, отпуштања, и дру- 
гах питања која се тичу њиховог радног статуса, омбудсмани по 
правилу имају пуну самосталност. У противном, када би о било ком 
од ових питања одлучивали неки други субјекти постојала би могућ- 
ност и њиховог ефективног утицаја на само деловање институције и 
остваривање њених функција. Плате запослених у стручној служби 
су најчешће прописом о омбудсману изједначене са платама других 
државних службеника одговарајућег ранга или су утврђени основни 
критеријуми за њихово утврђивање, мада је могуће да оне нису 
прописане већ се угврђују одговарајућим интерним актима институ- 
ције у оквирима финансијских могућности институције. О евентуал- 
ним додацима на плату (стимулације, увећања на основу оптереће- 
н>а у току месеца, и сл.) или одбијањима од плате (нпр. због изо- 
станака, неизвршења задатака у току месеца, и сл.) по правилу са- 
мостално одлучује омбудсман, у оквирима утврђеним законом и 
другим прописима. У погледу критеријума за утврђивање износа 
плата сарадника мора се водити рачуна и о томе да оне не буду су- 
више ниске (посебно не би смеле да буду ниже у поређењу са пла- 
тама запослених у администрацији и већини друтих државних opra- 
на), да би се спречио одлив квалитетнијих сарадника на друга бол>е 
плаћена радна места у државној администрацији или у приватном 
сектору.

12. Опремллност институтшје и њена локаиија

Локација институције није од суштинског значаја за незави- 
сност рада омбудсмана. Ипак, значајно је ко и на који начин одлу- 
чује о томе где ће бити смештена институција. Ако о томе одлучују 
тела у којима омбудсман нема своје представнике и која су прете- 
жно или искључиво саставл>ена од представника извршне власти, 
јасно је да ова институција у овом погледу није независна. Могућ- 
ност арбитрерног пресељавања институције може бити коришћена 
и као средство притиска на њен рад. Надаље, у многим земл>ама 
омбудсман има сопствени објекат за смештај запослених, или се на- 
лази у просторијама које су у централним деловима града, али то 
није увек случај. Понекад се за смештај запослених у институцији 
просторије узимају у закуп током дужих периода, што утиче и на
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висину трошкова неопходних за њено функционисање.^ Такво, у 
суштини привремено, решење смештаја институције је такође под- 
ложно изменама, па и злоупотребама које су усмерене на ометање 
деловања омбудсмана јер пресел>авања са једне на другу локацију 
могу на дужи рок да озбиљно поремете њено нормално функцио- 
нисање. Најзад, при утврђивању локације институције мора се има- 
ти у виду да омбудсман треба да буде што доступнији грађанима, 
посебно у поређењу са другим највишим органима. Када се омбуд- 
сману додељују просторије на периферији града или другим тешко 
приступачним локацијама, или када се налази у објектима у којима 
влада строг безбедносни режим у погледу улазака и сл., у најмању 
руку отежавају грађанима да се обрате омбудсману када то желе, 
што доприноси и томе да грађани институцију доживљавају као ма- 
ње важну од других државних органа. У крајњој линији све то утиче 
и на могућност остваривања њених функција.

Што се тиче опремљености институције, она је знатно директ- 
није повезана и са њеном независношћу. Наиме, за нормалан рад 
било које институције неопходно је да она има одређена техничка 
средства, намештај, одговарајуће услове за рад са странкама, па све 
до потрошног материјала као што су папир, тонери за штампаче 
или коверте. У случајевима када омбудсман нема сопствена финан- 
сијска средства од којих самостално набавл>а потребну опрему, или 
када 0 набавци и расподели потребне опреме одлучују тела у којима 
омбудсман нема своје представнике (посебно када се та тела састоје 
само од представника извршне власти, и када не постоје акти који- 
ма се утврђују критеријуми за расподелу материјала за рад), исход 
лако може бити распоређивање расположиве опреме на начин који 
неће узимати у обзир реалне потребе институције. У крајњој лини- 
ји, у таквим случајевима ускраћивање опреме или других средстава 
за рад такође може да буде искоришћено као средство притиска на 
институцију и њен рад. Недовољна опремл>еност или недостатак 
простора понекад онемогућавају обавл>ање чак и рутинских посло- 
ва, ограничавају или спречавају пријем нових запослених, и у крај- 
н>ој линији угрожавају независност омбудсмана (пре свега у односу 
на оне који о овим стварима одлучују).

У појединим оваквнм случајевима проста рачуница показује да је од средста- 
ва која су током више година била потрошена за плаћање закупа просторија могла 
да буде изграђена посебна зграда за смештај институције. He треба занемарити ни 
негативан утисак који овако увећани буџетски тркмдкови за рад институције оставЈва- 
ју у јавности, посебно у периодима економских криза као urro је овај који је крајем 
2008. године попримио глобалне раз.мере.
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13. Буџет институције

Један од кључних елемената независности омбудсмана је њен 
буџет.^’ Буџет институције се по правилу усваја од стране парла- 
мента за сваку годину, и њиме се утврђује укупна сума којом инсти- 
туција располаже за своје деловање током једне календарске године, 
као и колики је део тих средстава намењен за различите категорије 
трошкова потребних за рад институције. У већини земад.а се изри- 
чито прописује да омбудсман има свој сопствени буџет, потпуно 
одвојен и независан од буџета парламента и владе.’* Средства утвр- 
ђена буџетом могу се користити само за сврхе за које су одобрена.

Да би се у овом смислу могло говорити о независности инсти- 
туције, нужно је да она самостално предлаже буџет и располаже 
одобреним средствима. Активно учешће омбудсмана приликом пред- 
лагања буџета у већини земал>а обезбеђује се тако што омбудсман 
сам припрема предлог буџета, што је са становишта независности 
институције не само стандардно, већ свакако и најбол>е и најдослед- 
није решење. Предлог буџета институције се у појединим земљама 
подноси директно парламенту,^’ мада се понекад подноси и неком 
другом органу, нпр. председнику државе (БиХ) или министру фи- 
нансија (нпр. у Аустрији или Летонији).“  Понекад предлог буџета 
институције за наредну годину кроз преговоре заједнички утврђују 
омбудсман и Министарство финансија, a затим усаглашени предлог 
упућују парламенту на усвајање (Словенија). У Македонији се у 
овом погледу независност институције посебно поштује те је про- 
писано да парламент посебно изгласава само буџет омбудсмана, 
одн. за тај буџет се не гласа „у пакету” са осталим буџетским кори- 
сницима. У Каталонији, једној од шпанских покрајина, постоји по-

В. Препоруку Парламентарне скупштине Савета Европе 1615 (2003) 1, бр.
7.vii.

58 Нпр. у Белгији, Чешкој, Естонији, Мађар>ској, Ирској, Русији, Словачкој, и 
др. — В. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), id., стр. 16.

59 Нпр. у Данској, Словенији, Украјини, и др.
50 Члан 41. ст. 2. Одлуке о Покрајинском омбудсману Војводине такође пред- 

виђа да обим и структуру буџетских средстава за институиију предлаже омбудсман, 
али се у пракси ово по правилу заобилази. Предлог буџета фор.мално подноси ин- 
ституција Покрајинском секретаријату за финансије који га, заједно са предлогом бу- 
џета за друге покрајинске органе, упућује Скупштини АПВ. По.менути секретаријат, 
међутим, пре подношења предлога одређује да ли се, за које сврхе и у ком проценту 
средства евентуално могу увећати, одн. за колико се средства одобрена за претходну 
годину морају умањити, a касније интервенише и у са.м предлог буиета умањење.м 
ставки које су неретко од значаја за независност рада и функиионисање институције, 
при чему нису прописани никакви посебни механизми за усаглашавање пр>едлога 
буџета са реални.м потребама институције. Тако је, нпр. запошл>авање нових сарад- 
ника, осим у првој години деловања институције, спр>ечавано ограничавањем буџет- 
ских средстава за ту сврху у периоду када је требало попуњавати радна .места утврђе- 
на актом о систематизацији радних .места, a у последње 3 године су институцији за 
ту сврху у потпуности ускраћена средства тако да Покрајински омбудсман и након 
шест година ради са једва нешто више од половине од прописаног броја сарадника.
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себан парламентарни одбор који је задужен за статусна и друга пи- 
тања која се тичу омбудсмана, и за комуникацију између парламен- 
та и омбудсмана. Тај одбор уједно припрема и предлог буџета ин- 
ституције у сарадњи са омбудсманом, и утврђен предлог упућује 
парламенту.

За независност институције од великог значаја је и да ли она 
самостално одлучује о коришћењу одобрених средстава, или њихо- 
во коришћење подлеже одобрењу неког другог органа (по правилу 
Министарства финансија, одн. другог одговарајућег органа управе). 
Ако је реч о потоњем, то значи да неки други орган може и да 
спречи извршење одређених плаћања. Такве обуставе могу да буду 
оправдане и у складу са надлежностима Министарства финансија 
(нпр. у случају да се утврди да се ради о ненаменском трошењу 
одобрених буџетских средстава, јер оно треба да прати и начин ко- 
ришћења буџетских средстава), али одбијање да се изврше одређена 
плаћања може да буде и средство опструкције и притиска, посебно 
ако нису успостављени одговарајући механизми контроле, па ту те- 
шко да може да се говори о независности омбудсмана.

