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О С Т В А Р И В А Њ Е  И  Н А К Н Д П А  П А Р Н И Ч Н И Х  Т Р О Ш К О В А *

„Судска осуда објашн>ава шта су стран- 
ке требале да учине пре него што су до- 
шле пред суд.”

(Франц Клајн)

САЖЕТАК: Остваривање парничних трошкова чини се зах- 
тевом за накнаду, који странка ставља суду под услови.ма из за- 
кона. Ако захтева нема, суд не може одлучивати о трошковима 
по службеној дужности. Ако је стављен уредан захтев суду, суд 
се мора кретати у граница.ма захтева. Захтев за накнаду тро- 
шкова није исто што и захтев за пресуду. Он не зависи од 
главног захтева, па обавезу на накнаду трошкова, под одређе- 
ним условима, може имати странка која је парницу добила. 
Код одлучивања о парничним трошковим суд (првостепени и 
суд правног лека) се придржава одређених начела, као што су 
начело успеха, начело кривице и начело еконо.мичности по- 
ступка (досуде са.мо потребних трошкова). Форма одлуке о тро- 
шковима је решење. Одлука о трошковима се може побијати 
жалбом.

Кључне речи\ парнични трошкови, захтев за накнаду, на- 
кнада и принципи код накнаде

Рад примљен: 06. 05. 2010. године.
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1. Уводне напомене

Парнични трошкови су издаци парничара учињени у току или 
поводом вођења парнице — чл. 146. ЗПП.

У структури трошкова, готово у свакој парници, претежу тро- 
шкови које странке чине током парнице. Примера ради то су: тро- 
шкови сведока, вештачења, увиђаја, награда за рад адвоката и дру- 
гих лица којима закон даје право на накнаду — јавном правобрани- 
оцу и јавном тужиоцу. Трошкови поводом поступка су, на пример, 
издаци поводом радњи тужиоца предузетих пре покретања парнич- 
ног поступка — покушај поравнања пре отпочињања парнице, обез- 
беђење доказа и др.

Поред издатака које странке имају ради заштите својих права, 
или упуштајући се у парницу ради одбране од захтева тужиоца, 
странке подносе и трошкове судских такси који иду у државну касу 
из које се финансирају судови — тзв. судски трошкови.

Право на судску заштиту не би било потпуно кад би трошкови 
проузроковани вођењем парнице коначно пали на онога ко је по- 
кренуо парнииу ради оправдане заштите својих права. Пракса пока- 
зује да су ови трошкови данас изузетно високи и да веома погађају 
материјалну сферу парничних странака.

2. Право на накнаду трошкова и поступак 
у коме се остварују

Парничне трошкове у конкретној парници може остварити је- 
дино парнична странка и споредни умешач само за парничне радње 
које је предузео уместо странке којој се придружио — чл. 149. ст. 5. 
ЗПП. Ово само у претпоставци да у парници победи странка којој 
се придружио. Другим лицима која у различитим својствима уче- 
ствују у поступку то право не припада. He припада ни пуномоћнику 
странке и њему се парнични трошкови не могу досудити. Пракса 
бележи случајеве да пуномоћник коме је странка у току поступка, a 
пре доношења одлуке опозвала пуномоћје, поставл>а захтев за на- 
кнаду парничних трошкова у истој парници. Поводом оваквих зах- 
тева судови се изјашњавају овако: „У парничном поступку пуно- 
моћник странке коме је странка у току трајања поступка, a пре до- 
ношења одлуке опозвала пуномоћје није правно легитимисан да у 
том поступку тражи утврђење трошкова заступања које је он имао 
до опозивања пуномоћја. Обавеза странке да накнади издатке овом 
пуномоћнику и да му плати награду не представља обавезу на нак- 
наду парничних трошкова. Спорови између странке и њеног пуно- 
моћника могу се решавати у посебној парници.” ' Парнични се тро-

Окружни суд у Сомбору Гж. 415/92.
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шкови досуђују странци, a не њеном пуномоћнику, a висина накна- 
де трошкова странци не зависи од тога да ли је њен пуномоћник 
већ примио награду од ње за поједине услуге.^

Парнични трошкови се остварују само у парници у којој су или 
поводом које су трошкови настали, дакле, не посебном тужбом и у 
посебној парници, јер парнични поступак не може да служи као ко- 
рекција одлуке о парничним трошковима из неке парнице. Пракса 
бележи подношење оваквих тужби у случају кад странка у ранијој 
парници није остварила право на накнаду парничних трошкова или 
их је делимично остварила, па у новој парници тражи корекцију од- 
луке о трошковима у том смислу да их захтева у целости или захте- 
ва разлику преко досуђеног износа. Таквим захтевима се не удово- 
љава, a тужбе са таквим захтевом се одбацују. „Овоме би се проти- 
вила и чињеница материјалне правноснажности раније одлуке о 
трошковима.”^

„Ако тужилац у кривичном поступку није тражио накнаду тро- 
шкова поступка који су касније због монетарних кретања и хипер- 
инфлације обезвређени, такав захтев се не може остварити ради нак- 
наде тзв. инфлаторне штете.”‘‘

Од наведених правила постоји изузетак једино код трошкова 
обезбеђења (чл. 163. ЗПП), који се као посебан тужбени захтев могу 
остварити у посебној парници, али само у случају ако не дође до 
покретања парничног поступка из неког разлога (извршење обавезе 
од стране дужника, или услед закључења вансудског поравнања).

3. Услови за остваривање накнаде парничних трошкова

Трошкове учињене у току и поводом поступка, странка (спо- 
редни умешач) остварује захтевом за накнаду. Захтев за накнаду 
парничних трошкова није исто што и захтев за пресуду (главни зах- 
тев). Постоји битна разлика. Захтев за пресуду има основ у неком 
материјално-правном односу који је постојао пре парнице, док зах- 
тев за накнаду трошкова има основ у процесном односу — парни- 
ци, па су услови његовог постанка и остваривања и прописани 
процесним законом. Захтев за накнаду парничних трошкова је са- 
мосталан и акцесоран правозаштитни захтев. У том смислу, што 
није у зависности од исхода парнице. Под одређеним условима из 
закона и победник у парници може бити обавезан да побеђеноме 
накнади парничне трошкове. He мора се истаћи поред главног зах- 
тева. Има материјално-правну природу, па у погледу овог захтева 
важи начело диспозиције — чл. 3. ЗПП. Практично то значи да ће

2 ВСХ, Рев. 664/88.
3 ВСС Рев. 2003/02. вод. 30. 05. 2002.
 ̂ Врховни суд Србије Рев. 3827/01. вод. 11. 07. 2001.
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суд одлучивати о трошковима само ако их је странка захтевала. Из 
одредбе овог члана произилази следеће: суд странци не може досу- 
дити трошкове по службеној дужности и кад јој припада право на 
накнаду ових трошкова; ако странка стави захтев за мањим трошко- 
вима него што јој по прописима припадају (нпр. у захтеву изостави 
трошкове неке радње за коју јој припадају трошкови), суд ће се др- 
жати граница захтева и у том износу јој досудити парничне тро- 
шкове, a ако странка стави захтев за већим трошковима од оних ко- 
ји јој припадају, суд ће јој признати само трошкове који јој по про- 
писима припадају. У односу на трошкове који јој не припадају, зах- 
тев ће одбити.

Захтев за накнаду странка (споредни умешач) упућује суду. Фор- 
ма може бити писмена и усмена. За остваривање права на накнаду 
парничних трошкова, није довољно само да је странка такав захтев 
ставила суду, потребно је да буду испуњени и услови предвиђени у 
чл. 159. ЗПП. По овом пропису потребна је кумулативна испуње- 
ност следећих услова:

1. да се захтев за накнаду трошкова стави благовремено;
2. да стави одређени захтев;
3. да у захтеву наведе опредељено трошкове за које тражи нак- 

наду.
Ако један од ових услова не буде испуњен, странка не може 

остварити право на накнаду парничних трошкова, јер јој их суд не- 
ће досудити.

а) Благовременост захтева

Благовременост захтева за накнаду парничних трошкова цени 
се у зависности од тога: да ли се судска одлука о главној ствари до- 
носи без усмене расправе (нпр. тужба у мандатном поступку, када 
захтев за накнаду парничних трошкова мора да се стави у писмену 
које садржи захтев у погледу главне ствари) или на основу главне 
расправе.

После доношења новог Закона о парничном поступку (прогла- 
шен 15. новембра 2004. године и објављен у „Службеном гласнику” 
PC, бр. 125/2004. године), упутно је да тужилац трошкове везане за 
подношење тужбе попише у самој тужби (састав тужбе и такса на 
тужбу). На ово упозорава одлука Окружног суда у Ваљеву Гж. 1486/ 
05: „Уколико приликом подношења тужбе, a најкасније до доноше- 
ња пресуде због пропуштања, тужилац није определио тужбени зах- 
тев за накнаду парничних трошкова које је до тада имао, пресудом 
због пропуштања парнични трошкови неће му бити досуђени. Није 
потребан предлог тужиоца да би суд донео пресуду због пропушта- 
ња, али је доношење такве пресуде могућност коју тужилац треба да 
има у виду када тужбу подноси, па је стога тужилац у обавези да
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већ у тужби, a најкасније до доношења пресуде због пропуштања, 
стави захтев за накнаду парничних трошкова које је имао. Како је 
тужилац у тужби тражио трошкове колико они до краја буду изне- 
ли, захтев није определ>ен, па је суд одлучио да свака странка сноси 
своје трошкове.”

Када се одлука о главној ствари доноси на основу усмене рас- 
праве (мериторно), захтев за накнаду парничних трошкова мора се 
ставити (усмено или писмено) до завршетка расправљања које прет- 
ходи одлучивању о трошковима, дакле до закључења главне распра- 
ве. Овај пропуст по странку може имати неповољне последице у 
ситуацији када странка до закључења главне расправе није ставила 
захтев за накнаду парничних трошкова па о тим трошковима прво- 
степени суд није одлучивао, она не може захтев за накнаду тих тро- 
шкова ставити у наставку поступка пошто је првостепена пресуда 
поводом жалбе противне странке укинута. У погледу тих трошкова 
првостепена пресуда је постала правоснажна.

У неким ситуацијама када се парница окончава без мериторне 
одлуке суда о предмету спора, нпр. диспозитивном парничном рад- 
њом тужиоца — повлачењем тужбе, када тужилац на рочишту, коме 
је тужени присуствовао повуче тужбу, тужени мора ставити захтев 
за накнаду на самом рочишту — до закључења главне расправе. Та- 
ко и код претпостављеног повлачења тужбе у ситуацији када се по 
самом закону претпоставља да је тужилац повукао тужбу. Пример за 
ово је у поступку о споровима мале вредности, ако наступи ситуа- 
ција из чл. 475. ст. 1. ЗПП, где се наводи: „Ако тужилац не дође на 
прво рочиште за главну расправу или на неко друго рочиште a 
уредно је позван, сматраће се да је повукао тужбу.” У вези са овим 
изјашњава се и судска пракса. У образложењу одлуке Вишег при- 
вредног суда у Београду Пж. 6697/97. стоји: „С обзиром да је туже- 
ни био присутан на рочишту када је тужилац изјавио да повлачи ту- 
жбу, тужени је био дужан да на том рочишту стави захтев за накна- 
ду парничних трошкова. To није учинио и због тога је са овим зах- 
тевом био преклудиран када ra је поставио накнадним поднеском.”

Постоје и друге ситуације у којима странка захтев за накнаду 
трошкова треба да стави пре него што суд закључи расправу. Тако; 
У поступку за враћање у пређашње, у случају када суд заказује ро- 
чиште за расправљање о предлогу за враћање у пређашње стање 
(чл. 115. ст. 4. ЗПП), a парнични противник странке која тражи 
враћање присуствује том рочишту, захтев за накнаду трошкова који 
су му изазвани у овом поступку треба да стави пре него што се за- 
кључи расправа о предлогу. У случају споредног мешања, пошто 
треће лице да изјаву о мешању на страни једне од парничних стра- 
нака, суд одлучује о допуштености мешања. Ако интерес за мешање 
не постоји, суд доноси решење којим умешача одбија. Странка која 
има трошкове у вези са овим поступком, дужна је да стави захтев за 
накнаду парничних трошкова пре него суд закључи расправу о до-
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пуштености предлога за мешање у парницу. У поступку понављања 
правоснажно окончаног парничног предмета, странка је дужна да 
захтев за накнаду парничних трошкова стави најдоцније до завр- 
шетка расправе поводом предлога за понављање поступка — чл. 
159. ст. 4. ЗПП.

Захтев за накнаду трошкова првостепеног поступка који није 
благовремено стављен, не може се накнадно (сем кад то закон до- 
звољава) ставити посебним поднеском, нпр. допуном трошковника 
који је поднет по закључењу главне расправе или евентуално у жал- 
би, јер је странка преклудирана од тражења накнаде трошкова. За 
случај да то странка учини, суд ће такав захтев странке решењем 
одбити, јер није стављен у складу са законом.

Ако странка жели да јој се за случај успеха досуде трошкови 
поступка по правном леку, мора водити рачуна о благовремености 
захтева. Захтев за досуђивање трошкова правног лека мора ставити 
у самом поднеску или унутар рока за правни лек. После добијања 
одлуке по правном леку, не може тражити трошкове из поступка по 
правном леку. Ово из разлога што је за трошкове по правном леку 
наступила преклузија.

Изузетно, кад је у питању предмет који је сложен због већег 
броја захтева или више процесних радњи, суд може оставити рок 
странци за предају опредељеног захтева за накнаду парничних тро- 
шкова, у ком случају ће захтев бити благовремен ако буде предат 
суду у остављеном року.

Накнадним поднеском, захтев за накнаду парничних трошкова 
дозвољен је ако се поступак окончава услед повлачења тужбе, при- 
r o B o p a  против платног налога или правног лека (чл. 153. ЗПП). Та- 
да парнични противник може да тражи накнаду трошкова у року од 
осам дана од дана када је примио писмено у коме је садржана изја- 
ва о повлачењу (чл. 159. став 7. ЗПП). Али, „тужени који није при- 
ступио главној расправи, на којој је довршен поступак, не може 
тражити да му се досуде трошкови парничног поступка накнадним 
поднеском након одбацивања тужбе, јер се трошкови према чл. 164 
(159) ЗПП накнадним поднеском могу тражити само у случају по- 
влачења тужбе и одустанку од правног лека”.̂

Није искључена могућност да странка накнадно, па и после 
правоснажности одлуке, тражи и суд јој досуди трошкове, за које у 
време подношења одређеног захтева још није знала, односно није 
могла знати да ли је дужна да их претходно сноси.^

Странке преклудиране од тражења накнаде парничних трошко- 
ва, покушавају да штетне последице неблаговременог захтева за на- 
кнаду парничних трошкова отклоне тиме што подносе суду предлог 
за доношење допунске пресуде (чл. 343. ЗПП, предлог за исправку * *

5 Окр. суд у Бјеловару, Гж. 691/78.
* Врховни суд Војводине, Гж. 1405/70.
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пресуде (чл. 349. ЗПП) и предлог за враћање у пређашње стање (чл. 
111. ЗПП). Разуме се, странка овакав свој пропуст не може откло- 
нити предлогом за доношење допунске пресуде (решења). Овакав 
предлог имао би смисла само ако је странка правовремено ставила 
захтев за накнаду парничних трошкова, a суд пропустио да донесе 
одлуку о парничним трошковима по благовремено стављеном захте- 
ву. Тада би странка била дужна да поднесе предлог за доношење 
одлуке о парничним трошковима у року од 15 дана од пријема те 
одлуке. Код оваквог пропуста странци не би користио ни захтев за 
исправку пресуде, јер се могућност исправке пресуде, како то про- 
изилази из члана 349. ЗПП, односи само на погрешке у именима и 
бројевима, на друге очигледне грешке, недостатке у облику несагла- 
сности пресуде са изворником, али не и на одлучивање о захтеву 
који је странка пропустила да поднесе. Једино делотворно средство 
за овакав пропуст може бити предлог за враћање у пређашње ста- 
ње, будући да се ово правно средство не може искључити у погледу 
парничне радње која се односи и на захтев за накнаду парничних 
трошкова. Међутим, према одредби члана 111. став 1. ЗПП враћање 
у пређашње стање због пропуштања рока за предузимање неке пар- 
ничне радње може се допустити тек у случају ако суд оцени да по- 
стоје оправдани разлози за пропуштање. Да би донео правилну од- 
луку суд ће морати да одреди рочиште, осим ако су чињенице на 
којима се предлог заснива општепознате. Има, међутим, судских 
одлука које негирају могућност да странка штетне последице пропу- 
ста ставл>ан>а благовременог захтева отклони предлогом за враћање 
у пређашње стање, полазећи од чињенице да је захтев за накнаду 
трошкова материјално-правне природе. У одлуци Вишег суда у Су- 
ботици Гж. бр. 128/78. се наводи: „Захтев за досуду трошкова пар- 
ничног поступка је материјално-правне природе, те у случају кад 
странка прикључи трошковник заступника после закључења главне 
расправе тражећи повраћај у пређашње стање, првостепени суд ће 
предлог за повраћај у пређашње стање одбацити, јер повраћај у 
пређашње стање допуштен је само због пропуштања процесних ро- 
кова.”

б) Одређеност захтева за накнаду парничних трошкова

Странци неће користити то што је благовремено ставила захтев 
за накнаду парничних трошкова ако јој захтев за накнаду парнич- 
них трошкова није одређен. To ће најчешће бити када је захтев по- 
стављен без навођења врсте и висине трошкова или је формулисан: 
„тражим накнаду за све трошкове”, „све трошкове по адв. тарифи” 
и сл. Последица овако формулисаног захтева за накнаду парничних 
трошкова је та да суд о оваквом захтеву не одлучује.
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в) Опредељеност захтева за накнаду парничних трошкова

Захтев за накнаду парничних трошкова мора бити опредељен, a 
TO значи да је захтев специфициран по радњама које су трошкове 
проузроковале, као и по њиховој висини. Непоступање по наведе- 
ној одредби повлачи губитак права на накнаду трошкова. По одлу- 
ци Врховног суда Србије Гж. 1446/81: „Кад странка у парници тра- 
жи накнаду трошкова парничног поступка, a тај захтев не определи, 
суд је дужан да сходно одредби члана 103. ЗПП наложи странци да 
захтев за накнаду парничних трошкова допуни и опредељено наведе 
које трошкове поступка тражи.” Ово, разуме се, није прихватљиво 
ако овакав захтев за трошкове стави квалификован пуномоћник.

Има, међутим, издатака који улазе у појам парничних трошко- 
ва, за које се узима да су опредељени иако нису исказани њиховом 
висином, за које је довољно да их странка само наведе, као што су 
судске таксе па их суд мора узети у разматрање и досудити. Овакво 
становиште заузето је у одлукама Вишег суда у Новом Саду, Гж. 
2580/80. и Вишег привредног суда, Пж. 341/82, где се наводи: „У 
погледу трошкова везаних за таксе не мора се опредељивати захтев. 
Захтев се сматра опредељеним када је странка у трошковник унела 
да тражи таксу.” Ово, разуме се, само под претпоставком да је 
странка трошковник благовремено поднела, јер се после закључења 
главне расправе не може тражити ни накнада оног дела парничних 
трошкова који се односе на плаћање судских такси.

Постоје и други трошкови, и то они који се односе на готове 
издатке, за које је такође довољно само да странка у трошковнику 
наведе да их тражи, без навођења њихове висине. To су на пример 
трошкови вештачења, сведочке дангубе и трошкови превоза, јер је 
њихова висина евидентна и готово редовно постоји у судском спису.

Ако до закључења главне расправе странка није приложила 
трошковник или усмено ставила захтев за накнаду парничних тро- 
шкова, то још не значи да је она преклудирана у односу на све тро- 
шкове на које има право. Тако, ако је у тужби или неком каснијем 
поднеску опредељено навела трошкове, не може се узети да уопште 
није затражила накнаду трошкова, већ овако пописане трошкове 
треба узети у разматрање и о њима одлучити. Овако пописане тро- 
шкове странци треба признати и у ситуацији када странка у конач- 
ном обрачуну трошкова пропусти да и такав трошак наведе, јер се 
на такав случај не може негативно применити одредба члана 159. 
став 1. и 2. ЗПП.

4. Накнада парничних трошкова (странкама и споредном умешачу)

Начело успеха. — Основно начело приликом одлучивања о ду- 
жности накнаде парничних трошкова је начело успеха. Странка која 
у целости изгуби парницу дужна је противној страни и њеном уме-
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шачу да накнади трошкове — члан 149. ст. 1. и 5. ЗПП. У парници 
су две странке — тужилац и тужени. Сваки од њих суду ставља зах- 
тев за пресуду: тужилац да суд његов захтев усвоји, a тужени да се 
тужиочев захтев одбије. Успех у парници може постићи тужилац 
или тужени: тужилац је успео у парници ако му је тужбени захтев у 
целости усвојен. Обратно, тужилац није успео у спору уколико му је 
тужба одбачена или тужбени захтев одбијен у целости.

Кад цени успех странака у парници ради доношења одлуке о 
парничним трошковима, суд тај успех цени према првобитно поста- 
вљеном, a не према сниженом тужбеном захтеву.

Као што парнична странка може у целости успети у парници, 
она може само делимично успети, или успети у сразмерно незнат- 
ном делу CBor захтева.

Било да је парнична странка успела у целости, делимично или 
само у сразмерно незнатном делу, суд ће питање накнаде парнич- 
них трошкова решавати применом начела успеха у парници.

У случају делимичног успеха у спору с обзиром на постигнути 
успех суд ће одлучити да свака странка сноси своје трошкове или да 
једна странка накнади другој странци сразмеран део трошкова, a у 
случају да противна странка није успела у само сразмерно незнат- 
ном делу свога захтева, a због тога нису настали посебни трошкови 
(чл. 149. ст. 2. и 3. ЗПП), суд може одлучити да једна странка на- 
кнади све трошкове које је противна странка имала.

Суд код доношења одлуке о трошковима у случају делимичног 
успеха странака у парници мора пазити не само на проценат по- 
стигнутог успеха странака, већ и на трошкове које су странке имале 
ради остваривања својих захтева, па зависно од овога одлучити да 
ли ће свака странка сносити своје трошкове или обавезати странку 
на сразмерно сношење трошкова парничног поступка. Код дели- 
мичног успеха у спору, потребно је приликом одређивања трошкова 
поступка „делимични успех” и „сразмеран део трошкова” оцењива- 
ти не само квантитативно већ и квалитативно.

Процена само постигнутог успеха није довољна, нити је зако- 
нито да се само од постигнутог успеха у парници одмеравају пар- 
нични трошкови. To би, у крајњем случају, водило неправилној и 
незаконитој одлуци о трошковима. Тужилац понекад, иако је са 
својим захтевом успео у спору са мањим делом, може имати веће 
трошкове од туженог. Стога се мора узимати у обзир и вредност 
предузетих парничних радњи, односно процењивати трошкове које 
су странке имале у парници, у смислу чл. 149. и 150. ЗПП.

Код досуде парничних трошкова у случају делимичног успеха у 
спору, становиште је судске праксе да се поједини трошкови не 
одмеравају без обзира на успех у спору. У таквим ситуацијама наче- 
ло успеха не долази до примене. У питању су трошкови који не за- 
висе од успеха странке у спору. Тако, ако је тужени оспоравао 
основу тужбеног захтева у потпуности или само основу појединих
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самосталних делова захтева, поједини облик штете или сл., a због 
тога су извршена вештачен>а и изведени други докази за које је ту- 
жилац претходно сносио трошкове, тужиоцу ће се признати такви 
трошкови у целости, без обзира на висину тужбеног захтева.

Приликом досуђивања накнаде сразмерног дела парничних тро- 
шкова, делимични успех у парници одређује се према вредности 
главног захтева — чл. 29 ст. 1. ЗПП-а. Камате, парнични трошкови, 
уговорне казне и остала споредна тражења не узимају се у обзир 
ако не чине главни захтев. Ако би се десило, да се у главни захтев 
укључи и утужи главница у коју се укључује и камата, тада би се до- 
суђивање трошкова сразмерно успеху у спору вршило у односу на 
утужену главницу.

Према члану 149. став 2. ЗПП, суд може одлучити да једна 
странка накнади све трошкове које је противна странка имала ако 
противна страна није успела само са сразмерно незнатним делом 
свог захтева, a због тога нису настали посебни трошкови. Овакво 
одлучивање о трошковима парничног поступка диктирају разлози 
правичности (нпр. тужени приговори тужбеном захтеву за главницу 
и камате, па суд усвоји приговор само у погледу камате; жалилац не 
би имао право на трошкове другостепеног поступка када жалбом 
побија пресуду у целини, a суд жалбу усвоји само у погледу камате 
или трошкова поступка: тужени побија пресуду у делу о парничним 
трошковима и са жалбом незнатно успе, пошто је другостепени суд 
преиначио одлуку у овом делу и одбио захтев за трошкове у незнат- 
ном делу, туженом се не могу признати трошкови до закључења 
расправе. У свим овим случајевима странка је успела у незнатном 
делу свог захтева, a није имала посебних трошкова.

Постоје неки случајеви одступања од генералне одредбе члана 
149. став 2. ЗПП, које диктирају разлози правичности, a то је да се 
трошкови не досуђују према висини постављеног тужбеног захтева, 
већ према износу досуђеног, као што је случај код досуде износа 
неимовинске штете. У неким случајевима парнични трошкови се 
досуђују према висини тужбеног захтева, без обзира на досуђени 
износ, као што је случај умеравања уговорне казне. Специфични су 
и спорови из породичних односа, кад суд трошкове одмерава према 
слободном уверењу.

Начело кривице. — Од начела успеха као основног принципа 
код досуде парничних трошкова постоје и изузеци. Изузетак је прин- 
цип кривице. Странка је дужна да независно од исхода парнице на- 
кнади противној страни трошкове које је прузроковала кривицом 
или случајем који се њој десио (чл. 151. став 1. ЗПП). Обавеза на 
њихово плаћање настаје независно од коначног успеха у парници.

Законска је обавеза, не само суда већ и свих судионика у пар- 
ничном поступку, да настоје да се поступак спроведе са што мање 
трошкова, a странака да савесно користе права која им припадају у
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поступку (чл. 9. и 10. ЗПП). У противном странци чијим несаве- 
сним поступањем дође до одуговлачења поступка, не припада пра- 
во на накнаду тако проузрокованих трошкова.

Странка која је коначно успела у спору неће имати право на 
трошкове које је себи изазвала својом кривицом. Радња која се јед- 
ној страни уписује у кривицу, може резултирати трошковима про- 
тивне стране, када јој се ти трошкови имају досудити као нужни 
трошкови. Случајеви кривице могу бити разноврсни, као што је 
одуговлачење поступка, одлагање рочишта због непоступања стран- 
ке и сл.

Странка ће независно од исхода поступка бити дужна да про- 
тивној странци накнади трошкове и услед случаја који се њој десио. 
To су најчешће трошкови враћања у пређашње стање. Трошкови 
поводом предлога за враћање у пређашње стање увек падају на те- 
рет предлагача, пошто се тај поступак води искључиво у његовом 
интересу. Предлагач је дужан да сноси и своје и противникове тро- 
шкове настале поводом предлога за враћање у пређашње стање — 
доласка на рочиште на коме се расправља о предлогу и евентуално 
неких других трошкова који настану поводом предлога.

Да ли су и који трошкови настали кривицом једне странке или 
услед случаја који се њој десио, суд ће оцењивати у сваком кон- 
кретном случају. Обично ће суд одмах на рочишту, које је одложено 
кривицом једне од странака, применом одредбе члана 159. ст. 6. 
ЗПП, одлучити да трошкове одлагања тог рочишта сноси та стран- 
ка, али неће одмах наложити и плаћање. Кад буде одлучивао о тро- 
шковима целог поступка, имаће то у виду.

Од начела успеха постоје и неки законски изузеци где се пита- 
ње накнаде трошкова решава независно од успеха у спору. Те слу- 
чајеве ЗПП регулише у одредбама чл. 152, 153, 154. и 155. Бављење 
овим изузецима заслужује посебну обраду, те се њима нећемо ба- 
вити.

Начело накнаде само потребних трошкова. — Према одреби чла- 
на 150. ст. 1. ЗПП за накнаду долазе у обзир само они трошкови 
који су били потребни за вођење парнице. Који су трошкови били 
потребни, као и висину тих трошкова, одређује суд, оцењујући бри- 
жљиво све околности случаја.

Да ли су трошкови потребни или нису, зависи од тога, да ли је 
радња била потребна или није била потребна за целисходно вођење 
парнице, тј. за нормалну заштиту парничаревих оправданих интере* 
са и постизања крајњег циља у поступку — успеха у парници. Када 
суд узима у обзир све околности случаја, процењује да ли се стран- 
ка придржавала основних начела поступка, a посебно начела утвр- 
ђења материјалне истине (чл. 7. ЗПП), начела економичности по- 
ступка (чл. 10. ст. 2. ЗПП) и начела савесног вођења парнице (чл. 
9. ст. 1. ЗПП). Ако није тако, све трошкове учињене противно овим
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начелима, суд ће сматрати непотребним и неће их признати оној 
странци која се тако понашала, јер такви издаци нису парнични 
трошкови.