14. Начин регулисања релевантних поступака 
пред парламентом

Омбудсман у развијеним системима остварује разноврсну и по- 
некад сложену комуникацију са парламентом који га је изабрао. Та 
комуникација је нужна за остваривање функција институције и за 
предузимање мера које препоручује омбудсман у циљу унапређења 
рада администрације и стања у погледу људских права (нпр. подно- 
шење захтева парламенту за аутентично тумачење прописа од зна- 
чаја за неки конкретан случај или за формулисање неког општијег 
става; подношење годишњег и посебних извештаја; подношење пред- 
лога за доношење нових или измене постојећих прописа, и сл.). 
Случајеви када се омбудсманов захтев за аутентично тумачење од- 
бија са образложењем да није овлашћен да га тражи, или када се 
његови предлози у погледу измена прописа одбијају са сличним од- 
говором — да није овлашћени предлагач, указују не само на несхва- 
тање улоге и позиције ове институције у датом систему, већ и на то 
да прописи који се примењују нису усклађени са актом о омбудсма- 
ну. Посебно је значајно прописати поступак у парламенту поводом 
годишњег или посебних извештаја. Наиме, извештај омбудсмана не 
треба да буде усвајан у парламенту, већ парламент треба да га при- 
ми на знање и о њему расправља, и евентуално, што је и најлогич- 
није, усвоји закључке поводом препорука у извештају којима се из- 
вршним властима налаже предузимање одговарајућих мера за оне 
препоруке које оцени оправданим. Усвајање извештаја у суштини 
није примерено, јер омбудсман извештава парламент првенствено о
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раду оних органа које контролише и о стању људских права, a изве- 
штај о сопственом раду је само део тог извештаја. Усвајање или од- 
бијање извештаја омбудсмана у парламенту отворило би и друга пи- 
тања: да ли је неусвајање извештаја последица лошег рада омбуд- 
смана, или чињенице да се некоме не допадају оцене и критике из- 
нете у том извештају? Ако се извештај не усвоји, да ли је то разлог 
за оставку или основ за покретање поступка за разрешен>е омбуд- 
смана? Шта се дешава ако неусвајање извештаја омбудсмана није 
изричито прописано актом о омбудсману као један од могућих усло- 
ва за поступак разрешења омбудсмана? У крајњој линији, могућност 
неусвајања годишњег извештаја омбудсмана свакако утиче и на ње- 
гову садржину и квалитет, па и на независност институције уопште, 
јер подстиче својеврсну аутоцензуру. Наиме, то може да има за по- 
следицу да се из извештаја које подноси омбудсман изостављају 
контроверзна питања, или да се оцене о стању људских права и о 
законитости и правилности рада администрације ублажавају-и при- 
лагођавају укусу и ставовима већине да би се избегле евентуалне 
негативне последице неусвајања тог извештаја. Да би комуникација 
омбудсмана са парламентом била смислена и квалитетна, и да би се 
омогућило остваривање функција ове институције, нужно је што 
детаљније прописати одговарајуће поступке, било актом о омбуд- 
сману, било пословником парламента, имајући у виду специфично- 
сти институције.

15. Шири друштвени контекст: Ниво развијености дeмoiq)aтcкиx 
институција, и адекватно ситуирање институције омбудсмана 

у систем државних органа

У државама у којима су демократске институције неразвијене и 
слабе и где њихово деловање није координисано, a принцип влада- 
вине права се своди на испразну реторику без његовог поштовања у 
пракси, далеко је теже успоставити и развити деловање независних 
институција у које спада и омбудсман него у системима развијене 
демократије. У таквим системима омбудсман се као независна кон- 
тролна институција често од стране извршних власти доживл>ава 
као непријатељ који ограничава њихову моћ и привилегије, као су- 
бјект који поставља превисоке критеријуме у погледу поштовања за- 
кона и људских права, и начина, квалитета и ефикасности деловања 
управе, уместо као тело које својим препорукама унапређује рад ор- 
гана управе и знатно доприноси уживању људских права, па тиме и 
већем задовол>ству грађана. Да би ова институција заиста била не- 
зависна и да би могла да остварује поверене функције, неопходно је 
да у класични, готово неупитни и помало архаични систем држав- 
них органа буде ситуирана на адекватан начин, пре свега одговара- 
јућим правним нормама које ће уредити н>ен положај и односе са
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другим органима у том систему. Изостанак адекватне регулативе 
неминовно се негативно одражава на њену независност, и указује 
на одсуство стварне намере да се постојећи систем унапреди и раз- 
вије у правцу служења грађанима насупрот владавини над њима.

Посебан вид нарушавања независности омбудсмана у овом по- 
гледу представл>ају случајеви када извршна власт покушава да при- 
мени или примењује и на омбудсмана подзаконске акте које сама 
доноси, a који се односе на органе управе, по правилу ефективно 
ограничавајући његов рад. Чак и када би за тако нешто постојали 
сасвим оправдани разлози, извршна власт једноставно нема ника- 
кве ингеренције да доноси било какве акте којима би се уређивала 
питања која се односе на статус, организацију и рад омбудсмана. У 
најбољем случају она може да припреми предлог одговарајућег акта 
и поднесе га парламенту, који једини има овлашћење да уређује по- 
менута питања. У противном, ради се о противправном мешању и 
утицању на положај и рад независне институције.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Прописи већине земаља изричито дефинишу омбудсмана 
као независну институцију. Независност је темељ непристрасног и 
законитог обављања функција омбудсмана. Као сложена карактери- 
стика чији квалитет зависи од више фактора она може бити ограни- 
чена или нарушена на различите начине и од различитих субјеката, 
па стога прописи којима се уређује институција омбудсмана садрже 
и решења којима је циљ обезбеђивање њеног независног положаја и 
деловања. У пракси се нарушавање независности омбудсмана може 
испољити на различите начине, при чему су најчешће и по делова- 
ње институције свакако најопасније оне повреде независности које 
потичу од извршних органа као сегмента државне власти чији је рад 
главни предмет контроле омбудсмана.

2, Ради обезбеђивања независности институције омбудсмана 
пожељно је прописима утврдити механизме и мере који су подобни 
да је ојачају и да ефикасно заштите њене различите аспекте, али то 
није довољно само по себи. Независност омбудсмана најчешће се и 
нарушава противправним поступцима, било да се ради о кршењу 
прописа који дефинишу положај и улогу ове институције у систему 
државних органа, било да се ради о поступцима који угрожавају и 
отежавају њено законито и ефикасно деловање. Стога независност 
треба обезбедити и у пракси кроз поштовање и примену одредби 
којима се утврђује статус институције и којима се она штити од не- 
законитих утицаја и опструкција.
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S u m m a r y

Independence is among the key features of Ombudsman institutions. It is essential for 
the normal performance of the institution, as well as for the completion of its main func
tions: executing control over the administrative agencies and other organizations that carry 
out delegated public authorities, and protecting and improving human rights. The indepen
dence of this institution may be affected by a number of various elements. Thus, when as
sessing the achieved level o f particular institution’s autonomy one has to take into account 
the state of all the various aspects of ombudsman’s independence affected by different fac
tors. Some of those factors predominantly affect the status of the institution and its relation
ships with other state bodies, others relate to ombudsman him/herself, or to financial resour
ces o f the institution, to the employees, etc. In order to secure the accomplishment of the 
institution’s functions, the relevant legal regulations lay down various solutions directed at 
protecting its independence. The article presents an overview of 15 groups of factors that 
influence the indepiendence o f ombudsman in different ways, and a comparative view at 
concrete measures prescribed in various countries directed at fostering the autonomous sta
tus of the institution.

Keywords'. Ombudsman; Independence; Features o f Ombudsman; Independence of 
Ombudsman; Elements of independence; Factors of independence; Independent institutions
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SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE MOBINGA* 
— PRIKAZ SLUČAJA —

SAŽETAK: Mobing je specifičan oblik negativnog ponaSanja 
na radnom mestu i za takvu vrstu ponaSanja p>ostoJi viSe definicija.

Dugotrajno izlaganje mobingu uvek dovodi do ozbiljnih zdrav- 
stvenih posledica, uključujući pojačani rizik razvoja telesnih i psi- 
hičkih bolesti.

Reč je o procesu, koji kod nekih osoba postaje pravo traumat- 
sko iskustvo, pa čak i životna ugroženosL

Tužilja je podnela tužbu protiv preduzeća, kod koga je bila za- 
poslena, radi naknade nematerijalne Stete zbog zlostavljanja na rad
nom mestu i ugrožavanja njene ličnosti i časti.

Nakon nekoliko odrzanih rasprava i proceduralnih zaokreta u 
sudskom postupku postupajući sudija je odredio izvodenje dokaza 
medicinskim veStačenjem.

Zadatak veštačenja je bio: „dati nalaz i miSljenje na okolnosti 
da li je bilo propusta tuženog kod rasporedivanja tužilje na radno 
mesto magacioner sirovina, u smislu psihičkog pritiska i Sikaniranja, 
te posledice toga na tužilju, te da li je tužilja usled toga trpela du- 
Sevni bol zbog povrede prava ličnosti i strah”.

Nakon uvida u sudske spise, izjave tužilje, izjave svedoka i tu- 
žene strane, uvida u dostupnu medicinsku dokumentaciju, psihijatrij- 
skog pregleda i psiholoSkog ispitivanja tužilje, kao i nakon obilaska

Rad primljen: 07. 04. 2010. godine.

340



tužene radne organizacije, tim veštaka je zaključio; da je tužilja pro
menu radnog mesta zaista doživela kao stres, da je zbog toga trpela 
duševni bol i da je to u sadejstvu sa njenom spccifičnom strukturom 
ličnosti rezultiialo simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja. 
Sve to, međutim, nije se moglo smatrati mobingom, jer nije bilo 
moguće precizno utvrditi sadržaj, vrstu i obim šikaniranja tužilje.