Начело о накнади само потребних парничних трошкова је оп- 
штег карактера и важи за све случајеве и увек се примењује. Приме- 
њује се и на ону парничну странку која је у целости успела у пар- 
ници, јер ће и та парнична странка бити дужна накнади™ против- 
нику трошкове изазване њеним непотребним радњама, као и код 
делимичног успеха у спору, повлачења тужбе и сл.

Суду је остављено да по слободној оцени одлучује не само о 
томе који је трошак странке био потребан, већ и у коме ће износу 
утврдити трошак за неку конкретну парничну радњу, дакле висину 
износа за конкретну радњу.

У погледу висине Закон о парничном поступку у члану 150. 
став 2. ограничава слободу суда дату у ставу 1. истог члана, тиме 
што наводи: „Ако је прописана тарифа за награду адвоката или за 
друге трошкове, одмериће се ови трошкови по тој тарифи.”

Ако је пуномоћник странке адвокат или јавни правобранилац, 
одлука о трошку за радње које је пуномоћник предузео у поступку 
биће донета применом поменуте тарифе.

Ако лице, које је предузело за странку парничну радњу (саста- 
вило поднесак, заступало на рочишту), нема својство адвоката или 
јавног правобраниоца, странка за тај рад неће моћи захтевати на- 
кнаду.

Адвокати као пуномоћници предузимају радње заступања и под- 
ношења различитих поднесака. Када су у питању поднесци, они као 
парничне радње, подлежу оцени суда са апекта корисности, па суд 
мора вршити оцену њихове оправданости и оценити их као потреб- 
не или непотребне за целисходно вођење парнице, односно крајњи 
циљ у парници, па везано са овим признати или не признати 
странци трошкове за конкретни поднесак.

Посебно о накнади трошкова умешачу

По одредби члана 149. став 5. ЗПП и умешач има право на на- 
кнаду парничних трошкова од противне стране само за парничне 
радње предузете уместо странке којој се придружио.

Умешач је треће лице, које се ради заштите свог правног инте- 
реса у туђој парници придружује једној од странака с циљем да јој 
својим парничним радњама помогне да у тој парници успе (чл. 208. 
ст. 1. ЗПП).

Везано за учешће умешача у парници, поставља се и питање 
накнаде парничних трошкова које би умешач својим парничним 
радњама проузроковао помажући странци којој се придружио да де-
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лимично или у целини победи, a које је он морао претходно да 
сноси.

Странка којој се умешач придружио може успети у парници 
или парницу изгубити. Право умешача (споредног) на накнаду пар- 
ничних трошкова зависи од одлуке суда о парничним трошковима 
странке на чијој се страни умешао у спор. Ако би странка имала 
право на трошкове, онда би то право имао и умешач на њеној стра- 
ни — у противном, нема право на трошкове. Право умешача на на- 
кнаду трошкова везано је, дакле, за судску одлуку о досуђивању 
трошкова странци којој се умешач придружио. „Када суд одлучи да 
свака странка сноси своје трошкове парнице, нема законског осно- 
ва да се умешачу досуде трошкови на терет противне стране.”^

Но, и у ситуацији када је странка којој се умешач придружио 
успела у спору, умешач неће имати право на све трошкове које је 
имао. He припадају му непотребни трошкови, јер би то било у су- 
протности са начелом економичности и сврсисходности. Потреб- 
ним трошковима умешача не могу се узети парничне радње које он 
није ускладио са радњама странке којој се придружио тако да се 
њихове парничне радње удвостручују. Тако, ако странка којој се 
умешач придружио изјави жалбу против пресуде, и са жалбом успе, 
странка би имала право на трошкове, али ако и умешач самостално 
поднесе жалбу, трошкови жалбе умешача били би сувишни. У овој 
ситуацији, умешача терети обавеза накнаде трошкова другостепеног 
поступка, јер је жалбу, са којом није успео, изјавио у свом интере- 
су.* * Суд у оваквој ситуацији примењује начело кривице, a у таквом 
случају умешач може бити обавезан да накнади трошкове и против- 
нику и странци уз коју је учествовао.

Умешач не накнађује трошкове поступка противној странци 
ако странка којој се придружио изгуби парницу, јер он није стран- 
ка. Те трошкове накнађује странка којој се придружио. Ово због то- 
га јер је прихватила његове радње као своје. Ово се односи само на 
тзв. обичног умешача, кога има у виду одредба члана 208. ЗПП.

Ако по пристанку обеју парничних странака умешач ступи у 
парницу уместо странке (чл. 210. ст. 5. ЗПП) може бити обавезан 
на плаћање трошкова поступка, јер је тиме изгубио својство умеша- 
ча и постао странка. Ако се правно дејство пресуде односи и на 
умешача, он има положај јединственог супарничара (чл. 211. ЗПП) 
и може бити обавезан на плаћање трошкова. Умешач ће имати још 
и обавезу плаћања трошкова који су настали приликом одлучивања 
0 допуштености његовог мешања у парницу, кад по приговору једне 
од странака буде одбијен од учествовања у парници, или ra суд од- 
бије по службеној дужности без изјашњења које од странака.

7 ВСЈ, Гж. 55/68.
* Бивши Врховни привредни суд, Сл. 1268/63.
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Закључак

Вођење парнице у савременом правосуђу захтева много време- 
на и новца како би се парница довела до жељеног циља. Парничар 
је током вођења парнице изложен не малим трошковима. Ти тро- 
шкови могу настати поводом самог поступка.

Сам захтев за накнаду парничних трошкова умногоме се разли- 
кује од захтева за пресуду, као главног захтева у некој парници. Сам 
захтев за накнаду парничних трошкова по својој природи је само- 
сталан и акцесоран. Основ за његово постављање произилази из са- 
мог процеса односа између парничара у конкретној парници.

Благовремено поднесен, било у усменој или писменој форми 
од стране парничара, на начин да је одређен и опредељен, довешће 
парничара, који је успео у парници, у ситуацију да у потпуности бу- 
де задовољан, пре свега усвајањем главног захтева у парници, али и 
сазнањем да ће му сви трошкови за вођење парнице бити у потпу- 
ности намирени.
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REALIZATION AND COMPENSATION OF LEGAL EXPENSES 
IN THE CIVIL LAWSUIT

Milan Počuča, Ph.D.

S u m m a r y

„The court sentence explains what were 
the parties supposed to do before they appea
red before the court.” (Franc Klajn)

Compensation of legal expenses in the civil lawsuit shall be made through the claim 
for compensation, which shall be put before the court by the parties under conditions set by 
the law. If there is no claim, the court cannot decide on expenses ex officio. If a proper 
claim is made to the court, the court shall decide within the limits of the claim. The claim
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for compensation of expenses is not equal to the request for judgmment. It does not depend 
on the principal request, so the party who won the case, under specific conditions, may be 
obliged to compensate the expenses. When deciding on the legal expenses in the civil law
suit (the first instance court and court of appeal) will take into consideration certain prin
ciples, like principle of success, principle of guilt, principle of procedural efficiency (to rule 
only the necessary expenses). The decision has a form of ruling. The decision on expenses 
may be appealed.

Key words: legal expenses in civil lawsuit, claim for compensation, compensation, 
and principles of compensation
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UDC 343.815

Mr I v a n  J o k s i č
ATP „MORAVA” a.d., Vmjačka Banja

kao
MALOLETNIČKI ZATVOR*

„ultima ratio” u sankcionisanju maloletničke delinkvencije

SAŽETAK: Maloletnička delinkvencija, poslednjih godina, po- 
sebno privlači pažnju naučne i šire društvene javnosti. Istovremeno, 
maloletni učinioci krivičnih dela, pojedinačno i organizovano, sve 
češće vrše krivična dela, na području takozvanog srednjeg i teškog 
kriminaliteta. Nadalje, ukoliko ovu problematiku posmatramo iz dru- 
gog ugla, maloletni učinioci pripadaju najosetljivijoj kategoriji kri- 
minalne populacije, u okviru koje se, najčešće, .jegruluju” budući 
učinioci teških krivičnih dela.

Međutim, u okviru čitavog registra mera i sankcija koje se mo- 
gu izreći maloletnim učiniocima, maloletnički zatvor predstavlja „ul
tima ratio" ili krajnje sredstvo, koje se može izreći, isključivo, stari- 
jim maloletnicima. U skladu sa izmenama krivičnog zakonodavstva, 
po prvi put se kod nas oblast maloletničkog kriminaliteta reguliSe 
posebnim Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivič- 
nopravnoj zaštiti maloletnih lica' (u daljem tekstu: Zakon o malolet
nicima), koji je stupio na snagu 01. 01. 2006. godine. Međutim, Za
kon o maloletnicima nije doneo nikakve novine kada je u pitanju 
maloletnički zatvor, u odnosu na vremenski period kada su odredbe 
o maloletnicima bile sastavni deo Krivičnog zakona. Ipak, postoje 
određene izmene u odnosu na vremenski period kada je maloletnički 
zatvor uveden u naše krivično zakonodavstvo.^

* Rad primljen: 06. 05. 2010. godine.
' Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih 

lica, Službeni glasnik RS, br. 85/05.
- Malolemički zatvor je prvi put uveden u naSe krivično zakonodavstvo noveliranjem 

Krivičnog zakonika iz 1959. godine. Pre ovih izmena, maloletnim učiniocima su izricane 
kazne koje se izriču punoletnim učiniocima. Videti: Zakon o izmenama i dopunama Krivič- 
nog zakonika iz 1959. godine, Službeni list FNRJ, br. 30/59.
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Polazeći od izloženog, u radu ćemo obraditi maloletnički zalvor 
sa više aspekata; teorijskog, sa područja zakonodavnog i izvršnog 
zakonodavstva, kao i problematiku vezanu za penitencijami aspekt 
ove krivične sankcije i primenu tretmana.

Ključne reči: maloletnički zatvor, maloletni učinilac, resocijali- 
zacija, specijalna prevencija, generalna prevencija, iretman

U V O D N A  R A Z M A T R A N J A

Maloletnička delinkvencija je danas postala globalni problem koji 
opterećuje krivična zakonodavstva gotovo svih država. Tokom istorijskog 
razvoja krivičnih sankcija menjali su se modaliteti reagovanja na krimina- 
litet. Međutim, kada su u pitanju maloletni učinioci, pribegavalo se njiho- 
vom blažem sankcionisanju odnosno kažnjavanju. Ovo podrazumeva da 
je za isto krivično delo, maloletni učinilac kažnjavan kaznom zatvora u 
kraćem trajanju, s tim što je istovremeno, naročito kada su u pitanju ,,sta- 
riji” krivični zakonici, izostajala primena talionskog načela za učinjeno 
krivično delo. Jednom rečju, na maloletne učinioce su se primenjivale iste 
vrste sankcija ali se vodilo računa da ova starosna kategorija delinkvena- 
ta, sa istim ili sličnim sankcijama, bude blaže kažnjena.

U Srbiji su se prema maloletnicima izricale sankcije, „podjednako” 
kao i u odnosu na punoletne učinioce krivičnih dela, uz određena ublaža- 
vanja, npr, po pitanju dužine i vrste izrečene kazne zatvora itd. Međutim, 
ozbiljniji zahvat u materiju sankcionisanja maloletnih učinilaca krivičnih 
dela, učinjen je izmenama Krivičnog zakonika iz 1959. godine. Ovim iz- 
menama uvodi se u naše krivično zakonodavstvo posebna kazna malolet- 
ničkog zatvora. Ova kazna se može primeniti isključivo prema starijim 
maloletnicima (16—18 godina starosti). Pri tome, propisuju se restriktivni 
uslovi za izricanje kazne maloletničkog zatvora. Oni se odnose, kako na 
ucinjeno krivično delo, tako na licnost učinioca krivičnog dela, uz ispu- 
njenje odredenih „sporednih” uslova.

S obzirom da su sve republike bivše SFRJ, nakon raspada savezne 
države, prenele u svoje krivično zakonodavstvo postojeca (savezna) reše- 
nja, tim pre se to odnosi na oblast regulisanja maloletničke delinkvencije. 
Tako, zakonsko regulisanje maloletničkog zatvora je „identično” propisa- 
no u gotovo svim državama članicama nekadašnje SFRJ. Nadalje, izme- 
stanjem zakonskog regulisanja maloletničke delinkvencije, u poseban Za- 
kon o maloletnicima, izdvojena je citava oblast ,jnaloletničkog zakono
davstva” u posebnu (zakonsku) celinu.

Tokom daljeg izlaganja, posveticemo pažnju zakonskom regulisanju 
maloletničkog zatvora, problemima u njegovoj primeni, kao i politic! izri- 
canja ove krivične sankcije (u odnosu na odredena krivična dela i u odno
su prema drugim krivičnim sankcijama) prema maloletnicima.
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U S L O V I Z A  IZ R IC A N J E  I O D M E R A V A N J E  K A Z N E  
M A L O L E T N IČ K O G  Z A T V O R A

Poznato je da se maloletnim učiniocima krivičnih dela, najčešće, iz- 
riču vaspitne mere. Takode, Zakonom o maloletnicima je, po prvi put, 
predvidena mogucnosti izricanja vaspitnih naloga,^ kao mera kojima se 
skrece krivični postupak. Medutim, kada je u pitanju kazna maloletničkog 
zatvora, Zakon o maloletnicima je u celini preuzeo rešenja iz prethodnog 
Krivičnog zakona. U tom smislu, ne možemo očekivati značajnije novine, 
u praksi izricanja i primene zakonskih odredbi koje regulisu ovu kaznu.

Kao sto smo rekli, u samom naslovu rada, kazna maloletničkog za
tvora predstavlja „ultima ratio” u politici sankcionisanja maloletničke de- 
linkvencije. Dakle, maloletnicki zatvor je krajnje sredstvo koje se može 
primeniti prema maloletnim uciniocima, samo i jedino onda, kada su is- 
crpljene sve druge mogucnosti izricanja krivicnih sankcija ili mera prema 
ovoj starosnoj grupi. Medutim, izricanje kazne maloletničkog zatvora trpi 
ogranicenje vezano za maloletnog učinioca, a ono se odnosi na moguc- 
nost izricanja ove kazne samo starijim maloletnicima (16—18. godine). 
Tako se, (prema članu 28. Zakona o maloletnicima) starijem maloletniku 
koji je ucinio krivicno delo za koje je zakonom propisana kazna zatvora 
teža od pet godina, može izreći kazna maloletničkog zatvora ako zbog vi- 
sokog stepena krivice, prirode i težine krivičnog dela ne bi bilo opravda- 
no izreci vaspitnu meru. Dakle, potrebno je kumulativno ispunjenje dva 
uslova: da je u pitanju stariji maloletni učinilac (16—18. godine) i da je 
učinjeno krivicno delo za koje je zakonom propisana kazna zatvora preko 
pet godina.

Kada je u pitanju prvi uslov, situacija je potpuno jasna, jer se isti 
vezuje za starosni uzrast maloletnog učinioca. U tom pogledu, Zakon o 
maloletnicima postavlja precizne vremenske granice, s tim sto se uzima u 
obzir starost maloletnog učinioca u vreme izvrsenja krivičnog dela (ne u 
vreme sudenja).'*

Drugi uslov, propisuje težinu zaprećene kazne zatvora za konkretno 
krivično delo. Preciznije, težina zakonom propisane kazne zatvora utvrdu- 
je se prema maksimumu, a ne prema minimumu zaprecene kazne. Tako, 
zapreceni minimum kazne zatvora ne obavezuje sud prilikom procene 
sveukupnih uslova za izricanje kazne maloletnickog zatvora. U tom smi
slu, „ako je malolernik izvršio krivicno delo omogucavanja uživanja opoj- 
nih droga navodenjem na uživanje opojne droge, davanjem opojne droge

3 ViSe o tome: Mr Ivan Joksic, Allemativne mere (vaspitni nalozi) u krivičnom zako- 
nodavstvu Srbije, Nauka Bezbednost Policija, br. 3, Beograd, 2007.

Ovde se, samo uslovno, moramo ograditi uzimajuci u obzir odredbe člana 40. Za
kona o malolernicima. Naime, mladem punoletniku se (18—21. godina) može izreći malo- 
letaički zatvor, u skladu sa odredbom stava 2. istog člana „punolemom lieu koje je krivično 
delo učinilo kao maloletnik, a u vreme sudenja nije navršilo dvadeset jednu godinu, može 
se izreći odgovarajuća vaspima mera..., a iz razloga predvidenih u članu 28. ovog zakona, 
kazna malolemičkog zatvora”. U tom smislu, postoji navedeno odstupanje od iznetog.
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ili stavljanjem prostorija u tu svrhu (član 247. stav 1. KZ) njemu se ne bi 
mogao izreci maloletnički zatvor zato što je propisan posebni maksimum 
kazne zatvora do pet godina, pa ovo krivično delo nije od značaja. Ali, 
takva mogucnost postoji ako je delo učinjeno npr. prema više lica ili je 
izazvalo narocito teške posledice (stav 2. istog člana) zato što je za ovaj 
oblik propisan posebni maksimum kazne zatvora do deset godina.”^

Navedeni (obavezni) uslovi za izricanje kazne maloletničkog zatvora 
ne podrazumevaju automatizovano izricanje ove kazne. Naprotiv, potreb- 
no je ispuniti i druge propisane (fakultativne)* uslove, ili bolje rečeno 
preduslove, okolnosti...’ Propisani preduslovi se odnose, kako na ličnost 
maloletnog učinioca (subjektivni) tako i na učinjeno krivično delo (objek- 
tivni). S tim u vezi, potrebno je prisustvo visokog stepena krivice kod 
maloletnog učinioca, kao i činjenica da s obzirom na prirodu i težinu kri- 
vičnog dela ne bi bilo opravdano izreci vaspitnu meru (član 28. Zakona o 
maloletnicima). Ovde se zakonodavac, sasvim jasno, opredeljuje za vas- 
pitne mere kao osnovne ili bolje reci glavne krivične sankcije, što dodat- 
no potvrduje fakultativan karakter kazne maloletničkog zatvora.

Visok stepen krivice podrazumeva postojanje sveukupnih subjektiv- 
nih momenata i okolnosti koje karakterišu maloletnog učinioca krivičnog 
dela, kao i njegov psihički odnos prema ucinjenom krivičnom delu. Utvr- 
divanje ove okolnosti i obrazlaganje u čemu se sastoji traži i sudska prak- 
sa jer neobrazlaganje, nedavanje razloga o ovoj odlučnoj činjenici, daje 
osnov za pobijanje takve odluke suda zbog bitne povrede odredaba kri- 
vicnog postupka...* Pod visokim stepenom krivične odgovomosti, u sud- 
skoj praksi, podrazume.vamo: svirepost, brutalnost (u smislu nanošenja 
nepotrebnih povreda žrtvi), upomost, grupno ili pojedinačno planiranje iz- 
vršenja krivičnog dela i slično.

Priroda i težina krivičnog dela se u ranijoj sudskoj praksi, najčešće, 
ogledala u prisustvu teških posledica kao i njihovom odrazu na žrtvu kri- 
vičnog dela. Medutim, „teške posledice dela treba da nastupe ne samo u 
odnosu na konkretno oštećenog, na njegovo zdravlje, imovinu, vec je nu- 
žno da ih javno mnjenje doživljava teškim jer dovode do uznemirenja, 
osude, gnulanja od strane javnosti, pa se, u tom smislu, manifestuju na 
drustvo u celini i slično...”  ̂ Ipak, posledica, odnosno „teške posledice de-

5 Dr Obrad Peric, Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivič- 
nopravnoj zxiStiti maloletnih lica — dnigo dopunjeno izdanje, Beograd, 2007, str. 72.

® Ovo tim pre, zato što je kazna maloletničkog zatvora „fakultativnog karaktera”, pa 
samim tim, iako su stečeni svi uslovi (obavezni i fakultativni), sud može odustati od izrica- 
nja ove kazne. U tom smislu, Zakon o malolemicima koristi formulaciju: ,л1о2е se izreći 
kazna maloletničkog zatvora” (clan 28).

 ̂ Profesor Perić u svom Komentaru Zakona o maloletnicima, koristi termin ,Jcrimi- 
nalno političke okolnosti”, što po mišljenju autora ovoga rada nije daleko od termina „pred
uslovi, okolnosti”. Videti: Dr Obrad Peric, op. cit., str. 73—74.

® Videti: Nikola Milosevic, Maloletnički zatvor, JRKK, br. 3/2000, str. 75—76.
9 Ibid., str. 74.
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la”, kako je ova kriminalno-politicka okolnost bila formulisana u ranijem 
zakonodavstvu, medu izloženim uslovima nigde se vise ne pominje.'°

Maloletnički zatvor se može izreći u vremenskom rasponu od sest 
meseci (opšti minimum) pa sve do pet godina (opšti maksimum). Medu- 
tim, opšti maksimum ove kazne trpi odredena ograničenja koja se odnose 
na mogudnost njenog dužeg izricanja. Tako, za krividno delo za koje je 
propisana kazna zatvora dvadeset godina ili teža kazna, ili u sludaju stica- 
Ja najmanje dva krividna dela za koja je propisana kazna zatvora teža od 
deset godina, maloletnidki zatvor može se izredi u trajanju do deset godi
na (clan 29. Zakona o maloletnicima). Ovde se zakonodavac rukovodio 
dinjenicom da u sludajevima posebno teških krividnih dela, kao i u sluda
ju sticaja krividnih dela, treba pružiti mogudnost izricanja maloletnidkog 
zatvora u dužem trajanju od opsteg maksimuma od pet godina, pri tom ne 
diraj udi opsti minimum od sest meseci zatvora. Prema pretežnom mišlje- 
nju, ne ulazedi dublje u problematiku ovako udinjenog odstupanja od op
steg maksimuma sto bi prevazilazilo razmere ovoga rada, smatramo sa- 
svim prihvatljivim navedeno odstupanje od opsteg maksimuma. Pri tome, 
treba voditi raduna na ogranidenje propisano dlanom 139. Zakona o malo
letnicima.

U pogledu odmeravanja kazne maloletnidkog zatvora, ista se odme- 
rava u zakonom postavljenim granicama, prvenstveno imajudi u vidu svr- 
hu maloletnidkog zatvora i sve druge okolnosti koje utidu na visinu kazne 
(dlan 54. KZS). Medutim, potrebno je da sud posebno ceni stepen zrelosti 
maloletnog udinioca i vreme potrebno za njegovo vaspitavanje i strudno 
osposobljavanje. Navedene okolnosti obavezuju sud da vodi raduna o mo- 
gudnostima da dužinu izredene kazne uskladi sa realnim mogudnostima za 
ispunjenje obaveza koje se namedu maloletnom lieu osudenom na malo
letnidki zatvor. Takode, sud mora voditi raduna o svrsi maloletnidkog za
tvora koja se odreduje na gotovo istovetan nadin poput vaspitnih mera 
„da se nadzorom, pružanjem zaštite i pomodi, kao i obezbedivanjem op
steg i strudnog osposobljavanja utide na razvoj i jadanje lidne odgovomo- 
sti, na vaspitavanje i pravilan razvoj njegove lidnosti, kako bi se obezbe- 
dilo ponovno ukljudivanje maloletnika u društvenu zajednicu”. Medutim, 
Zakon o maloletnicima (dlan 10. stav 2), propisuje i posebnu svrhu malo
letnidkog zatvora, kao „vršenje pojadanog uticaja na maloletnog udinioca 
da ubudude ne vrši krividna dela, kao i na druge maloletnike da ne vrse 
krividna dela”. Na ovaj nadin, naglasava se, osim specijalno-preventivnog 
i retributivni odnosno generalno-preventivni karakter maloletnidkog za
tvora, za razliku od vaspitnih mera koje karakterisu specijalno-preventivni 
efekti.

Poseban sludaj predstavlja odmeravanje kazne maloletnidkog zatvora 
za krividna dela u sticaju. U tom pogledu, sud de za krividna dela udinje- 
na u sticaju odmeriti po slobodnoj oceni jednu kaznu u granicama predvi- 
denim dlanom 29. Zakona o maloletnicima. U sludaju da za jedno od kri-

Dr Obrad Perić, op. cit., str. 75.
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vičnih dela učinjenih u sticaju treba izreći maloletnički zatvor a za drugo 
vaspitnu meru, sud će za sva dela izreći samo kaznu maloletničkog zatvo- 
га. Međutim, ukoliko je sud za krivična dela u sticaju utvrdio kazne za- 
tvora i maloletničkog zatvora, izreći će samo zatvor kao jedinu kaznu. 
Istovremeno, ako sud nade da bi za neka krivična dela u sticaju trebalo 
izreći vaspitnu meru, a za druga kaznu zatvora, izreći će samo kaznu za
tvora. Osim toga, sud će postupiti na isti način, i u slučaju ako posle izre- 
čene kazne utvrdi da je osudeni pre ili posle njenog izricanja učinio dru
go krivično delo (član 31. Zakona o maloletnicima).

Maloletnički zatvor se, po ugledu na kaznu zatvora kod punoletnih 
učinilaca, ne može izvršiti ako je proteklo:

1. deset godina od osude na maloletnički zatvor preko pet godina;
2. pet godina od osude na maloletnički zatvor preko tri godine;
3. tri godine od osude na maloletnički zatvor do tri godine.
Zastarelost počinje da teče od pravosnažnosti presude kojom je izre-

cena kazna maloletnickog zatvora i ističe protekom odredenog vremena. 
Rok zastarelosti se računa prema kazni koju je sud izrekao u presudi. Me- 
dutim, Zakon o maloletnicima propisuje samo rokove relativne zastarelo
sti. Za apsolutnu zastarelost, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne, kao 
i za nezastarelost izvršenja kazne važiće odredbe čl. 107. i 108. KZ."

IZ V R Š E N J E  K A Z N E  M A L O L E T N IČ K O G  Z A T V O R A

Maloletni učinilac se, nakon izricanja kazne maloletničkog zatvora, 
upucuje na izdržavanje kazne u kazneno-popravni zavod u Valjevu.'^ 
Ovaj zavod je specijaJizovan za izvršenje kazne maloletničkog zatvora, 
kako u pogledu uslova za izdržavanje u objektu tako i u pogledu službi i 
osoblja unutar zavoda. U kazneno-popravnom zavodu VaJjevo izdržavaju 
kaznu maloletničkog zatvora maloletni učinioci — muškog pola, dok ma
loletni učinioci — ženskog pola kaznu izdržavaju u posebnom odeljenju 
kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu.

Kazna maloletničkog zatvora sadrži primenu odgovarajuceg tretmana 
prema maloletnim uciniocima oba pola, u cilju resocijalizacije osudenih 
maloletnika. S tim u vezi, osudenim maloletnicima tokom izdržavanja ka
zne omogućuje se: obrazovanje, stručno i radno osposobljavanje za zani- 
manje prema njihovim sposobnostima, sklonostima i dotadašnjem škol- 
skom i radnom angažovanju, u skladu sa mogucnostima kazneno-poprav
nog zavoda. Osnovu postupanja sa osudenim maloletnicima cini uključi- 
vanje u vaspitno-korisno radno angažovanje uz odgovarajucu naknadu, 
omogucavanje i podsticanje veza maloletnika sa društvom izvan zavoda

u  Dr Obrad Perić, op. cii., str. 85.
'2 Više o kategorizaciji ustanova za izdržavanje kazne maloletničkog zatvora, kao i 

načinu njihovog funkcionisanja i aktuelnoj problematici; Dr Dobrivoje Radovanović, Kate- 
gorizjacija ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji, JRKK, br. 1—2, Beo
grad, 2000.
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putem pisama, telefonskih razgovora, primanja peseta, odsustva i dr., kao 
i ukljucivanje u sportsku, kultumu, umetničku, zabavnu aktivnost i osigu- 
ravanje uslova za vršenje verskih obreda (član 138. Zakona o maloletnici- 
ma). Ovako odredeni sadržaji, za vreme izdržavanja kazne maloletničkog 
zatvora, omogucuju osudenom maloletniku da racionalno koristi svoje 
slobodno vreme kao i da unapredi sebe u svakom pogledu. Jednom rečju, 
ovo predstavlja solidnu „pripremu” osudenog maloletnika za postpenalni 
period na slobodi.

Maloletni osudenik može ostati u zavodu za maloletnike sve do na- 
vršene dvadeset trece godine života, a nakon toga se premešta u kazne- 
no-popravne zavode u kojima izdržavaju kaznu zatvora punoletna lica. 
Ipak, postoji izuzetak od ovog pravila, kada maloletni osudenik može 
ostati u zavodu za maloletnike i preko ove starosne granice, ako je to po- 
trebno radi zavrsetka skolovanja ili stmčnog osposobljavanja, ili ako osta- 
tak neizdržane kazne nije duži od sest meseci, ali najduže do navrsene 
dvadeset pete godine.