Ključne reči: mobing, PTSP, gubitak radne sposobnosti

Mobing je specifičan oblik ponašanja na radnom mestu i za takvu 
vrstu ponašanja postoji više definicija. Poznate su one koje su dali Adams 
(1), Keashly i Jagatic (2) i Koič i saradnici (3). Najpoznatija je, međutim, 
Leymanova u kojoj se kaže da je mobing specifičan oblik ponašanja na 
radnom mestu, kojim jedna osoba (ili grupa) duže vreme psihički zlosta- 
vlja i ponižava drugu osobu, sa ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, 
Ijudskog dostojanstva i integriteta. Pojedinac se dovodi u situaciju (pozi- 
ciju) u kojoj je bespomoćan i drži u njoj pomoću stalnih maltretirajućih ak- 
tivnosti. Те aktivnosti se odvijaju sa visokom učestalošću (najmanje jed- 
nom nedeljno) i u dužem vremenskom razdoblju (najmanje šest meseci) (4).

Veoma je važno istaći da je mobing daleko više od povremenih kon- 
flikata i kancelarijskih svađa, pa tako Einarsen i saradnici ističu da se izo- 
lovani incident ili ako su dve strane ,jednake jačine” ne može smatrati 
mobingom (5).

P r e m a  h ije r a r h ijsk o j  p o z ic i j i  ž r tv e  i z lo s t a v lj a č a  jX )stoje: v e r t ik a ln i  
m o b in g ,  h o r iz o n ta ln i  m o b in g ,  s tr a te š k i m o b in g ,  e m o t iv n i  m o b in g  itd  ( 6 ) .

Mobing najčešće počinje kao nerešen konflikt među saradnicima, 
koji prerasta u poremećaj međuljudskih odnosa.

Najčešće su moberi osobe s poremećajem ličnosti. To su manje spo- 
sobne, aii moćne osobe, bez kapaciteta za Ijubav, radost, igru, kreativnost, 
davanje i deljenje. Često se zlostavljači zapravo osećaju inferiomo. Neki 
zlostavljači to rade svesno, s namerom da naškode drugome ili da ga pri- 
sile da napusti radnu sredinu. Ćesto, međutim, mobing-ponašanje započi- 
nje nesvesno.

Žrtve mobinga su i muškarci i žene podjednako. Muškarci češće do- 
življavaju pretnje ili fizičke nasrtaje, a oko 15% žena susrelo se i sa sek- 
sualnim ugrožavanjem na poslu.

Pregledni članak Zapfa, Einarsena, Hoela i Vartia iz 2(X)3. godine na 
osnovu anketa sprovedenih i prikazanih u više od 30 studija, rezimira do- 
bijene podatke i ističe da kod 1—4% zaposlenih može doći do ozbiljnog 
zlostavljanja na radu, dok je kod 8— 10% zaposlenih prisutno povremeno 
maltretiranje. Između 10 i 20% (ili čak i više) zaposlenih može povreme
no biti suočeno sa negativnim socijalnim ponašanjem na radu koje ipak 
ne odgovara defmiciji zlostavljanja na radu, ali koje je veoma stresno za 
izložene osobe (7).

Mobing prolazi kroz pet osnovnih razvojnih faza: faza nerešenog 
konflikta; faza psihoterora; faza „vreće za udaranje” ili „dežumog kriv- 
ca”; faza „borbe za opstanak” i završna faza obolevanja ili napuštanja po- 
sla (6).
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Dugotrajno izlaganje mobingu uvek dovodi do ozbiljnih zdravstve- 
nih posledica, uključujući pojačani rizik razvoja telesnih i psihičkih bole- 
sti. Reč je o procesu, koji kod nekih osoba postaje pravo traumatsko isku- 
stvo, pa čak i životna ugroženost (8).

Mobing nije medicinska dijagnoza, ali može dovesti do brojnih pore- 
mecaja. Najkarakterističniji su telesni poremecaji; hronični umor, probav- 
ne smetnje, prekomema telesna težina ili mršavljenje, različiti bolni sin- 
dromi, smanjen imunitet, zatim poremecaji ponašanja: iritabilnost, projek- 
tivnost, nekriticno rizično ponašanje, gubitak koncentracije, zaboravnost, 
eksplozivnost, grubost, preterana osetljivost na spoljne stimuluse, bezose- 
cajnost, rigidnost, stalna okupiranost poslom, porodični problemi, razvod 
braka, suicid žrtve. Posebno su karakteristični psihički poremecaji, kao 
posledica mobinga: depresivno raspoloženje, „sindrom, sagorevanja na 
poslu”, emocionalna praznina, osecaj gubitJca životnog smisla, anksio- 
znost, gubitak motivacije i entuzijazma, apatija ili hipomanija, poremecaj 
prilagodavanja, depresija, nesanica, povecana potreba za alkoholom, seda- 
tivima, cigaretama (6).

Psihicki poremecaji povezani sa mobingom su i poremecaj prilago
davanja ili postraumatski stresni poremecaj (PTSP), sa promenom ličnosti 
uz dominaciju opsesivno-depresivnog sindroma. Obuhvata neprijateljstvo 
i nepoverljivost prema okolini, stalni osecaj napetosti, iscrpljenost, demo- 
ralisanost zbog stalnog ponižavanja, omalovažavanja, ismejavanja i odba- 
čenosti. Karakteristična je stalna prisilna fiksacija na neku drugu, jako že- 
Ijenu sudbinu druge osobe. Obolele osobe pokazuju preosetljivost na ne- 
pravdu i poistovecuju se s patnjom drugih.

U desetoj reviziji Medunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) po- 
stoje neke odrednice („šifre bolesti”) kojima bi se mogao označiti mo
bing: Z 56.2 — strah od gubitka posla; Z 56.3 — stres zbog preopterece- 
nosti poslom; Z 56.4 — neslaganje s poslodavcem i kolegama (6).

Sudskomedicinsko veštačenje posledica mobinga kao uzroka neimo- 
vinske stete, zbog velike raznolikosti oštećenja zdravlja izazvanih njime i 
trajnih posledica po zdravlje koji mogu biti tipa povreda na radu i bole- 
snih stanja i njihovog uticaja na životne i radne navike razlicitih osoba, 
predstavlja delikatno veštačenje vezano za procenu kako subjektivnih ma- 
nifestacija straha, umanjenja životnog dinamizma itd., tako i za procenu 
izraženosti duševne patnje takvih lica u odnosu na promenu socijalnih od- 
nosa proisteklih zbog posledica mobinga. Uz sve to, lekar vestak mora 
objektivno da proceni promene koje mogu biti privremenog karaktera, sto 
je uglavnom vezano za trajanje sprovedenog lecenja posledica takvih sta
nja, ali i posledice trajnog karaktera i njihov uticaj na sadržaj i kvalitet 
daljeg života oštećene osobe, što takvim veštačenjima, sa aspekta obliga- 
cionog prava i sudskomedicinske prakse, daje poseban znacaj. S obzirom 
na takvo stanje stvari, veštačenje postojanja mobinga ima narocitu speci- 
ficnost i, kako to praksa pokazuje, stvara posebne teškoće pamičnom su- 
du, koji zahteva objektivnu procenu postojanja ili odsustva ovog stanja.
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radi donošenja pravilne i zakonite odluke o relevantnoj nadoknadi neimo- 
vinske štete.

Za veštačenje je takode bitno utvrditi da li je zlostavljanje na rad- 
nom mestu trajalo dovoljno dugo (po Leymanu najmanje 6 meseci) i da li 
se ono u tom periodu često ponavljalo (najmanje jednom nedeljno, prema 
istom autoru). Medutim, teškoće prilikom veštačenja mobinga imaju i le- 
kari veštaci, koji u opštem šarenilu širokog dijapazona svakodnevnih ži- 
votnih manifestacija treba, kod konkretne osobe, da pronadu i strankama 
u postupku prikažu, da je predmetno stanje zdravlja svojim direktnim dej- 
stvom, odnosno svojim posledicama, a to je i najvažnije u datim okolno- 
stima, izazvalo promene u svakodnevnim navikama i bavljenju raznim ži- 
votnim i radnim aktivnostima (9— 11).

Posebno se mora imati u vidu da u ovom trenutku u Srbiji još ne 
postoji poseban zakon koji reguliše ovu materiju (izraden je tek Nacrt Za- 
kon o zaštiti od zlostavljanja na poslu), te da pamični sud odlučuje o po- 
stavljenom tužbenom zahtevu za naknadu neimovinske štete u skladu sa 
odredbama Zakona o obligacionim odnosima (12) i Zakona o radu (13).

Prikaz slučaja

Osoba čiji slučaj će bid prikazan podnela je tužbu protiv preduzeca, 
u kome je bila zaposlena, radi nakande nematerijalne štete zbog šikanira- 
nja na radnom mestu i ugrožavanja njene ličnosti i časti („ogovarali su 
mene i muža; dovodili me u vezu sa dm i dm; lagali su o tome i tome” 
itd.). Tužba je usledila nakon njenog premeštanja sa radnog mesta u eko- 
nomskom sektoru preduzeca, na radno mesto magacionera, koje je ta oso
ba smatrala neodgovarajucim radnim mestom za nju i njene kvalifikacije. 
Taj premestaj doživela je kao „osvetu” i „degradaciju u svakom pogledu” 
jer je ,,od strane zaposlenih, kao njihov predstavnik, pre izvesnog vreme- 
na, imenovana u upravljačko telo tuženog”, i tamo je „odbila da podrži 
neke nezakonite postupke novih gazda”. Mada je formalno došla na novo 
radno mesto, „uzrujavši se”, odbila je da započne rad na tom novom rad
nom mestu i otišla kod lekara na pregled, gde je „otvorila” bolovanje i 
više se nije ni vratila na posao.