Izvršenje kazne malolemickog zatvora prate problemi koji, vec duže 
vreme, opterecuju osoblje unutar kazneno-popravnog zavoda i rodite- 
Ije/staratelje maloletnog osudenika. Ovde pre svega mislimo na aktuelnu 
problematiku vezanu za nepostojanje adekvatne organizaeije na nivou 
uprave za izvršenje zavodskih sankeija Ministarstva pravde, kao i unutar 
kazneno-popravnih zavoda za maloletnike (u Valjevu i Požarevcu). Intere- 
santno je da postoji jedan broj maloletnih osudenika koji izdržavaju ka
znu maloletničkog zatvora u zavodima za punoletne osudenike. U KPZ 
Valjevo izdržavaju kaznu maloletničkog zatvora osudenici na dugotrajnije 
kazne (bliži su opštem maksimumu od 10 godina zatvora). Nadalje, u 
KPZ Valjevo se, u 26; godini života, javio na izdržavanje kazne „malolet
ni” osudenik koji se sve do tada koristio zakonskim moguenostima da iz- 
begne izdržavanje kazne.

U pogledu mera obezbedenja, KPZ za maloletnike Valjevo bitno se 
ne razlikuje od zatvora za punoletne osudenike. Zatvorenici imaju pravo 
na rad, za koji dobijaju 20% minimalne zarade, tako sto 70% moraju po- 
trošiti u zatvorskoj kantini, a ostatak novea čini štednju koju dobijaju pri- 
likom izlaska iz zavoda. U zavodu postoji služba za prevaspitavanje koja 
sprovodi tretman, utvrden u roku od 30 dana od prijemnog boravka osu
denika na početku izdržavanja kazne zatvora. Nakon izdržane kazne, slu- 
žba prevaspitavanja daje sledece ocene: prevaspitan, nije prevaspitan ili 
neodredenu ocenu. Maloletni osudenici, tokom izdržavanja kazne zatvora, 
cesto pribegavaju medusobnim fizičkim obračunima u cilju sticanja ,,od- 
redenih pozieija” u zatvoreničkoj populaciji. Pri tome, osoblje u zavodu 
može izreći odgovarajuće sankeije maloletnom osudeniku koji se „ogre- 
sio” o pravila predvidena Pravilnikom o kuenom redu KPZ Valjevo.

dine.
'3 Prevaspitavanje po zakonu (članak), Izvon NIN 2468 — 28. septembar 2001. go-
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Po „ugledu” na kaznene ustanove za izdržavanje kazne zatvora pu- 
noletnih osudenika, maloletni osudenici, unutar zavoda, formiraju nefor- 
malne grupe. Ove grupe se formiraju na osnovu „zemljačke pripadnosti” 
maloletnih osudenika, kao i poznanstva sa slobode, po kriminalnom statu- 
su pre dolaska u zavod itd. Da bi novopridošli maloletni osudenik postao 
pripadnik grupe potrebno je da se dokaže, tako što će pokazati: sprem- 
nost, neustrašivost, svest o zajedničkom interesu u grupi itd. Osim toga, 
maloletni osudenik mora da „položi prijemni ispit” kako bi postao član 
grupe. Ovo podrazumeva da, po naredbi, napadne i povredi drugog osu
denika, suprotstavi se službi obezbeđenja u zavodu itd.* *"* Medutim, u za- 
vodu postoji više neformalnih grupacija maloletnih osudenika koje se ob- 
računavaju među sobom u želji da dobiju prevlast u ,dcolektivu”.'’

Kao što smo istakli, svrha maloletničkog zatvora se poklapa sa svr- 
hom vaspitnih mera, s tim što je svrha maloletničkog zatvora i „vršenje 
pojačanog uticaja na maloletnog učinioca da ubuduce ne vrši krivična de- 
la, kao i na druge maloletnike da ne vrše krivična dela”. Dakle, osim spe- 
cijalne, izricanjem maloletničkog zatvora ostvaruje se i generalna preven- 
cija. Preneseno na teren izvršenja maloletničkog zatvora, potrebno je 
osmisliti takav tretman maloletnom osudeniku, kojim bi se u potpunosti 
ostvarila svrha ove kazne. Zato su u zavodu stalno zaposlena stručna od- 
nosno profesionalna lica (psiholog, pedagog, lekar i dr.), kao i vaspitači 
koji učestvuju u sprovodenju tretmana. S obzirom da je resocijalizacija 
maloletnih osudenika osnovni cilj izvršenja maloletničkog zatvora, neop- 
hodno je u potpunosti ostvariti vaspitnu funkciju ove kazne.

Medutim, primetno je prisustvo narkotika medu maloletničkom po- 
pulacijom. Zabrinjavajuci je primer da je osoblje*® unutar zavoda, u sa- 
radnji sa maloletnim osudenikom, učestvovalo u unošenju narkotika i nje- 
govom rasturanju medu zatvorskom populacijom.

U S L O V N I O T P U S T

Lice osudeno na kaznu maloletničkog zatvora može biti uslovno ot- 
pušteno, pre izdržane/izrečene kazne, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi

14 Poslednji veliki obračun grupa kada su „sevali bodeži i štangle” dogodio se 1992. 
godine. ,,Oni imaju radionice i lake im je da naprave neke bodeže koje uspevaju da iznesu i 
pored obavezne kontrole koju na izlasku iz radionica i pogona sprovode stražari. Prode se i 
Carina”, ibidem.

*5 Zabeležen je slučaj tuče dve grupe osudenika kada je više osoba povredeno. Tako 
je, u junu mesecu 2007. godine, u KPZ Valjevo jedan štićenik nastradao, jer je preminuo od 
zadobijenih povreda, dok je drugi štićenik teže povređen: Tuča u KPZ Valjevo, više štićeni- 
ka povređeno (članak). Beta, 02. 11. 2009.

Као primer, možemo navesti slučaj hapšenja i osude radnika KPZ Valjevo Raden- 
ka Milivojevića. On je zajedno sa jednim štićenikom zavoda, preko punjača mobilnih tele- 
fona, pokušao da unese drogu u zavod. Osim njega, na kaznu zatvora je osuđen i štićenik 
zavoda. Radnik je osuđen na 9 meseci zatvora a štićenik zavoda na 6 meseci zatvora, zbog 
pomoći u izviienju krivičnog dela: Radnik unosio drogu u maloletnički zatvor (članak). Be
ta, 14. 05. 2009.
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za uslovni otpust. Zakon o maloletnicima propisuje mogucnost uslovnog 
otpuštanja lica kome je izrečena kazna maloletničkog zatvora ako je izdr- 
žalo 1/3 izrečene kazne, ali ne pre nego što je proteklo sest meseci. Zako- 
nodavac, u pogledu ličnosti osuđenika, postavlja prilično komotan uslov 
za uslovni otpust. On se ogleda u zakonskoj formulaciji „ако se na osno- 
vu postignutog uspeha izvršenja može opravdano očekivati da će se na 
slobodi dobro ponašati i da neće vršiti krivična dela” (član 32. stav 1). Uz 
uslovni otpust se može odrediti i neka od mera pojačanog nadzora, dajući 
pri tome mogucnost primene jedne ili više odgovarajućih posebnih oba- 
veza.

O uslovnom otpustu maloletničkog zatvora odlučuje veće za malolet- 
nike prvostepenog suda. Donošenju odluke o uslovnom otpustu prethodi 
molba maloletnika. Prilikom razmatranja podnete molbe za uslovni otpust 
veće za maloletnike može „usmeno saslušati maloletnika, njegove rodite- 
IJe, predstavnike organa starateljstva i druga lica i pribaviti izveštaj i mi- 
šljenje kazneno-popravnog zavoda o opravdanosti uslovnog otpusta. Usme
no saslušanje maloletnika obavezno je ako se odlučuje o uslovnom otpu
stu posle dve trećine izdržane kazne, osim ako veće za maloletnike, na 
osnovu dostupne dokumentacije, ne oceni da su ispunjeni uslovi za uslov
ni otpust” (clan 144. stav 3). U pogledu opoziva uslovnog otpusta i pita- 
nja vezanih za njegovu mogucnost odlucuje sud koji je doneo odluku o 
uslovnom otpustu.

P O S T P E N A L N A  P O M O Ć

Poznato je da se uspešnost izrečene i izdržane kazne maloletničkog 
zatvora meri u odnosu na prisutnost recidiva kod maloletnih osudenika, a 
nakon izdržane kazne. Često, uspešno sproveden tretman i vladanje malo
letnika u zavodu derogira loše organizovan postpenalni tretman ili bolje 
rečeno njegovo odsustvo. Preciznije, maloletni osudenik se nakon izdrža- 
ne kazne maloletničkog zatvora vraca na ulicu i u okruženje koje je nega- 
tivno uticalo na njegovu ličnost. Kao posledica neadekvatno sprovedenog 
postpenalnog tretmana prema maloletniku, cini pojava recidiva i ponovno 
uspostavljanje odnosno nastavak ,3mminalne karijere”.

Uzimajuci u obzir navedeno, zakonodavac je obavezao organ stara
teljstva da tokom trajanja maloletnickog zatvora održava stalnu vezu sa 
maloletnikom, njegovom porodicom i zavodom, u kome izdržava kaznu, 
kako bi pripremio maloletnog osudenika za život posle izvršene kazne. 
Nadalje, kazneno-popravni zavod je dužan da, najkrace tri meseca pre ot- 
puštanja maloletnog osudenika, obavesti o tome roditelje/usvojioce/starao- 
ce maloletnika, kao i nadležni organ starateljstva, uz predlog mera koje bi 
trebalo preduzeti prema maloletniku, nakon njegovog otpuštanja iz zavo
da. Osim toga, roditelji/staratelji maloletnika dužni su da o povratku ma
loletnika u porodicu obaveste nadležni organ starateljstva. Nadležni organ 
starateljstva ima posebnu obavezu zbrinjavanja otpuštenog maloletnika
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bez roditelja, odnosno maloletnika koji nema sredene stambene i porodič- 
ne prilike.

Ipak, stvari stoje potpuno drugačije, naročito po pitanju saradnje na 
relaciji: maloletnik—nadležni organ starateljstva—sud—maloletnikova po- 
rodica. U praksi, ovako postavljene veze i relacije postaju labave, isuviše 
formalizovane i svedene na obavezno javljanje ili povremene obilaske. 
Jednom recju, ovako postavljene veze se održavaju tokom trajanja kazne 
u kazneno-popravnom zavodu kao i odredeno (kraće) vreme neposredno 
po otpuštanju iz zavoda, odnosno kazna maloletničkog zatvora sve više 
podseća na jednu „beznacajno modifikovanu i delimično redukovanu ka- 
znu zatvora”.*''

О В Ш  I D IN A M IK A  IZ R IC A N J A  M A L O L E T N IĆ K O G  Z A T V O R A

Kao što smo rekli, vaspitne mere predstavljaju glavne krivične sank- 
cije koje se izriču maloletnim učiniocima krivičnih dela. Takođe, novodo- 
netim Zakonom o maloletnicima (2006. godine), otvorena je mogucnost 
za skretanje krivičnog postupka preko izricanja vaspitnih naloga. Medu- 
tim, jedina kazna koja se može izreći maloletnim učiniocima jeste malo- 
letnički zatvor. S obzirom da se maloletnicki zatvor može izreći jedino 
starijim maloletnicima, kao i da se njegovim izricanjem i izvršenjem naj- 
dublje zadire u ličnost maloletnog ucinioca, razumljiv je poseban odnos 
zakonodavca prema ovoj krivičnoj sankciji. U tom smislu, prisutna je ten- 
dencija u izricanju krivičnih sankcija prema modelu od lakše ka težoj, s 
tim što maloletnički zatvor predstavlja „ultima ratio” ili krajnje sredstvo u 
sankcionisanju maloletnicke delinkvencije. U sledecoj, tabeli 1, prikazace- 
mo odnos izmedu ukupno osudenih maloletnih ucinilaca i broja/procenta 
izrečenih kazni maloletnickog zatvora.

Tabela 1. Osudena maloletna lica prema (ukupno) izrečenim krivičnim sankcijama,!* 2004— 
2008.

Godina
2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

broj % broj % broj % broj % broj %
Ukupno osudenih malol. 1983 100,0 2234 100,0 1566 100,0 1996 100,0 2229 100,0
Malolemidki zatvori 10 0,8 7 0,5 17 1,6 30 2,6 17 1,4

''' Nikola Milošević, op. cit., str. 84.
>8 U radu demo, izmedu ostalih, koristiti zvanične podatke Republičkog zavoda za 

statistiku Srbije, objavljene na veb sajtu: www.stat.gov.rs. Medutim, postoji nepoklapanje 
podataka, izmedu stvamog broja izrečenih kazni maloletničkog zatvora i onih koji su prika- 
zani u Republičkom zavodu za statistiku. Tako, prema podacima zavoda u 2005. godini iz- 
redeno je  7 kazni malolemidkog zatvora dok prema podacima iz sprovedenog istraživanja 
iste godine izredeno je 10 kazni maloletnidkog zatvora (4 u Beogradu, 5 u Novom Sadu i 1 
u Nišu). Videti: Dr Obrad Perid, Nikola Miloševid i mr Ivana Stevanovid, Politika izricanja 
krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji, Beograd, 2008, str. 118. i dalje.
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Prikazani podaci iz tabele 1. potvrduju činjenicu da se, u praksi, ma- 
loletnički zatvor retko izriče. Procentualno posmatrano, maloletnički za- 
tvor nije prešao 3% od ukupnog broja izrečenih (ostalih) krivičnih sankci- 
ja prema maloletnicima (za navedeni vremenski period). Nadalje, u tabeli 
2, prikazacemo ukupan broj izrečenih kazni maloletničkog zatvora po ve- 
cim gradevima u Srbiji.

Tabela 2. — Broj izrečenih kazni maloletničkog zatvora (po gradovima), 2003—2005.

Godina Novi Sad Pančevo Beograd Kragujevac Novi Pazar NiS
2003. 1 1 4 / 2 /
2004. / 2 1 / 1 /
2005. 5 / 4 / / 1

Ukupno 6 3 9 / 3 1
22

Na osnovu prikazanih podataka, po gradovima, možemo uočiti trend 
nejednakog broja izrečenih kazni maloletničkog zatvora, zavisno od grada 
do grada. Ipak, ako ukrstimo broj stanovnika (u gradovima) sa brojem iz- 
rečenih kazni maloletničkog zatvora vidimo očiglednu nesrazmeru. U 
Kragujevcu, u navedenom vremenskom periodu, nije izrečena nijedna ka- 
zna maloletničkog zatvora, dok je u Nišu izrečena samo jedna kazna. In- 
teresantan je podatak da je u Pančevu i Novom Pazaru izrečeno po tri ka- 
zne, sto je nesrazmemo u odnosu na broj stanovnika u navedenim grado
vima. Jednom rečju, ne postoji precizno objašnjenje za različito tretiranje 
maloletnickog zatvora u praksi okružnih/viših sudova.'®

U pogledu vremenskog trajanja izrečenih kazni maloletnickog zatvo
ra, prisutna je njihova nejednaka dužina. Tako, u vremenskom periodu 
2004—2008. godine, izreceno je ukupno; 52 kazne (od 6 meseci do 2 go- 
dine) odnosno 64,20%, 17 kazni (od 2 do 5 godina) odnosno 20,99%, 12 
kazni (od 5 do 10 godina) odnosno 14,81%.^“

U kazneno-popravnom zavodu u Valjevu, trenutno, izdržava kaznu 
maloletničkog zatvora svega 37 osudenika. Od ukupnog broja osudenika, 
njih 16 je izvrsilo krivicno delo teskog ubistva. Nadalje, 1Л ukupnog broja 
osudenika boravi u poluotvorenom odeljenju zavoda, 9 od 37 osudenika 
se nalazi u odeljenju sa pojačanim nadzorom itd.

Na osnovu prikazanih podataka, vidimo da se maloletnički zatvor, 
zaista, proredeno izrice odnosno da se ova kazna koristi kao krajnje sred- 
stvo u kriminalnoj politici prema maloletnicima.

Zabrinjavajući je podatak da maloletnici sve češće vrše krivična dela sa elementi- 
ma nasilja, ugrožavanja života i tela, kao i da raste ukupan broj učinjenih krivičnih dela od 
strane maloletnika. Samo u 2009. godini, Sto predstavlja najsvežije podatke, možemo kon- 
statovati da stanje postaje alarmantno. Nadalje, svako 10 krivično delo u Srbiji vrSi malolet- 
nik, izvrSeno je viSe od 3.5(X) krivičnih dela, od toga; 16 pokuSaja ubistva, 5 ubistva, 2.238 
krada. Izvor: TV B92.

20 Izvor: Statistika pravosuda — SaopStenje br. 138, Republički zavod za statistiku 
Srbije, str. 3.
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U suzbijanju i sankcionisanju maloletničke delinkvencije društvo ima 
na raspolaganju široku lepezu mera i sankcija. Jednu od tih sankcija pred- 
stavlja maloletnički zatvor, kao „ultima ratio” odnosno krajnje sredstvo u 
sankcionisanju maloletničke delinkvencije. Preciznije, maloletnički zatvor 
predstavlja Jedinu kaznu koja se može izreći isključivo starijim malolet- 
nicima.

Dosadašnja praksa u izricanju i izvršenju maloletničkog zatvora po- 
kazala je da sudovi imaju veoma restriktivni pristup prilikom sagledava- 
nja zakonskih mogućnosti za izricanje ove sankcije. Ovakav pristup se re- 
flektuje na ukupan broj izrečenih kazni maloletničkog zatvora koji ne pre- 
lazi 5% od broja izrečenih krivičnih sankcija i mera prema maloletnicima. 
Međutim, u praksi, izvršenje maloletničkog zatvora karakteriše niz osobe- 
nosti koje dovode u pitanje njegovu pravilnu primenu. Najnoviji podaci 
pokazuju da se prema maloletnim osuđenicima, često, primenjuje tzv. 
„zgusnuti tretman”, uslovljen kratkotrajno izrečenim maloletničkim zatvo- 
rom. Jednostavno, ovde ne možemo govoriti o realizaciji tretmana u kla- 
sičnom smislu jer njegovo potpuno organizovanje i primena zahtevaju 
znatno duži vremenski period od 6 meseci ili jedne godine.

Poseban odeljak u radu posvetili smo postpenalnom periodu koji, ne- 
retko, utiče na pojavu recidiva kod maloletnih osudenika otpuštenih iz ka- 
zneno-popravnog zavoda. U praksi, nedostaje pravilna organizacija post- 
penalnog tretmana koju bi pratili odgovarajući sadržaji, prilagođeni lič- 
nosti maloletnika. Ovo je posledica nepostojanja, a često odsustva sarad- 
nje na relaciji: maloletnik — nadležni organ starateljstva — sud — malo- 
letnikova porodica. U tom smislu, po našem mišljenju, potrebno je dodat- 
no angažovanje nevladinog sektora u vidu odgovarajućih programskih sa- 
držaja, po ugledu na države koje pripadaju anglosaksonskom pravnom 
području.
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JUVENILE DETENTION
as ratio” in sanctioning juvenile delinquency

Ivan Joksič, LLM.

S u m m a r y

The juvenile delinquency attracts attention of science and general public in the last 
few years. At the same time. Juvenile offenders, individually or collectively in organized 
groups, conunit crimes more often in the area of the so called medium and sever crime. 
Furthermore if this issue is analyzed from a different angle. Juvenile offenders belong to the 
most sensitive category of the criminal population, where most often the futore severe cri
minal offenders are being ,/ecruited”.

However among the entire list of measures and punishments that may be imposed 
against the Juvenile offenders. Juvenile detention constitutes „и/г/тп ratio” or the last resort 
which may be imposed only against older Juveniles. In line with the changes of the criminal 
law, the Juvenile crime is for the first time regulated by the special Law on Juvenile Offen
ders and Criminal Law Protection of Juveniles (hereinafter: Law on Juveniles), which ente
red into force on January 1, 2006. However, the Law on Juveniles did not introduce any 
novelties related to the issue of Juvenile detention, comparing it to the time when the pro
visions on Juveniles were constituent part of the Criminal Act. However, there are some 
changes, different from the time when the Juvenile detention was introduced into our law.
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Based on that, in this paper we will analyze juvenile detention from different aspects: 
theoretical, from the aspect of legislative and executive law, as well as penitentiary aspect 
of this criminal punishment and its treatment.

Key words: juvenile detention, juvenile offender, re-socialization, special prevention, 
general prevention, treatment
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Р А С П Р А В Е

UDC 346.545/.546(4-672 EU)

Мр С и н и ш а  Д о м а з е т
сарадни к  у  н а ст а в и , У н и в ер зи т ет  E D U C O N S ,
С рем ск а К ам ен и ц а

П О С Т О Ј А Њ Е  Д О М И Н А Н Т Н О Г  П О Л О Ж А Ј А  
У  П Р А В У  К О Н К У Р Е Н Ц И Ј Е  Е У *

САЖЕТАК; Тржишни удео се може одредити као однос 
између обима понуде или продаје производа предузећа чија се 
тржишна моћ утврђује према укупном обиму понуде или про- 
даје тог производа на релевантном тржишту. Висок тржишни 
удео у комбинацији са постојањем баријера за улазак и велики 
тржишни удео без баријера нису исто. Стога је питање барије- 
ра за улазак веома важно приликом одређивања тржишног уде- 
ла. Значај тржишног удела показао се у познатом случају Hof- 
fmann-La Roche, где је Европски суд правде (ЕСП) навео да 
постојање доминантног положаја може проистећи из неколико 
чинилаца који, узети одвојено, нису нужно опредељујући али 
међу овим факторима високо је важан онај који се односи на 
постојање веома великог тржишног удела. Институције Уније 
приликом процене полазе од тренутног удела који компанија 
поседује на зржишту, мада у пракси могу узети у обзир и тр- 
жишне уделе у ранијим периодима. Високи тржишни удели 
представљају презумпцију дo^шнaциje, али је у пракси било 
спорно шта се тачно под тим појмом подразумева. Одговор је 
стигао у случају АКЗО, где је ЕСП стао на становиште да тр- 
жишни удео од 50% представља доказ о постојању доминације 
на тржишту, сем у изузетним околностима. Без обзира на ова- 
кве хипотезе, пракса је показала да и мањи тржишни удео мо- 
же да изазове недоумице у погледу постојања доминантног по- 
ложаја. Стога се у овој ситуацији посматрају тржишни удели 
конкурената, што се показало као посебно значајним у случају 
Virgin/British Airways, где је утврђено да је компанија British

* Рад примљен: 12. 05. 2010. године.
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Airways заузимала доминантан положај иако је поседовала тр- 
жишни удео од свега 39,7%. Овај случај је показао да се у до- 
минантном положају може наћи не само продавац, него и ку- 
пац. Истовремено, утврђено је да тржишни удео може бити 
значајан оријентир приликом анализе постојанл доминантног 
положаја, али да он не може уједно бити и одлучујући чини- 
лац, посебно из разлога што је неопходно прецизно дефиниса- 
ти релевантно тржиште. Истина, висок тржишни удео предста- 
вл>а добру полазну основу за анализу, али је неопходно узети у 
обзир и друге чиниоце (индикаторе) који указују на постојање 
доминантног положаја. Такав став је потврђен у поменутим 
случајевима United Brands и Hoffmann-La Roche, где је ЕСП 
био мишллња да доминантан положај проистиче из ко.мбина- 
ције неколико чинилаца, a не само из високог тржишног удела. 
Као неки од чинилаца које је „изнедрила” пракса помињу се 
технолошка супериорност и ефикасност, приступ изворима фи- 
нансирања и неопходност инвестиција, приступ кључним ре- 
сурсима (key inputs), права интелектуалне својине и државна 
регулатива, вертикална интеграција, економије обима, goodwill 
и „бујање” робних марки, понашање компанија, профит и еко- 
номски учинак (performance), величина и снага компаније, до- 
машај производа, интерна документација компаније, специфи- 
чан положај неких ко.шаниЈа и слично. Све у свему, претерано 
ослањање на тржишни удео не даје увек исправан закључак у 
погледу доминантног положаја и то из више разлога: прво, 
услед постојања тешкоћа приликом пр>ецизног дефинисања р>е- 
левантног тржишта (посебно у случају постојања савршених 
супститута); друго, услед немогућности за универзалну приме- 
ну прага од 50% тржишног удела као основа за презумпцију 
постојања доминантног положаја; треће, услед динамичког ка- 
рактера тржишног удела; четврто, услед непостојања било ка- 
кве чврсте позиције у погледу тога када се неће сматрати да 
нека компанија има доминантан положај (одговор да тржишни 
удео не већи од 25% чини да компанија која га поседује веро- 
ватао не ужива доминантан положај не чини се довољним); 
најзад, пето, услед постојања извесне дозе субјективизма Коми- 
сије и ЕСП приликом процене индикатора доминантног поло- 
жаја.

Кључне речи: право конкуренције, доминација, тржишни 
удео, други фактори који указују на доминацију

Увод

Након разматрања релевантног тржишта и његових различитих 
модалитета, у циљу утврђивања да ли је неко предузеће на тржишту 
доминантно или не, потребно је извршити одговарајућу процену 
тржишне моћи. Тржишна моћ представља моћ да се утиче на цене 
на тржишту, output, иновације, различитост или квалитет роба или 
услуга или друге параметре конкуренције на тржишту у значајном
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уременском периоду.' Питање да ли је нека компанија доминантна, 
односно да ли поседује тржишну моћ може понекад представљати 
изванредно велику дилему. На пример, могуће је да извесна компа- 
нија поседује 100% удела на тржишту, a да ипак нема тржишну моћ 
у смислу могућности утицаја на конкурентске односе. Исто важи и 
за компаније са нешто мањим тржишним уделима (рецимо 80%, 
90%). Право питање је који су разлози (узроци) овако великог тр- 
жишног удела? Можда је тако велики удео последица ефикасног 
пословања дате компаније, високог квалитета њених производа, тех- 
нолошке супериорности у односу на конкуренте и слично. Обрнуто, 
компанија може поседовати и целих 100% тржишног удела на осно- 
ву релевантних законских прописа и тада је реч о законском моно- 
полу. Укратко, тржишни удео, дакле, не даје сам по себи одговор 
зашто је удео компаније на тржишту већи или мањи, већ је неоп- 
ходна „дубинска” процена односа на тржишту.

Друга важна ствар приликом процене тржишне моћи јесу ба- 
ријере за улазак на тржиште. Уколико је дата компанија осетљива 
на улазак нових конкурената на тржиште и на потенцијалну конку- 
ренцију, то је знак да баријере за улазак не постоје или да нису бит- 
нијег значаја. To може довести до наглог опадања моћи дате компа- 
није. С друге стране, уколико је она заштићена од конкуренције ви- 
соким тржишним баријерама, јасно је да је дата компанија повла- 
шћена у односу на остале учеснике. Ово је важно напоменути, јер 
ће поступање у ова два различита случаја бити битно другачије. Без 
обзира на постојање спора о појму и обиму баријера између при- 
сталица различитих школа економске мисли, ни Комисија ни ЕСЈ 
нису се определили у својој пракси ни за један од постојећих права- 
ца, али се, ипак, може рећи да институције Уније шире схватају 
концепт баријера за улазак, што може да доведе до погрешне про- 
цене о обиму тржишне моћи дате компаније. Таква процена дове- 
шће до тога да компанија погрешно буде сматрана за доминантну 
чиме је могућност да неки од њених поступака буде окарактерисан 
као злоупотреба доминантног положаја већа. Последице лоше про- 
цене нивоа тржишне моћи могу бити многоструке и далекосежне.

Приликом оцене да ли неко предузеће поседује доминантан 
положај на тржишту, институције Уније се ослањају пре свега на 
тржишни удео компанија, али и на друге чиниоце који указују на до- 
минацију. Прво ће бити речи о појму тржишног удела и његовом 
значају приликом одређиван>а доминације, да би се потом прешло 
на излагање у вези са осталим факторима који указују на постојање 
доминантног положаја. Треба притом напоменути да употреба тер- 
мина „други фактори који указују на постојање доминације” подра- 
зумева чиниоце различите од појма тржишног удела.

■ Види: DG Competition Discussion Paper on the application o f Article 82 o f the 
Treaty to exclusionary abuses, Brassels, December 2005, тачка 24.
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1. Тржишни удео као индикатор постојања доминантног положаја.
— Тржишни удео се може одредити као однос између обима пону- 
де или продаје производа предузећа чија се тржишна моћ утврђује 
према укупном обиму понуде или продаје тог производа на реле- 
вантном тржишту.2 Он представља врло важну карику приликом од- 
ређивања да ли неко предузеће поседује доминантан положај. Стога 
је неопходно одредити колика је величина тржишног удела датог 
предузећа и посебно колика је величина удела „довољна” да бисмо 
могли говорити о нечијој доминацији на тржишту.

У многим случајевима није лако одредити величину тржишног 
удела, али ипак се могу наћи одређена решења.^ Тако, тржишни 
удео се може одредити на основу продаје релевантног производа на 
релевантном (географском) тржишту. Притом, подаци о томе могу 
бити доступни из процена саме компаније о обиму њеног послова- 
ња, затим на основу података добијених од трговачких удружења, a 
Европска комисија (у даљем тексту: Комисија) може (нарочито уко- 
лико су подаци добијени из поменутих извора непоуздани) затра- 
жити од сваког снабдевача (испоручиоца) на релевантном тржишту 
да обезбеди податке о својој продаји, све у циљу прецизног одређе- 
ња величине тржишног удела. Друго помоћно средство представл>а- 
ју величина производних капацитета, број учесника на релевантном 
тржишту, али и подаци карактеристични за појединачне привредне 
делатности. На пример, у ваздушном саобраћају то може бити број 
авиона у флоти дате авиокомпаније или у рударству резерве угл>а 
које стоје на располагању некој компанији.