Nakon nekoliko održanih rasprava i proceduralnih zaokreta u sud- 
skom postupku postupajuci sudija je odredio izvodenje dokaza sudskome- 
dicins^m veštačenjem. Za veštake je odreden tim u sastavu: psihijatar, 
psiholog i specijalista medicine rada.

Zadatak veštačenja je bio: „dati nalaz i mišljenje na okolnosti da li 
je bilo propusta tuženog kod rasporedivanja tužilje na radno mesto maga
cionera sirovina, u smislu psihičkog pritiska i šikaniranja, te posledice to
ga na tužilju, te da li je tužilja usled toga trpela duševni bol zbog povrede 
prava ličnosti i strah”.

Tokom veštačenja veštaci su raspolagali kompletnim sudskim spi- 
som, sa zapisnicima sa glavnih rasprava, izjavama svedoka, podnescima
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tužilje i tužene strane, te priloženom medicinskom dokumentacijom. Osim 
ove dokumentacije tim veštaka je zatražio i dobio medicinsku dokumenta- 
ciju: zdravstveni karton opšte prakse tužilje i hronološki kompletne izve- 
štaje ordinirajućeg specijaliste neuropsihijatra, koji je primio i pregledao 
tužilju kritičnog dana i koji je bio njen nadležni lekar-specijalista do dana 
veštačenja.

Svojom izjavom u zapisnik o glavnoj raspravi tužilja je detaljno opi- 
sala kritični dan ističući da je prethodnog dana primila i potpisala Rešenje 
0 premeštanju na novo radno mesto, kao i da se sledećeg dana formalno 
javila na novo radno mesto. Toga dana je, međutim, ceo dan presedela, 
ne radeći ništa, s tim da se istog dana, u popodnevnim časovima, „zbog 
velike nervoze”, javila neuropsihijatru i nakon pregleda joj je otvoreno 
bolovanje na kome je bila sve do, nakon završenog sudskog postupka 
utvrdenog, gubitka radne sposobnosti. U zapisniku se dalje navodi da tu- 
žilja od trenutka zapošljavanja, pa do kritičnog dana, sa tuženim „nikada 
nije vodila sudski spor, vezano za svoja prava iz radnog odnosa, mada je 
između nje i tuženog već bilo šikaniranja, godinu dana ranije, kada je bila 
u toku privatizacija”.

Tokom procesa tužilja je predložila da se saslušaju svedoci koji bi 
trebalo da potvrde navode iz tužbe. Jedan od njih je izjavio da u vreme 
spomih zbivanja sa tužiljom, vise nije radio kod tuženog, ali ,je bio upo- 
znat šta je tužilja doživljavala na poslu”. Izjava drugog svedoka je glasila 
da ona „nema saznanje da je tužilju neko fizički ili verbalno napadao na 
poslu”.

Ordinirajući neuropsihijatar, koji je pregledao tužilju kritičnog dana 
poslepodne, u svom originalnom izveštaju naveo je da se radi o „protrahi- 
ranoj konfliktnoj situaciji, koja je danas kulminirala i precipitirala ekspre- 
siju posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Intenziviranje anksio- 
znosti (neodređenog straha), panično-fobičnih i konverzivnih znakova, ak- 
tuelno neurotskog nivoa”. Neuropsihijatar je postavio dijagnoze: PTSP, 
psihogena disocijacija, psihogeno reaktivno stanje, i odredio terapiju od- 
govarajućim lekovima (Izoloft, Rispolept), te „otvorio” bolovanje.

Prateći izveštaje nadležnog neuropsihijatra, od tada pa do dana pre
gleda u svrhu veštačenja, tim veštaka je saznao da su se dotadašnji znaci 
PTSP-a produbili depresivnom simptomatologijom, uz povremene epizode 
agitiranosti (uznemirenosti), generalizovane anksioznosti, pa sve do soma- 
toformnog poremećaja (poremećaji koji liče na organska oboljenja).

Uvidom u zdravstveni karton opšte prakse tužilje utvrđeno je, da je 
kritičnog dana, taj izveštaj neuropsihijatra evidentiran u njemu, kao i da 
se od tada redovno javljala nadležnom neuropsihijatru, najčešće jednom 
mesečno.

Radi ispunjavanja zadatka veštačenja, tri godine nakon sporaog do- 
gađaja, tim veštaka izvršio je fizikalni pregled tužilje, pregled psihijatra i 
psihološko testiranje. Tom prilikom veštak-psihijatar je utvrdio da je tuži- 
Ija; neupadljivog izgleda, adekvatnog ponašanja. Verbalni kontakt se lako 
uspostavlja, održava. Govor otežan (povremeno skandiran). Misaoni tok
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je nepromenjen po formi i sadržaju. Bez perceptivnih obmana. Pažnja hi- 
pertenacitetna za aktuelne zdravstveno-poslovne probleme. Negativno po- 
larisana hipertimija. Disharmonični voljno-nagonski dinamizmi (nesanica, 
nedostatak apetita).

Psihološkim ispitivanjem ličnosti dobijen je profil koji ispitanicu 
opisuje kao pasivno-zavisnu strukturu ličnosti sa odlikama infantilizma, 
osetljivu na odbacivanje i osujecenje nezrelih egocentričnih potreba. Ka- 
rakteriše Je nedostatak samopouzdanja, neefikasnost, nizak prag frustrativ- 
ne tolerancije. U stresnim situacijama sklona je izrazitom povišenju anksi- 
oznosti, a na planu ponasanja pasivizaciji i bežanju u bolest uz nesprem- 
nost za preduzimanje odgovomosti. Tegobe somatske prirode posledica su 
psihicke napetosti koju, ne prepoznajuci je, prebacuje na somatski nivo 
funkcionisanja.

Osim prethodnog, tim veštaka je u prostorijama tužene radne organi- 
zacije izvršio i obilazak predmetnih radnih mesta. Tom prilikom predstav- 
nik poslodavca je vise puta odbio da je sikaniranja bilo i premeštaj tužilje 
opravdavao je poraslim obimom posla u magacinu, jer je i „proizvodnja u 
to vreme krenula”. Navodi čak da je tužilja premeštena u magacin zbog 
njenog „neospomog iskustva”.

Nakon uvida u sudske spise, sve izjave tužilje, izjave svedoka i tuže- 
ne strane, nakon uvida u dostupnu medicinsku dokumentaciju, psihijatrij- 
skog pregleda i psihološkog ispitivanja tužilje, kao i nakon obilaska tuže- 
ne radne organizacije tim vestaka je zaključio: da je tužilja promenu rad- 
nog mesta zaista doživela kao stres, da je zbog toga trpela duševni bol i 
da je to u sadejstvu sa njenom specifičnom strukturom licnosti rezultiralo 
simptomima PTSP-a. Sve to, medutim, nije se moglo smatrati mobingom, 
jer nije bilo moguce precizno utvrditi sadržaj, vrstu i obim Sikaniranja tu- 
žilje, koga je, stekao se utisak, na odredeni način ipak bilo. Dužina traja- 
nja i učestalost takvog ponasanja, takode, nije bila u skladu sa predlože- 
nim definicijama mobinga.

Nakon zavrSenog postupka pred sudom, nezavisno od tog postupka, 
zbog daljeg pogorSanja simptoma PTSP, za koga se, kako je rečeno, sa 
sigumošću nije moglo utvrditi da je posledica mobinga, ali i zbog pojave 
degenerativnog oboljenja mozga, koje sigumo nije bilo posledica mobin
ga, niti PTSP, privremena nesposobnost za rad kod tužilje prerasla je u 
gubitak radne sposobnosti.
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FORENSIC EXPERTISIS OF MOBBING AND ITS CONSQUENCES 
— CASE REPORT —

Olivera Pejak-Prokeš, Prof, dr Nada Mačvanin 
Dr Vesna Pantelic, Milena Borovnica

S u m m a r y

Mobbing is a specific form of negative behavior on the workplace and for this type 
of behavior there are several definitions.

Long-term exposure to mobbing always leads to serious health consequences, inclu
ding increased risk from developing of physical and mental illness.

It is a process, which by some people provoke a really traumatic experience and life 
endangerment.

Plaintiff filed a claim against a company, where she was employed, because of 
bullying in the workplace and the threat to her person and honor.

After several court hearings were held and after several procedural shifts in the legal 
proceedings, acting judge appointed forensic medical expertisis.

The task of forensic expertisis was: „to give a findings and opinions on the circum
stances, if there was omission by the defendant to the plaintiff by scheduling her on the px)- 
sition of storekeeper of raw materials, in terms of psychological pressure and harassment, to
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п
emphasise consequences of that action on the plaintiff, and whether the plaintiff thereby 
suffered mental anguish for violation of personal rights and fear.”

After inspection of court records, plaintiff statements, statements of witnesses and de
fendants, after reviewing available medical records, after psychiatric and psychological 
examination of plaintiff and after visiting the respondent company, team of exp)erts conclu
ded that the plaintiff changing of actual workplace experienced as a stress that is why she 
suffered mental pain and that it was in conjunction with shes specific personality structure, 
resulting symptoms of pest-traumatic-stress-disorder. All this, however, not be considered 
mobbing, because it was not possible to accurately determine the content, type and extent 
of bullying of plaintiff.

Key words', mobbing, PTSP, loss of working ability
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П Р А К С А

UDC 347.72:341.2(4-672 EU)

З а Г о р к а  My  н и жа б а  
адвокат у Новом Саду

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ*

Случај „CENTROS” Европског суда правде'

Чињенице

Пзггања су се појавила у поступку између CENTROS ltd., једног 
друштва са ограниченом одговорношћу, регистрованог 18. 05. 1992. 
год. у Енглеској и Wales-y и Erhvervs’og Selskabsstyrelsen, Одбора за 
трговину и друштва (Одбор) под патронатом данског Министар- 
ства трговине, која се односе на одбијање власти да региструју по- 
словницу CENTROS-a у Данској. Из документације главног поступ- 
ка је јасно да CENTROS није никада радио од оснивања. Док УК 
закон не поставл>а никакве захтеве за DOO у погледу одредаба о 
плаћању минималног акционарског капитала, акционарски капитал 
CENTROS-a, који је износио 100 GBP није ни уплаћен нити ста- 
вљен друштву на располагање. Био је подељен у две акције између 
госпође и господина Bryde, данских држављана настањених у Дан- 
ској. Госпођа Bryde је била директор CENTROS-a, чије седиште је 
било смештено у УК у кући пријатеља Bryde-ових. Према данском 
закону CENTROS DOO регистровано је као страно DOO. Правила о 
регистрацији пословница (филијала) оваквих компанија су поста- 
вљена у Anpartsselskabslov (Закон о приватним DOO), посебно у од- 
редби члана 117. која предвиђа:

* Рад при.мљен: 12. 08. 2010. године.
> Corporations in Private International Law, A European Perspective, By Stephan 

Rannnelloo, Oxford monographs in private international law — ca енглеског превела За- 
горка Мунижаба уводни текст и текст пресуде.
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ПриваШна D O O  и страна друштва са сличном ф орм ом  орГанизо- 
вана у  једној од ДЧ^ Е З  моГу обављаШи делатност у  Д анској преко по- 
словница.

Током лета 1992. год. гђа Bryde поднела је захтев Одбору да ре- 
гиструје пословницу Centros-a у Данској. Одбор је одбио захтев на 
основу, између осталог, чињенице да CENTROS, који не ради у УК, 
у ствари захтева да у Данској оснује не пословницу него главно 
предузеће и тако тражи изигравање националних правила која се од- 
носе посебно на плаћање минимума капитала од 200.000 ДКК пре- 
ма Закону бр. 886 од 21. 12. 1991. год. CENTROS је поднео тужбу 
против ове одлуке. У поступцима, CENTROS напомиње да све док 
је легално основан у УК, овлашћен је и да оснује филијалу у Дан- 
ској према одредби члана 52. у вези члана 58. ЕСТ.^ Према CEN
TROS-у чињеница да никада није радило у УК од оснивања не ути- 
че на право слободе настањивања. У пресуди Cerepc, ЕСЈ је пресу- 
дио да чланови 52. и 58. ЕСТ забрањују надлежним властима ДЧ да 
одбију здравствено осигурање директору компаније само на основу 
тога што компанија има регистровано седиште у другој ДЧ, чак и 
ако тамо не ради у случају CENTROS. Одбор је тврдио да одбијање 
регистрације није супротно члановима 52. и 58. ЕСТ зато што осни- 
вање пословнице у Данској представл>а избегавање националних 
правила и одредаба о плаћању минималног акцијског капитала. Шта- 
више, одбијање регистрације је оправдано потребом заштите при- 
ватних или јавних поверилаца и других уговорних страна и потре- 
бом спречавања лажног стечаја.

Претходно питање

Налогом од 03. 06. 1997. год. дански Хојестерет се обратио ЕСЈ 
за претходно питање према члану 177. ЕСТ по питању тумачења 
чланова 52, 56. и 58. ЕСТ.

Да ли је компатибилно са чланом 52. ЕСТ, у вези са чланом 56. 
и 58, одбијање регистрације пословнице друштва које има своје ре- 
гистровано седиште у другој ДЧ и законито је основано са капита- 
лом друштва од 100 GBP (сса 1000 DKK) и постоји у складу са зако- 
нодавством ДЧ, где друштво не ради али жели да оснује пословни- 
цу у намери да води укупно пословање у земљи оснивања послов- 
нице и где, уместо оснивања друштва у тој ДЧ тај поступак се има 
сматрати као избегавање плаћања минималног капитала од 200.000 
DKK. Следи пресуда ECJ-a.'*

2 Држава чланица.
3 Уговор о оснивању ЕЗ.
'* European Court of Justice.

349



ПРЕСУДА 
од 09. 03. 1999. год.

(Слобода настањивања — Оснивање филијала од стране компаније 
која не послује — Изигравање националног права — 

Одбијање регистрације)

У случају број Ц — 212/97,

У ОБРАЋАЊУ СУДУ на основу чана 177. Уговора о оснивању 
Европске заједнице од стране Хојестерет (Данска) РАДИ ДОНО- 
ШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРЕТХОДНОМ ПИТАЊУ у поступку који је 
вођен пред тим судом између

CENTROS ltd. 
и
Erhervs-og Seleskabsstyrelsen

у тумачењу одредаба члана 52, 56. и 58. ЕСТ

СУД
(састав суда, подаци о јавном тужиоцу о субјектима који су 

поднели своја разматрања у писаном облику и усмено на 
саслушању од 16. 07. 1998. као непотребни изостављени)

доноси следећу 
ПРЕСУДУ

1. По налогу од 03. 06. 1997. год. који је запримљен у суду 05. 
06. 1997. год. Хојестерет се обратио СУДУ за одлуку о претходном 
питању по чл. 177. ЕСТ ради тумачења одредаба чланова 52, 56. и 
58. ЕСТ.

2. Питање се појавило у случају одбијања данских власти да ре- 
гиструју филијалу фирме Centros ltd. приватног трговачког друштва 
са ограниченом одговорношћу, регистрованог 18. 05. 1992. год. у 
Енглеској и Велсу. Спор је покренуо код Данског суда Друштво 
„CENTROS” против Министарства трговине и трговачких друшта- 
ва, као органа надлежног за регистрацију.

3. Друштво „CENTROS” од оснивања никад није пословало. 
Како закон Уједињеног Краљевства не поставља захтеве по питању 
минималног оснивачког капитала за трговачка друштва са ограни- 
ченом одговорношћу, „CENTROS” никад није уплатио нити ставио 
на располагање оснивачки капитал у износу од 100 GBP. Капитал је 
подељен у две акције по једну за супружнике Bryde, данске држа- 
вл>ане настањене у Данској. Фирма је регистрована на адреси кућ- 
Hor пријатеља Bryd-ових, a г. Bryde је директор CENTROS-a.
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4. Према Данском закону „CENTROS” као приватно трговачко 
друштво са ограниченом одговорношћу, регистровано је као ино- 
страно трговачко друштво са ограниченом одговорношћу. Правила 
о оснивању филијала оваквих трговачких друштава су садржана у 
данском Закону о приватним трговачким друштвима са ограниче- 
ном одговорношћу (Anpartsselskabslov).

5. Члан 117. наведеног данског закона гласи:
Приватна трговачка друштва са ограниченом одговорношћу и 

инострана трговачка друштва сличне правне форме, основана у јед- 
ној од држава чланица могу да послују у Данској путем филијала.

6. Током лета 1992. год. гђа Bryde је захтевала да Министарство 
региструје филијалу ,,CENTROS”-a у Данској.

7. Министарство је одбило регистрацију филијале друштва, из- 
међу осталог, зато што „CENTROS” који није пословао у УК је у 
ствари тражио да у Данској установи главно седиште, a не филијалу 
ради избегавања одредаба националног закона које се односе на 
плаћање минимума оснивачког капитала који је фиксиран на 200.000 
DKK законом бр. 886. од 21. 12. 1991. год.

8. „CENTROS” је поднео тужбу пред Ландстерет против одбија- 
јуће одлуке Министарства.

9. Остре Ландстерет је прихватио аргументе Министарства у 
својој пресуди од 08. 09. 1995. год. и тада се „CENTROS” жалио Хо- 
јестерет-у као вишој инстанци.

10. У судски.м поступцима „CENTROS” је тврдио да испуњава 
услове према закону који се односи на приватна трговачка друштва 
са ограниченом одговорношћу као и на регистрацију филијала ино- 
страних трговачких друштава. Указује да је законито основано у 
Уједињеном Краљевству и све док је тако овлашћено је и да оснива 
филијалу у Данској сходно члану 52. у вези члана 58. Уговор о 
оснивању Европске заједнице.

11. Према тврдњама ,,CENTROS”-a чињеница да никад од осни- 
вања није пословало у УК не утиче на право настањивања. У пресу- 
ди бр. 79/85. Сегерс Суд је пресудио да чланови 52. и 58. Уговора о 
оснивању Европске заједнице забрањују надлежним властима у др- 
жави чланици да искључе директора трговачког друштва од права 
на национално здравствено осигурање само на основу тога што тр- 
говачко друштво има седиште на територији друге државе чланице, 
чак и кад тамо уопште није активно (не послује).

12. Министарство је своје одбијање оснивања филијале поткре- 
пљивало тиме да исто није противно одредбама чланова 52. и 58. 
Уговора о оснивању Европске заједнице све док је оснивање фили- 
јале у Данској начин избегавања националних прописа и одредаба о 
плаћању минимума капитала. Штавише одбијање регистрације је 
оправдано потребом заштате приватних или јавних поверилаца и 
других уговорних страна a такође и потребом спречавања лажног 
стечаја.
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13. y  таквим околностима Хојестерет је одлучио да задржи над- 
лежност и да постави следеће питање Суду правде: „Да ли је у скла- 
ду са одредбама члана 52. Уговора о оснивању Европске заједнице, 
у вези са чланом 56. и 58, одбијање регистрације филијале трговач- 
ког друштва које има своје регистровано седиште у другој држави 
чланици и законито је основано у складу са прописима те државе 
чланице? Друштво је законито основано са оснивачким капиталом 
од 100 GBP око 1000 DKK), постоји у складу са легислативом те др- 
жаве чланице, у држави оснивања не послује, већ жели да оснује 
фидијалу у другој држави чланици у намери да води пословање у 
потпуности путем те филијале. Да ли такав акт оснивања филијале 
представља избегавање плаћања минималног оснивачког капитала 
прописаног у држави оснивања филијале?