Наравно, поседовање великог тржишног удела у комбинацији 
са постојањем баријера за улазак и велики тржишни удео без бари- 
јера нису исто. Стога је питање баријера за улазак веома важно 
приликом одређивања тржишног удела. Иако економска теорија за- 
ступа став да поседовање великог тржишног удела уз истовремено 
одсуство баријера за улазак не представља показатељ постојања до- 
минације неке компаније на тржишту, у пракси су институције Уније 
често заузимале другачији став, сматрајући тржишни удео круцијал- 
ним у одређивању да ли нека компанија поседује доминантан поло- 
жај или не. Притом су тржишни удео и доминација у директној 
сразмери. Што је тржишни удео већи, утолико је и могућност за 
третирање неке компаније као доминантне већа и обрнуто. Притом 
је изузетно важно да висок тржишни удео компанија поседује зна- 
најнији временски период. Ако се тржишни удео дате компаније бит- 
није мења с времена на време, то је знак да на тржишту постоји 
ефективна конкуренција. Разуме се, мисли се на конкуренцију међу

2 Марковић, Б. Д., Тржишна моћ предузећа и анШимонополско право, Београд, 
2000, стр. 98.

3 Види; Commission Notice on the Definition o f the Relevant Market fo r  the Purpo
ses o f Community Competition Law, [1997] OJ C372/5, [1998] 4 CMLR 177, тачка 53—54.
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'.сомпакијама на тржишту. Флуктуација која је изазвана фузијама са- 
ма по себи није показатељ таквог ривалитета.''

Значај тржишног удела показао се у познатом случају Hoff- 
mann-La Roche, где је Европски суд правде (у даљем тексту ЕСП) 
навео да постојање доминантног положаја може проистећи из неко- 
лико чинилаца који, узети одвојено, нису нужно опредељујући али 
међу овим факторима високо је важан онај који се односи на по- 
стојање веома великог тржишног удела.^ Дакле, ЕСП сматра висок 
тржишни удео као показатељ доминације, сем у изузетним околно- 
стима. Јасно, висок тржишни удео мора бити поседован од дате 
компаније значајно време, a не краткотрајно и на махове.

Значајно је навести да и Комисија и ЕСП у својим проценама 
полазе од тренутног удела који компанија поседује на тржишту. 
Међутим, тржишни удели у ранијим периодима могу бити узети 
као оријентир при анализи, нарочито уколико су тржишни удели 
променљиви, на пример услед променљивих поруџбина. Историј- 
ски тржишни удели могу представљати, по мишљењу Комисије, ва- 
жан фактор у процени компетитивног процеса и вероватне будуће 
важности различитих конкурената, посебно с обзиром на чињеницу 
да ли су компаније стицале или губиле тржишни удео. У сваком 
случају, Комисија ће тумачити тржишне уделе у светлу вероватних 
тржишних услова, на пример, да ли је тржиште високо динамично 
у карактеру и да ли је тржишна структура нестабилна услед инова- 
ција или раста.^

У rope поменутом случају ЕСП се позабавио тржишним уде- 
лом поменуте компаније на различитим тржиштима витамина (у 
периоду од три године) и заузео став да тржишни удели који се 
крећу у распону од 75% па навише представл>ају доказ постојања 
доминантног положаја, али у ситуацији када је тржишни удео Hoff- 
mann-La Roche био нижи (на пример, 47% за витамин А, 63—66%, 
за витамин Ц и 54% за витамин Е) прибегло се „помоћним” крите- 
ријумима, нарочито сагледавању тржишних удела конкурената. И у 
случајевима Hilti и Tetra Рак II пошло се од истог става да су висо- 
ки тржишни удели индикатор (доказ) доминације. Притом је наве- 
дено у оба случаја да су баријере за улазак на тржиште биле врло 
високе.

Дакле, може се закључити да су институције Уније заузеле став 
да „врло високи тржишни удели” представљају презумпцију доми- 
нације (види члан 39. одлуке у случају Hoffmann-La Roche). Међу- 
тим, остало је нејасно шта се тачно подразумева под „врло високим 
тржишним уделом”. Да ли је то удео преко 75%, или се он креће у 
неком другом распону? Одговор на питање стигао је у ранијем слу-

Види: DG Competition Discussion Paper..., тачка 29.
5 Види одлуку у случају Hoffmann-La Roche, тачка 39.
6 Види: DG Competition Discussion Paper..., тачка 30.
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чају AKZO, где је ЕСП стао на становиште да тржишни удео од 50% 
представља доказ о постојању доминације на тржишту, сем у изу- 
зетним околностима. Јасно, ово је оборива претпоставка, па стога 
компаније могу да доказују супротно. Али, показало се да је ово те- 
жак терет за њих.

Ипак, у случају Hojfmann-La Roche, видело се да у ситуацијама 
у којим је овде поменута компанија поседовала мање тржишне уде- 
ле (у погледу витамина А, Ц и Е) постоји неопходност да се посма- 
трају и други фактори, нарочито тржишни удели конкуренаШа. Тако, 
у члану 48. одлуке, ЕСП је навео да је однос тржишних удела дате 
компаније и удела њених конкурената, нарочито оног који је по 
уделу одмах иза односне компаније, такође релевантан фактор. Уде- 
ли конкурената могу бити од екстремне важности приликом анали- 
зе да ли дата компанија поседује доминантан положај. На пример, 
да ли компанија има доминантан положај у ситуацији када поседује 
тржишни удео од 40%, док остала два конкурента поседују по 30%? 
Питање је још теже уколико на тржишту једна компанија поседује 
51% удела на релевантном тржишту, a друга, конкурентска 49%. У 
овом потоњем случају јасно је да се ради о олигополу. To значи да 
се компанија која поседује тржишни удео од 51% сама не може 
сматрати доминантном, већ само у садејству са својим конкурентом. 
Дакле, овде би било речи о колективној доминацији.

Институције Уније су већ у случају Hqffmann-La Roche посма- 
трали тржишне уделе конкурената и то не само у погледу тржишта 
поменутах витамина А, Ц и Е, већ и у погледу витамина БЗ, наво- 
дећи у члану 58. одлуке да Комисија није у погледу овог засебног 
тржишта показала који би били додатни фактори, који би, у садеј- 
ству са тржишним уделом (42%) довели до закључка да постоји до- 
минантан положај. Дакле, ЕСП је сматрао да Комисија није заузела 
исправан став у погледу витамина БЗ, с обзиром на недовољан до- 
каз постојања доминантног положаја поменуте компаније.

С друге стране, у случају United Brands утврђено је постојање 
доминантног положаја иако је компанија поседовала удео од свега 
45%, a што је било оправдано чињеницом да је овај удео био скоро 
два пута већи од удела најближег конкурента. Слично је било и у 
случају Michelin, где су конкуренти имали једва нешто више од 5% 
удела у односу на Мишелинов, који се кретао у распону од 57— 
65%. У каснијем случају Michelin 1Г удео поменуте компаније био је 
пет пута већи од удела најближег конкурента и износио је негде око 
50%. Још значајнији распон тржишног удела доминантне компаније 
у односу на конкуренте видљив је у случају Virgin/BA/BA,^ где је тр- 
жишни удео компаније British Airlines био седам пута већи у односу 
на конкуренте.

 ̂ Michelin [2001] OJ L143/1, [2002] 4 CMLR 1008.
8 Virgin/BA/BA [2000] OJ L30/1, [2004] 4 CMLR 1008.
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С е и  наведени случајеви јасно показују колику важност инсти- 
туције Уније придају тржишним уделима конкурената. Што је тај 
распон већи, утолико је и могућност за постојање доминантног по- 
ложаја компаније која поседује велики удео већа. Јасно је да ће у 
ситуацији кад компанија поседује удео од 75% њен удео бити најма- 
ње три пута већи од удела најближег конкурента, али доста зависи 
од концентрисаности самог тржишта. На пример, у случају када тр- 
жишни удео једне компаније износи 49% a притом је она суочена 
са мноштвом конкурената чији удели појединачно узев не прелазе 
5—10%, може се извести закључак о постојању доминације, за раз- 
лику од ситуације када на тржишту постоје само две компаније, од 
којих једна има удео од 51%, a друга 49%. Тада појединачно узев, 
ниједна од њих није доминантна, али би то био случај ако говори- 
мо о олигополу. Пракса Комисије и ЕСП је показала да је практич- 
но у свим ситуацијама у којима се утврди да дата компанија поседу- 
је веома висок тржишни удео она истовремено и доминантна. To је 
и логично становиште, имајући у виду да слаби конкуренти не могу 
значајније да ограниче понашање доминантног предузећа. Наравно, 
постојање доминације испољава се у односу на одређено (релевант- 
но) тржиште. Стога је предуслов за исправну процену стварног сте- 
пена тржишне моћи компаније прецизно одређење релевантног тр- 
жишта. Прешироко или преуско дефинисање истог значиће нео- 
правдано умањење, односно повећање тржишног удела компаније 
чији су поступци предмет пажње институција Уније.

За разлику од rope наведених ситуација, случај Virgin/British 
Airways је показао да „црвена линија” од 50% као граница постоја- 
ња доминантног положаја неке компаније није тако чврста како из- 
гледа, премда се тај проценат тржишног удела искристалисао у 
пракси. У овом случају је утврђено да је компанија British Airways 
(BA) заузимала доминантан положај на тржишту иако је поседовала 
тржишни удео од свега 39,7%. Притом је утврђено да је ВА доми- 
нантан купац, a не испоручилац. Овакав став Комисије подржао је 
и Суд прве инстанце (у даљем тексту; СПИ). И у овом случају тр- 
жишни удео ВА није посматран сам по себи, већ у односу са тржи- 
шним уделима конкурената. СПИ је притом утврдио да је он и по 
неколико пута већи у односу на конкурентске компаније и да ra је 
ВА поседовао значајан временски период, a не на махове. Дакле, на 
релевантном тржишту је постојало неколико компанија, али изузев 
ВА, тржишни удели конкурената били су практично минорни.’

Дакле, јасно је да се утврђивање доминације не зауставља на 
граници од 50%, већ компанија може бити доминантна и са значај- 
но мањим уделом, али се истовремено морају узети у разматрање 
удели конкурената. Сигурно је да веома велики тржишни удео (на 
пример 75% или више) представља презумпцију доминације, која је

9 Види чл. 210—212.
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тешко оборива. Доминација је вероватнија и у случајевима који се 
крећу око граничне вредности од 50% (рецимо између 40—50%), 
али и компаније са тржишним уделом испод 40% могу бити сматра- 
не доминантним, као што је било у случају United Brands где је за 
доминацију било довољно поседовање удела између 40—45%.'° Јед- 
на од замерки која се упућује претераном ослањању на тржишни 
удео приликом процене тржишне моћи јесте да су институције Уније 
креирале одредницу за презумпцију доминантног положаја, али да 
нису поставиле граничну вредност за ситуацију када би постојала 
презумпција да нека компанија не поседује доминантан положај на 
тржишту. Ипак, постоји став да компаније са тржишним уделима 
не већим од 25% вероватно не уживају доминантан положај на од- 
носном тржишту."

Питање тржишног удела значајно је и у вези са анализом сте- 
пена производне диференцираности на тржишту. Мисли се на раз- 
личитост производа из угла потрошача. Уколико су производи на 
тржишту међусобно различити, самим тим је компетитивни прити- 
сак различитог карактера. Дакле, неопходно је испитати степен суп- 
ституције конкурентских производа са оним који нуди доминантна 
компанија. Притом, могуће је да компанија са тржишним уделом од 
свега 10% врши јачи компетитивни притисак на компанију са тржи- 
шним уделом од 50%, него онај учесник који снабдева 20% реле- 
вантног тржишта.'^ Стога се поставља питање да ли је компанија 
заиста у доминантној позицији. Питање удела значајно је и у погле- 
ду такозване колективне доминације. Несумњиво је да тржишни 
удео компанија у колективној доминацији мора значајно прелазити 
40%. To је нарочито постало јасно након случаја France v. Commis
sion где је ЕСП поништио одлуку Комисије о постојању колективне 
доминације. На овај начин је постављен својеврстан предуслов да 
тржишни удео поменутих компанија знатно премашује поменутих 
40%.

С обзиром на rope речено, може се закључити да институције 
Уније тржишном уделу придају велики значај, a такав став није 
прошао без критика.'^ Оне су засноване пре свега на тврдњи да се 
процена тржишног удела заснива на прецизном дефинисању реле- 
вантног тржишта, што може бити врло осетљиво питање, имајући у 
виду тешкоће приликом његовог одређивања. Посебна тешкоћа ве- 
зана је за релевантно тржиште производа и постојање могућих суп- 
ститута. У том смислу важно је истаћи да се на тржишту ретко могу 
пронаћи два савршена супститута; штавише, чешћи је случај да на 
тржишту постоје тзв. несавршени супститути, али и они као такви

'° Види: DG Competition Discussion Paper..., т. 31. 
o Ibidem.

Види: DG Competition Discussion Paper..., тачка 33.
'3 Види: Jones, A., Sufrin, B., EC Competition Law, 2007, стр. 406.
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могу представљати ограничење за дату компанију. Стога постоји ре- 
ална опасност да се они нађу ван граница релевантног тржишта 
производа. Даље, истиче се да је праг од 50% сувише низак за по- 
требе дефинисања доминације, као и да је анализа заснована на 
тржишном уделу неодговарајућа карактеру самог тржишта. Оно је 
динамичког карактера у погледу компетитивних процеса, a не ста- 
тичког.

Због тога се може закључити да су тржишни удели добра пола- 
зна основа за даље анализе; у случају када су они изузетно високи, 
тада могу представљати индикатор, (обориву) презумпцију домина- 
ције. Ипак, јасно је да они представљају прилично клизав терен за 
процену, посебно из разлога што је неопходно спровести пуну еко- 
номску анализу свеукупне ситуације на тржишту.

2. Остали чиниоци који указују на постојање доминантног поло- 
жаја. — Као што је већ поменуто, проценат тржишног удела често 
није довол>ан да би се донео ваљан закључак о томе да ли нека ком- 
панија на релевантном тржишту поседује доминантан положај. Он 
представља само један од могућих индикатора доминације, који тре- 
ба посматрати уз садејство са другим чиниоцима. Такав став је по- 
тврђен још у случајевима United Brands и Hoffinann-La Roche где је 
ЕСП заузео став да доминантан положај проистиче из комбинације 
неколико чинилаца који, узети одвојено, нису нужно одређујући,*'* a 
слично је било и у случају новијег датума, Johnson, Johnson/Guidant, 
где се радило о фузији ове две компаније. Иначе, овде је конкурен- 
ција била заснована у великој мери на репутацији робне марке. Ко- 
мисија је закључила да су производи ове две компаније били блиски 
супститути на основу података прикупљених од лекара, a да су дате 
компаније биле директни конкуренти на тржишту специјалне меди- 
цинске опреме. Могућност супституције се показала као корисна у 
предвиђању да ли предметна фузија представља сметњу за ефектив- 
ну конкуренцију и доказ да се доминација не може констатовати 
искључиво на сонову тржишног удела. У тексту који следи биће ви- 
ше речи о неким од ових чинилаца, који су уочени у теоријским 
разматрањима и пракси институција Уније.