14. Својим питањем национални суд у суштини пита да ли је 
противно члановима 52. и 58. Уговора о оснивању Европске зајед- 
нице да држава чланица одбије регистрацију филијале трговачког 
друштва основаног у складу са прописима друге државе чланице у 
којој има своје регистровано седиште али где не послује и када је 
сврха филијале да омогући друштву да цео посао води у држави у 
којој ће бити основана филијала, док избегава правила о оснивању 
трговачких друштава која важе у држави оснивања филијале, a која 
су ограничавајућа у смислу минималног капитала.

15. Претходно је потребно појаснити да Министарство ни на 
који начин не побија могућност да акционарска друштва или дру- 
штва са ограниченом одговорношћу са регистрованим седиштем у 
другој држави чланици, могу да послују у Данској путем филијала. 
To прихвата као општеважеће правило. Али додаје да би, да је Дру- 
штво „CENTROS” пословало у Енглеској и Wales-y, одобрило реги- 
страцију фи.1ијале у Данској.

16. Данска влада истакла је да се уопште не ради о случају са 
иностраним, па тако ни комунитарним елементом и нема услова за 
примену Уговора о оснивању Европске заједнице, јер је ситуација 
„чисто и интерно данска”. Оснивачи, супружници Bryde су дански 
држављани, основали су друштво у Уједињеном Краљевству, које 
уопште не послује, да је једина сврха пословања у Данској путем 
филијале избегавање одредаба националног законодавства о оснивању 
друштава са ограниченом одговорношћу. Даље Влада сматра да у 
таквим условима оснивање друштва од стране држављана једне др- 
жаве чланице у другој држави чланици не представл>а релевантни 
иноелемент у светлу комунитарног права и посебно слободе наста- 
њивања.

17. У светлу изнетог става, потребно је приметити да ситуација 
у којој друштво основано у складу са законом државе чланице у ко- 
јој има регистровано седиште, жели да оснује филијалу у другој др- 
жави чланици потпада под до.мен комунитарног права. Ипак се ра- 
ди о комунитарном случају (спада у домен комунитарног права,
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1
сходно образложењу пресуде у случају Сегерс параграф 16) без об- 
зира што је друштво у једној држави чланици само pro forma осно- 
вано са намером да у другој држави чланици послује.

18. Чињеница да су супружници Bryde основали друштво „CEN- 
TROS” у Уједињеном Краљевству ради избегавања данског закона 
који се тиче минималне суме оснивачког капитала који мора бити 
плаћен, није побијана ни у писаној форми, нити у поступку саслу- 
шања. To, међутим, не значи да оснивање филијале тог британског 
друштва у Данској не потпада под слободу настањивања како то 
прописују чланови 52. и 58. Уговора о оснивању Европске заједни- 
це. Питање примене ових чланова Уговора о оснивању Европске 
заједнице је сасвим различито питање од питања да ли или не др- 
жава чланица може да усвоји мере у намери да спречи покушаје из- 
весних својих државл>ана да изиграју националне прописе позивају- 
ћи се на могућности које им нуди Уговор о оснивању Европске за- 
једнице.

19. Питање је да ли одбијање регистрације филијале у Данској 
јесте по Bryde-овима препрека слободи настањивања из члана 52. и 
права на једнак третман фирми основаних у другим државама чла- 
ницама као и домаћих фирми (члан 58. Уговора о оснивању Европ- 
ске заједнице). Истичу да право настањивања укључује и право да 
раде као самозапослена лица у оквиру Европске заједнице и да 
оснивају и воде послове под истим условима као и држављани од- 
носне државе чланице. Штавише, према члану 58. Уговора о осни- 
вању Европске заједнице друштва или фир.ме основане у складу са 
законом једне државе чланице, које имају своје регистровано седи- 
ште, централну управу или центар пословних активности у оквиру 
Заједнице морају бити третирана на исти начин као и физичка лица 
држављани државе чланице.

20. Непосредна последица оваквог става јесте да трговачка дру- 
штва имају право да воде посао у другој држави чланици кроз осни- 
вање филијале, пословнице или подружнице. Место регистрованог 
седишта, централне управе или главног места пословања служи као 
фактор везивања са правним системом одређене државе на исти на- 
чин као кад се ради о физичким лицима. Поново случај Cerepc.

21. Пракса забране оснивања филијала у једној држави члани- 
ци друштва које је законито основано у другој држави чланици 
представл>а препреку остваривању слободе настањивања из члана 
52. и 58. Уговора о оснивању Европске заједнице.

22. Сходно томе, таква пракса ствара препреку спровођењу 
слободе гарантоване овим одредбама.

23. Данске власти указују да се овде ради о злоупотреби права 
на настањивање и да је зато Данска овлашћена да ту злоупотребу 
спречи одбијањем да региструје филијалу са једином сврхом да се 
избегне национално законодавство.
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24. Тачно је да је судска пракса потврдила право националних 
судова да предузимају мере ради спречавања злоупотреба, избегава- 
ња националних прописа, превара и тсл. (посебно када се ради о 
слободи пружања услуга као у случају Ван Бисберген Ц 33/74) и 
други.

25. Међутим, премда национални судови у таквим околности- 
ма могу од случаја до случаја на подлози објективних доказа да ус- 
крате странци право да се позива на одредбе Уговора о оснивању 
Европске заједнице на које жели да се ослони али морају свакако 
такав поступак да размотре у светлу циљева ових одредаба.

26. Дате одредбе националног закона Данске не односе се на 
вођење послова него на услове оснивања. Одредбе Уговора о осни- 
вању о слободи настањивања за циљ имају да омогуће друштву ле- 
гално основаном у складу са законом једне државе чланице и које 
има регистровано седиште, централну управу или место главних 
пословних активности у оквиру Зајенице, да може да спроводи сво- 
је активности и у другој држави чланици путем филијала, послов- 
ница или подружница.

27. Чињеница да држављанин државе чланице, који жели да оснује 
друштво, бира да га оснује у оној држави чланици чија су правила о 
оснивању најмање рестриктивна, a да филијале оснива у другој држа- 
ви чланици не може p e r  se  представљати злоупотребу права настањи- 
вања.

Право оснивања друштва у складу са законом једне државе 
чланице и оснивања филијала у другим државама чланицама инхе- 
рентно је деловању јединственог тржишта и слободи настањивања 
гарантованој у Уговору о оснивању Европске заједнице.

28. У том контексту чињеница да Закон о трговачким друштви- 
ма није потпуно усаглашен у Заједници је од малог значаја. Штави- 
ше, Савет може увек на основу члана 54. ст. 3. да постигае потпуну 
хармонизацију.

29. Сама чињеница (опет Cerepc) да друштво не послује у др- 
жави чланици где је основано и има седиште, a води пословање са- 
мо у држави чланици где је основало филијалу, није довољна да до- 
каже постојање злоупотребе тј. преварног поступања које овлашћује 
другу државу чланицу да ускрати друштво за погодности комуни- 
тарног права које се односе на право настањивања.

30. Одбијање државе чланице да региструје филијалу друштва 
основаног у складу са законом друге државе чланице у којој има 
своје регистровано седиште, само на основу чињенице да филијала 
има сврху да омогући друштву да води своје укупне економске ак- 
тивности у земљи домаћину, са резултатом да секундарно оснивање 
избегава национална правила у погледу одредаба о минимуму осни- 
вачког капитала, представља повреду одредаба члана 52. и 58. Уго- 
вора о оснивању Европске заједнице све дотле док спречава оства-
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ривање слободе секундарног настањивања које гарантују одредбе 
члана 52. и 58. Уговора о оснивању Европске заједнице.

31. Коначно питање је да ли би национална пракса у питању 
могла бити неоправдана из разлога које истичу данске власти (на- 
мера избегавања закона — злоупотреба).

32. Позивајући се на одредбе члана 56. и судску праксу Мини- 
старство је посебно истакло општи интерес као разлог установљења 
минимума оснивачког капитала како би оснажили финансијски кре- 
дибилитет друштва, с једне стране, и заштитили све повериоце (јав- 
не и приватне) са друге стране и спречили лажни стечај.

33. Министарство додаје да не постоје мање рестриктивна сред- 
ства за постизање овог двоструког цил>а. Други начин заштите по- 
верилаца је увођење правила која би омогућила личну одговорност 
акционара под одређеним условима, што би било много рестрик- 
тивније него захтев за обезбеђивањем минималног акцијског капи- 
тала.

34. Очигледно је да аргументи не потпадају под одредбе члана 
56. Уговора 0 оснивању Европске заједнице. Даље, националне ме- 
ре морају да испуне четири услова да би биле примењене a то су 
следећи услови: да су недискриминаторске, да су оправдане у оп- 
штем интересу, да су погодне за остварење циља због кога су и 
установл>ене и да су пропорционалне тј. да не иду даље од нужног 
за постизање датог циља Ц 9/92.

35. Горњи услови овде нису испуњени у главном поступку. Пр- 
во, пракса у питању није таква да постиже заштиту поверилаца јер 
су и британски и дански повериоци једнако изложени ризику.

36. Све док друштво у питању себе види као друштво које пот- 
пада под право Енглеске и Wales-a, a не као друштво које потпа- 
да под данско право, његовим повериоцима познато је да његово 
оснивање потпада под правила различита од оних која се односе на 
оснивање друштава са ограниченом одговорношћу у Данској и они 
могу да се позивају на одређена правила комунитарног права, као 
што је rv Директива Савета бр. 78/660/ЕЕС од 25. 07. 1978. засно- 
вана на одредби члана 54 (3 r) Уговора о оснивању Европске зајед- 
нице о годишњим обрачунима одређених типова друштава и XI 
Директива Савета бр. 89/666/ЕЕС од 21. 12. 1989. која се односи на 
захтеве саопштавања података о филијалама отвореним у једној др- 
жави чланици одређених типова друштава која потпадају под закон 
друге државе чланице.

37. Друго, супротно аргументама данских власти, могуће је 
усвојити мере које су мање рестриктивне или које мање утичу на 
основне слободе као што је нпр. омогућавање повериоцима да при- 
баве неопходне јавне гаранције.

38. На крају, чињеница да држава чланица не сме да одбије 
оснивање филијале друштва које је основано у складу са законом
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друге државе чланице у којој има C B oje регистровано седиште, не 
спречава државу чланицу у којој је основана филијала да предузме 
одговарајуће мере против преваре, лажног стечаја и тсл. било у од- 
носу на само друштво у питању или у сарадњи с државом чланицом 
у којој је оно основано, или у односу на његове чланове где је утвр- 
ђено да ти чланови покушавају да средствима оснивања друштва 
избегну обавезе према јавним или приватним повериоцима са седи- 
штем на територији државе чланице. У сваком случају борба против 
преваре не може да оправда праксу одбијања регистровања филија- 
ле друштва које има регистровано седиште у другој држави чланици.

39. Одговор на постављено питање је да је одбијање регистра- 
ције филијале друштва основаног легално у другој држави чланици, 
где истина не ради и намерава да ради само у земљи где жели да 
оснује филијалу, је противно одредбама члана 52. и 58. Уговора о 
оснивању Европске заједнице. To не спречава државу чланицу у ко- 
јој је основано друштво да предузме мере против кажњиве преваре, 
како према друштву тако у сарадњи са другом државом чланицом 
или пак према члановима друштва?

40. Трошкови данске, француске, холандске, шведске и владе 
Уједињеног Краљевства и Комисије која је поднела мишљење суду 
не надокнађују се. Разлог је у томе што је овај поступак само фаза 
поступка за парничне странке у главном поступку пред национал- 
ним судом тако да национални суд одлучује и о трошковима.

На основу изложеног

СУД

У одговору на питање упућено од стране Хојестерет-а по захтеву 
од 03. 06. 1997. год. пресуђује:

Супротно је члану 52. и 58. Уговора о оснивању Европске зајед- 
нице да држава чланица одбије да регистурје филијалу трговачког дру- 
штва основаног у складу са законом друге државе чланице у којој има 
своје регистровано седиште али у којој не послује и где на.мерава да 
преко филијале омогући вођење пословања у целости у држави у којој 
треба да послује филијала, док избегавајући да тамо оснује трговачко 
друштво, такође избегава примену правила о оснивању трговачких 
друштава, која су, у тој држави, рестриктивнија и строжа у погледу 
п.1аћања минималног акционарског капитала. Такво тумачење, међу- 
тим, не спречава власти државе да усвоји одговарајуће мере ради 
спречавања кажњиве преваре, или према самом трговачком друштву, 
ако је потребно у сарадњи са другом државом чланицом у којој је 
основано, или у односу на чланове, где је основана зато што они по- 
кушавају да средствима осннвања трговачког друштва избегну обавезу
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прем а приватним  или јав н и м  п о вери оц и м а н астањ ен и м  на териториЈИ  
д р ж а в е  члан и ц е у пи тањ у.

Следе потписи.
Донето на јавној расправи у Луксембургу 09. 03. 1997. године 

Језик поступка: дански
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С А О П Ш Т Е Њ А

SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA 
održane 28. 08. 2010. godine

1. MADIĆ OLIVER (JMBG: 1811979800071), diplomirani pravnik, roden 18. 11. 
1979. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj- 
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48. — Briše se 
iz Imenika advokatskih pripravnika MADIĆ OLIVER, advokatski pripravnik kod Gucunja 
Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 08. 2010. godine zbog upisa u Imenik 
advokata ove Komore.

2. CRNOMARKOVIĆ U IU A N A  (JMBG: 0209982835115), diplomirani pravnik, 
rodena 02. 09. 1982. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske 
komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 5.
— Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika CRNOMARKOVIĆ LJILJANA, advokatski 
pripravnik kod Gojkovic Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 08. 2010. godine 
zlx)g upisa u Imenik advokata ove Komore.

3. MIHAJLOVIĆ MIRJANA (JMBG: 0506983805044), diplomirani pravnik, rodena
05. 06. 1983. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komo
re Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Laze Kostica 6. — Briše 
se iz Imenika advokatskih pripravnika MIHAJLOVIĆ MIRJANA, advokatski pripravnik 
kod Tomić Radmile, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 08. 2010. godine zbog upisa u 
Imenik advokata ove Komore.

4. BANATSKI BILJANA (JMBG: 1409981815008), diplomirani pravnik, rodena 
14. 09. 1981. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komo
re Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvodanskih brigada 9.
— Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BANATSKI BILJANA, advokatski priprav
nik kod Kitanović Bašić Branislave, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 08. 2010. godi
ne zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

5. MALEŠEVIĆ SANJA (JMBG: 2701984345017), diplomirani pravnik, rodena 27. 
01. 1984. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobodenja 94. — 
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MALEŠEVIĆ SANJA, advokatski pripravnik 
kod Puhalovic Aleksandra, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 08. 2010. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

6. STAN1Ć nLIPOVIĆ JELENA (JMBG: 1702977855045), diplomirani pravnik, 
rodena 17. 02. 1977. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske 
komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra I 
Karadordevića 25. — Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika STANIĆ FILIPOVIĆ JE-
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LENA, advokatski pripravnik kod Stanić Branislava, advokata u Zrenjaninu, sa danom 30.
08. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

7. UGREŠIĆ NEBOJŠA (JMBG: 0909952301207), diplomirani pravnik, roden 09.
09. 1952. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Staparski put 18.

8. VEJIN SREĆKO (JMBG: 2203961810030), diplomirani pravnik, roden 22. 03. 
1961. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Apatinu, Svetog Save 8.

9. LASLO SENADA (JMBG: 0403977805128), diplomirani pravnik, rodena 04. 03. 
1977. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Matice srpske 4.

10. UZELAC MILENA (JMBG: 0811977805056), diplomirani pravnik, rodena 08.
11. 1977. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 50.

11. ŠTRBAC IVAN (JMBG: 1505983800023), diplomirani pravnik, roden 15. 05. 
1983. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/1.

12. TERZ1Ć BRANISLAV (JMBG: 1106970800111), diplomirani pravnik, roden 11.
06. 1970. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 10.

13. OBRENOV STEVAN (JMBG: 0805979800035), diplomirani pravnik, roden 08. 
05. 1979. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 5/1.

14. MITROV1Ć mr GORDANA (JMBG: 1310976259990), diplomirani pravnik, ro
dena 13. 10. 1976. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske 
komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobode- 
nja 78/3.

15. PEJOV1Ć MILENA (JMBG: 0904978835038), diplomirani pravnik, rodena 09. 
04. 1978. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Maršala Tita 72.

16. MIHAJ MIHAELA (JMBG: 0701982875003), diplomirani pravnik, rodena 07. 
01. 1982. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Sterijina 46.

17. MEDAKOVIĆ mr NIKOLA (JMBG: 2302950870048), diplomirani pravnik, ro
den 23. 02. 1950. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske 
komore Vojvodine, sa sediStem advokatske kancelarije u Vršcu, Stevana Nemanje 11.

18. STOJADINOV TIHOMIR (JMBG: 2301959850019), diplomirani pravnik, roden 
23. 01. 1959. godine upisuje se 31. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komo
re Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Brigadira Ristića C9/16.

19. HODŽIĆ MAJDA (JMBG: 1709982825329), diplomirani pravnik, rodena 17. 09. 
1982. godine upisuje se 10. 09. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 9, lokal 10.

20. ČEGAR TAMARA (JMBG: 3107971825049), diplomirani pravnik, rodena 31.
07. 1971. godine upisuje se 10. 09. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Maršala Tita 61.

21. ŠAKIĆ ANĐELKA (JMBG: 2111960825083), diplomirani pravnik, rodena 21. 
11. 1960. godine upisuje se 10. 09. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Maršala Tita 61.

22. KOJ1Ć SLAVKA (JMBG: 0908961805130), diplomirani pravnik, rodena 09. 08. 
1961. godine upisuje se 10. 09. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 308, blok 45.
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49. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOZOKI ANTAL, 
advokat u Novom Sadu sa danom 08. 09. 2010. godine, zbog penzionisanja.

50. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PFAU KALMAN, 
advokat u Bečeju sa danom 28. 08. 2010. godine, zbog penzionisanja.

51. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LAZIĆ VALERUA, 
advokat u Subotici sa danom 28. 08. 2010. godine, zbog penzionisanja.

52. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JAKAB ANA, 
advokat u Novom Sadu sa danom 28. 08. 2010. godine, zbog ptenzionisanja.

53. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BARJAMOVIĆ 
DRAGOUUB, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2010. godine, zbog zasnivanja 
radnog odnosa. — Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore 
Vojvodine. — Boban Petar, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokat
ske kancelarije Baijamović Dragoljuba.

54. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠIPOŠ TIBOR, 
advokat u Bečeju sa danom 30. 07. 2010. godine, zbog penzionisanja. — Zedi Valerija, 
advokat u Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Šipoš Tibora.

55. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ VO- 
JISLAV, advokat u Vršcu sa danom 30. 06. 2010. godine, zbog penzionisanja. — Jovanovic 
Duško, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Jovanovic 
Vojislava.

56. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PETRIĆ LAZO, 
advokat u Subotici sa danom 29. 06. 2010. godine, usled smrti. — Petrie Ljiljana, advokat u 
Bačkoj Topoli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Petrie Laze.

57. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐUĐAR NIKOLA, 
advokat u Šidu sa danom 31. 08. 2010. godine, na lični zahtev. — Imenovani zadržava 
članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine. — Turan Pavel, advokat u Ši- 
du, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Đuđar Nikole.

58. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZAVRTANIK PA- 
ROŠKI SANJA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2010. godine, zbog zasnivanja 
radnog odnosa. — Jovančevič Radomir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzima
telja advokatske kancelarije Zavrtanik Paroški Sanje.

59. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PE- 
TROVIĆ SLOBODANKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-priprav- 
ničkoj vežbi kod Zagorčić Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 16. 08. 2010. go
dine.

60. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BE- 
RETKA KATINKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj ve- 
žbi kod Bozoki Antala, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 07. 2010. godine.

61. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TO- 
SKIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Voj- 
nid Miijane, advokata u Subotici, sa danom 30. 06. 2010. godine.

62. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LA- 
KIĆEVIĆ DANILO, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Vojnić Miijane, advokata u Subotici, sa danom 30. 06. 2010. godine.

63. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAN- 
D1Ć IGOR, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Bucko 
Đerđa, advokata u Subotici, sa danom 01. 07. 2010. godine.

64. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TRA- 
BAK EDITA, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Grajić Vladimira, advokata u Bačkoj Palanci, sa danom 30. 07. 2010. godine.

362



65. Uzima se na znanje da SARIĆ ZORICl, advokatu u Zrenjaninu, miruju prava i 
obaveze advokata počev od 29. 07. 2010. godine zbog imenovanja za privremenog zastupni- 
ka kapitala subjekta privatizacije a.d. „Petar Drapšin” Novi Sad. — Đorđevič Dragan, advo- 
kat u Zrenjaninu, odreduje se za privremenog zamenika Sarić Zorici.

66. Uzima se na znanje da je DURAN MILIĆ EMINA, advokat u Novom Sadu, pri- 
vremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva 
radi nege deteta od 04. 08. 2010. do 03. 08. 2011. godine. — Puhalović Aleksandar, advo
kat u Novom Sadu, odreduje se za privremenog zamenika.

67. Uzima se na znanje da je MILIVOJEV ČUP1Ć VIDOSAVA, advokat u Novom 
Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 19. 08. 2010. godine. 
— Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

68. Uzima se na znanje da je JOKIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, na- 
stavio sa radom nakon što je bio privremeno odsutan, dana 01. 09. 2010. godine. — Jokić 
Milica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

69. Upisuje se sa danom 06. 07. 2009. godine u Imenik ortačkih advokatskih društa- 
va Advokatske komore Vojvodine „Ortačko advokatsko društvo Ristič & partneri", sa sedi- 
štem u Novom Sadu, Vase Stajica 17, čiji su osnivači Ristić Zoran i Vujasin Ivana, advoka- 
ti u Novom Sadu.

70. Uzima se na znanje statusna promena u „Ortačkom advokatskom druStvu Rislid 
<ž partneri", Novi Sad, Vase Stajica 17, čiji su osnivači Ristić Zoran i Vujasin Ivana, advo- 
kati u Novom Sadu, tako što se kao treci osnivač konstatuje Jovičić Branibor, advokat u 
Novom Sadu.

71. Stavlja se van snage rešenje Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine 
broj 322/10. od 25. 06. 2010. godine kojim je Vještica Bojan, advokatski pripravnik u Zre
njaninu brisan iz Imenika advokatskih pripravnika sa danom 10. 05. 2010. godine.

72. Uzima se na znanje da je KARANOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u No
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom 
Sadu dana 03. 09. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Krstić Dragane, advokata u Novom 
Sadu dana 04. 09. 2010. godine.

73. Uzima se na znanje da je BRČKALOVIĆ JASNA, advokatski pripravnik u No
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Tatić Branka, advokata u Novom 
Sadu dana 31. 07. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Jovović VukaSina, advokata u No
vom Sadu dana 01. 08. 2010. godine.

74. Uzima se na znanje da je JOVANČEVIĆ NATAŠA, advokatski pripravnik u No
vom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Botić NataSe, advokata u Novom 
Sadu dana 29. 08. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Milić Koste, advokata u Novom 
Sadu dana 30. 08. 2010. godine.

75. Uzima se na znanje da je JANKOVIĆ MIODRAG, advokatski pripravnik u No
vom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Rastka, advokata u No
vom Sadu dana 31. 08. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Popović Časlava, advokata u 
Novom Sadu dana 01. 09. 2010. godine.

76. Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ dr NEMANJA, advokat u Novom Sadu, pre- 
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 38/1, počev od 01. 07. 2010. go
dine.

77. Uzima se na znanje da je RODIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 38/1, počev od 01. 07. 2010. godine.

78. Uzima se na znanje da je BAB1Ć NIKOLINA, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 38/1, počev od 01. 07. 2010. godine.

79. Uzima se na znanje da je KRSTIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, preseli
la svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 38/1, počev od 01. 07. 2010. godine.
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80. Uzima se na znanje da je KORICA MARINA, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 38/1, počev cxl 01. 07. 2010. godine.

81. Uzima se na znanje da je SAVIN SONJA, advokat u Novom Sadu, preselila svo
ju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 38/1, počev od 01. 07. 2010. godine.

82. Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, pre
selila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 35, počev od 12. 07. 2010. 
godine.

83. Uzima se na znanje da je ŠUAN TATJANA, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 35, p>očev od 12. 07. 2010. go
dine.

84. Uzima se na znanje da je TANKOSIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, prese- 
lio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 35, počev od 12. 07. 2010. go
dine.

85. Uzima se na znanje da je BERĆAN SLAVKO, advokat u Novom Sadu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 17A, počev od 15. 07. 2010. go
dine.

86. Uzima se na znanje da je BERĆAN ŽIVKO, advokat u Novom Sadu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 17A, podev od 15. 07. 2010. go
dine.

87. Uzima se na znanje da je RADIVOJEVIĆ NATALUA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Mišića 9, počev od 20. 07. 2010. 
godine.

88. Uzima se na znanje da je GVOŽĐAN DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 13, počev od 01. 07. 2010. godine.

89. Uzima se na znanje da je DRONJAK ŽIKICA, advokat u Novom Sadu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Avgusta Cesarca 18, poslovTii apartman 501, p>očev 
od 15. 07. 2010. godine.

90. Uzima se na znanje da je ALEKS1Ć GORDANA, advokat u Novom Sadu, prese
lila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 5, počev od 15. 07. 2010. go
dine.

91. Uzima se na znanje da je PEJOV1Ć MIRA, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Pelagića 4, počev od 12. 08. 2010. godine.

92. Uzima se na znanje da je TRAVAR RISTO, advokat u Novom Sadu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 4/a, počev od 01. 09. 2010. godine.

93. Uzima se na znanje da je TEREK ANIKO, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Alekse Šantića l/Il, stan 9, počev od 01. 09. 2010. 
godine.

94. Uzima se na znanje da je DIMITRUEVIĆ ĐORĐE, advokat u Žablju, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Markovida 75, počev od 30. 06. 2010. go
dine.

95. Uzima se na znanje da je MILOŠEVIĆ DRAGAN, advokat u Kovačici, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Masarikova 65, zgrada 2, posebni deo 3, počev od 
01. 07. 2010. godine.

96. Uzima se na znanje da je SABOVA AN1ČKA, advokat u Kovačici, preselila svo
ju advokatsku kancelariju na adresu Masarikova 65, zgrada 2, posebni deo 3, počev od 01. 
07. 2010. godine.

97. Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ NEBOJŠA, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 18, počev od 08. 09. 2010. 
godine.
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98. Uzima se na znanje da je odiukom Skupšcine Grada Zrenjanina, promenjen na- 
ziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije GRUJIĆ DUŠANA, advokala u 
Zrenjaninu, tako da ono sada glasi: Zrenjanin, Slobodana Bursaća 14.

99. Utvrduje se visina članarine prema Advokatskoj komori Vojvodine u mesečnom 
iznosu cxl 1.500,00 dinara, počev od 01. 09. 2010. godine.

100. Utvrduje se visina pojedinačnog iznosa posmrtnog uloga u iznosu od 100,00 di
nara, koja se primenjuje na advokate preminule nakon 01. 09. 2010. godine.

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

Уређивачки одбор „Гласника” моли сараднике да текстове за објављивање до-
стављају уз уважавање следећих сугестија:
— примерак рада доставити одштампан и потписан
— по .могућности, доставити рад и 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, не.ч<ачки или фран- 

цуски језик.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излазн 12 пута годншње 
у месечним свеска.ма

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 двоброј закључен је 31. августа 2010. године.

Тираж; 1700 примерака

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

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

алинеја 10. Тарнфе основног пореза на промет.

Компјутерски слог; Младен Мозетић, ГРАФИЧАР, Нови Сад
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