2.1. Технолошка супериорност и ефикасност. — У пракси инсти- 
туција Уније било је случајева када је технолошка надмоћ неке ком- 
паније на тржишту представљала индикатор доминације. На при- 
мер, у случају United Brands компанија UBC имала је технолошку 
предност у односу на конкуренте, a која се састојала у томе што је 
поменута компанија издвајала значајна средства за истраживање и 
развој, чиме је побољшала продуктивност и род на својим планта-

Члан 66. одлуке у случају United Brands, члан 39. одлуке у случају Hoffinann- 
-La Roche. Johnson Johnson/Guidant, 25. 8. 2005.
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жама банана усавршавањем система за заливање, побољшањем ква- 
литета земљишта као и успешном борбом против биљних болести.’’ 
Поред Tora, ова компанија је развила и нове методе убрзаног сазре- 
вања банана, што је навело ЕСП да заузме став да њени конкурен- 
ти нису могли да се носе са U B C - o m  у погледу истраживања и раз- 
воја, чиме су стављени у (конкурентски) неповољан положај.'^

Иако су институције Уније сличан став заузеле и у случајевима 
Hoffinann-La Roche, Michelin, Hilti и Tetra Pak, поставља ce питање 
да ли је овакво поступање у складу са економском логиком и инте- 
ресима привредног развоја. Третирање технолошке супериорности 
баријером за улазак могло би одвратити компаније од инвестиција у 
истраживање и развој. Зашто кажњавати компаније због њихових 
научно-технолошких достигнућа? Ово посебно из разлога што и 
други учесници, као и потенцијални конкуренти могу такође инве- 
стирати у сличне намене и тако сустићи (престићи) своје конкурен- 
те. He може се технолошка надмоћ осуђивати са позивом на тро- 
шкове које би можда узалудно сносили потенцијални учесници (sunk 
costs), јер је и надмоћна компанија сносила исте трошкове прили- 
ком уласка на тржиште. Чини се да је означење технолошке надмо- 
ћи индикатором доминације производ жеље да се подстакне улазак 
малих и средњих предузећа на тржиште и тако појача конкуренција, 
чиме би потрошачи остварили већу корист. Међутим, то не може 
бити искључив циљ. Мора се подстицати научно-технолошки на- 
предак. Стога би било пожељно пронаћи „златну средину” између 
привредног напретка и заштите интереса потрошача.

У погледу ефикасности као индикатора доминације, нарочито 
мрежа дистрибуције и продаје, такође се могу упутити извесне кри- 
тике. На пример, у случају Hilti утврђено је да је поменута компа- 
нија имала снажан и добро организован систем дистрибуције, сачи- 
њен из филијала и независних дилера интегрисаних у његову про- 
дајну мрежу, a који су пословали директно са потрошачима. Слично 
је било и у случају United Brands и Michelin. Међутим, ни у једној 
од ових ситуација није објашњено зашто нови учесник на тржишту 
не би могао „копирати” ове системе дистрибуције.’’ Уместо да се 
ефикасност предузећа подржава и подстиче, долази се у ситуацију 
да ефикасни привредни субјекти стрепе од могућих санкција. Овај 
став о знаку једнакости између високо развијене мреже дистрибуци- 
је и продаје и баријера за улазак изнесен је и у Discussion Paper, где 
се наводи да може бити тешко за ривале да „копирају” густу мрежу 
радњи, дистрибутивну логистику или широку географску покриве- 
ност доминантног предузећа.'*

15 Члан 82. одлуке у случају United Brands.
15 Ibidem, члан 83—84.
i  ̂ Jones, A., Sufrin, B., op. cit., crp. 416.
1* Commission Discussion Paper..., тачка 40.
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2.2. Приступ изворима финансирања и неопходност инвестиција.
— Као индикатор постојања доминантног положаја појављује се и 
повлашћен положај дате компаније изворима финансирања. Тачни- 
је, отежана могућност приступа тржишту капитала представља сво- 
јеврсну баријеру за улазак на релевантно тржиште. Такав став Ко- 
мисија је заузела у Discussion Paper, где у тачки 40. наводи да фи- 
нансијска снага може бити један од чинилаца који доприноси утвр- 
ђивању доминантног положаја, нарочито у случајевима где су фи- 
нансије релевантне за компетитивни процес у датој привредној гра- 
ни, тамо где постоји значајна асиметрија између конкурената у по- 
гледу њихове унутарње финансијске способности и где посебне ка- 
рактеристике привредне гране представљају тешкоћу за компаније 
да привуку екстерне фондове.

И у пракси су финансијске инвестиције значајног обима пред- 
стављале баријеру за улазак, односно индикатор доминације. Тако, 
у случају United Brands потенцијалном баријером за улазак на тржи- 
ште сматрани су изузетно високе капиталне инвестиције наопходне 
за стварање и „покретање” плантажа банана, потреба за повећањем 
извора снабдевања у циљу да се избегну ефекти биљних зараза и 
Л01ПИХ временских услова, увођење неопходног система логистике 
који је потребан у циљу дистрибуције врло кварљивих производа и 
слично.

Даље, у случају Hoffmann-La Roche, истакнуто је да приступ тр- 
жишту витамина конкурентима поменуте компаније није лак услед 
великих капиталних издатака неопходних за фабрике, као и да је 
дата компанија у привилегованом положају због тога што су њени 
сопствени производни капацитети били довољни да задовоље свет- 
ску потражњу за витаминима без вишка капацитета који би је ста- 
вили у неповољну економску или финансијску ситуацију. Сличан 
став у погледу приступа финансијским ресурсима изражен је и у 
случају Continental Ca«.’’

Дакле, може се видети из става институција Уније да се отежан 
приступ финансијским ресурсима и висок обим неопходних инве- 
стиција сматра баријером за улазак и индикатором доминације. Ме- 
ђутим, то не треба схватити у апсолутном смислу, јер олакшан при- 
ступ фондовима и другим екстерним изворима финансирања може 
бити последица, на пример, кредибилитета у пословним круговима 
или способности менаџмента дате компаније. Стога је неопходно 
од случаја до случаја размотрити ово питање, без олаког заузимања 
става 0 доминацији.

2.3. Приступ кључним ресурсима (key inputs). — Понекад је при- 
ступ кључним ресурсима, као што су сировине, отежан и самим 
тим потенцијални учесници нису у могућности да уђу на релевант-

19 Члан 13.
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HO тржиште. У TOM смислу, компанија која остварује приступ тим 
ресурсима има много повољнији положај у односу на остале. Због 
тога се и оваква ситуација третира као индикатор доминације. Уко- 
лико би компанија искористила лак приступ неопходном input-y 
(сировини) и ускратила испоруку компанијама којима је тај input 
неопходан, такво понашање компаније представл>ало би злоупотре- 
бу која би одвратила потенцијалне учеснике од уласка на тржиште. 
Ова ситуација одговара проблематици доктрине о неопходним ре- 
сурсима (essential facilities doctrine).

У пракси је било ситуација у којима је био отежан приступ 
кључним input-има. На пример, у случају ВРВ Industries'^ приступ 
сировинама (гипсу) био је онемогућен, сем уколико не би била 
отворена нова налазишта, тако да је једина преостала могућност за 
конкуренте била да увезу гапс из друге земл>е (у овом случају ван 
Велике Британије). Овакав неповољан положај конкурената био је 
изазван великим трошком и ризицима повезаним са увозом гипса 
или отварањем нових налазишта ове сировине.

У случају новијег датума (март 2008) Комисија је усвојила одлу- 
ку којом је утврдила да је Грчка повредила члан 86. Уговора о ЕЕЗ у 
комбинацији са чланом 82, тако што је омогућила државној компа- 
нији РРС квази-ексклузиван приступ лигниту, сировини неопходној 
за производњу електричне енергије, упркос либерализацији овог тр- 
жишта, чиме је по мишљењу Комисије очуван доминантан положај 
ове компаније на грчком тржишту.

Дакле, може се закључити да институције Уније сматрају оне- 
могућавање приступа сировинама (као једном од кључних input-a) 
јасним показатељем доминације, чак и када су у питању државна 
предузећа, што јасно указује на везу са материјом државне помоћи. 
Наравно, сировине су само један од неопходних input-a. У неким 
другим делатностима, на пример авио-саобраћају, то могу бити сло- 
тови и тако даље. Све у свему, input-и могу бити различити у зави- 
сности од привредне делатности, али генерално отежавање (ускра- 
ћивање) приступа њима представља индикатор доминације. Ово је 
било неопходно истаћи да се разматрање не би вештачки ограничи- 
ло само на сировине.

2.4. Права интелектуалне својине и државна регулатива. — У по-
гледу права интелектуалне својине постоји став ЕСП да поседовање 
ових права не значи нужно постојање доминације.^' To је и логич- 
но, посебно уколико је релевантно тржиште већег обима него тр- 
жиште производа заштићеног неким од права интелектуалне своји-

20 ВРВ Industries [1989] OJ LlO/50, [1990] 4 CMLR 464, тачка 120.
21 Cases Т-69/89. etc RTE v Commission [1991] ECR 11-485, [1991] 4 CMLR 586, 

потврђено ОД стране ЕСП y случајевима 241/91 P etc RTE and ITP v Commission 
[1995] ECR 1-743, [1995] 4 CMLR 718.
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не. Ипак, у пракси је било и таквих случајева када су права инте- 
лектуалне својине сматрана баријером за улазак на релевантно тр- 
жиште, будући да је конкурентима био онемогућен приступ датом 
тржишту и тако су представљала показатељ постојања доминације. 
Тако је било у случају Hilti, где је тржишна моћ и доминација ове 
познате компаније потицала углавном из високог удела продаје пи- 
штол>а за аутоматско закуцавање у грађевинарству (nail guns) споје- 
но са патентном заштитом његових кертриџа,^^ или у случају Hugin 
где су резервни делови за регистар касе били заштићени правом 
интелектуалне својине. Дакле, права интелектуалне својине могу се 
јавити као ограничавајући фактор за конкуренте, будући да им њи- 
хови носиоци могу ускратити њихово коришћење или га уступити 
уз накнаду. На тај начин се у много чему отежава њихов положај, 
јер долази до пораста трошкова за улазак на релевантно тржиште.

Што се тиче државне регулативе, креирање законских монопо- 
ла, давање ексклузивних права појединим компанијама или екс- 
клузивног приступа ограниченим ресурсима (на пример, радио и 
тв-фреквенције) сматра се баријерама, односно индикатором доми- 
нације.

2.5. Вертикална интеграција као показатељ доминације. — Слу- 
чај United Brands дао је пример како вертикална интеграција може 
представљати индикатор постојања доминантног положаја, где је 
утврђено да је компанија UBC у високом степену вертикално инте- 
грисана, a та интеграција је била видљива на сваком степену — од 
плантажа до утовара у камионе или вагоне у лукама испоруке и на- 
кон тога; контролу и интеграцију поменута компанија је проширила 
и на дистрибутере и трговце на велико успостављањем мреже аге- 
ната, a била је уговорно повезана и са неколицином независних 
произвођача банана који су на основу уговора имали обавезу да уз- 
гајају оне врсте банана које им је поменута компанија саветовала и 
тако даље.^  ̂ Суштина је била у томе што је поменута компанија мо- 
гла веома брзо да дистрибуира овај кварљиви производ у руке по- 
трошача у Европи. Ипак, није објашњено зашто се ова вертикална 
интеграција сматрала баријером за улазак. '̂* У случају Soda Ash-Sol- 
vaŷ  ̂ Комисија је сматрала да је (и) чињеница што Solvay предста- 
вл>а јединог произвођача сода-праха (soda ash), a који послује ши- 
ром Уније изузев Велике Британије и Ирске и с обзиром на чиње- 
ницу да је поменута компанија извршила „узводну” интеграцију у 
погледу сировина (соли) као највећи произвођач соли у Унији, зау- 
зет је став да се ради о индикатору доминације.

Члан 71. одлуке Комисије.
22 Видети чл. 70—74. одлуке ЕСП у случају United Brands. 
2̂  Jones, A., Sufrin, B., op. cit., crp. 417.
25 Soda Ash-Solvay [2003] OJ LlO/10, t . 138 (ii).
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2.6. Економије обима као индикатор доминације. — Економије 
обима могу представљати значајну баријеру за улазак на релевантно 
тржиште, иако постоје и супротна становишта (на пример, Stigler). 
Такав став је потврђен у случају United Brands, у тачки 122. одлуке 
ЕСП. Теоријски, уколико на тржишту владају велике економије оби- 
ма, то ће значити аутоматски тежи улазак на тржиште за потенци- 
јалне конкуренте, будући да ће бити потребна производња и продаја 
већег броја јединица производа како би се пословало профитабил- 
но. Дакле, да би дошло до ефикасне експанзије на предметно тржи- 
ште, неопходно је сносити много већи ризик и трошкове него ина- 
че. Притом се поставља логично питање који је минималан oncer 
ефикасности за нове учеснике? Исправним одговором на то питање 
процениће се да ли на тржишту постоје баријере за улазак оличене 
у великим економијама обима или не. Discussion Paper дефинише 
минималну скалу ефикасности као ниво output-a неопходан да би се 
минимализовао просечан трошак.^^

Ипак, главна замерка у пракси јесте да у одлукама институција 
Уније није разјашњено због чега се економије обима сматрају бари- 
јером за улазак, односно фактором који упућује на постојање доми- 
нације у ситуацији која је предмет разматрања.^’ На пример, у слу- 
чају ВРВ Industries Комисија је закључила да ВРВ ужива значајну 
економичност у производњи у високом обиму у интегрисаном ин- 
дустријском комплексу, вађењем гипса и производњом малтера, за- 
тим гипсаних плоча, али није објашњено зашто је велики обим 
производње, односно економије обима третиран као баријера за 
улазак на тржиште. Стога је неопходно у сваком појединачном слу- 
чају оправдати тре™ан економија обима као баријеру за улазак на 
релевантно тржиште.

2.7. Goodwill и „бујање” робних марки као индикатор доминације.
— Понекад компанија може бити у конкурентској предности у од- 
носу на друге учеснике на основу тога што је прва пласирала своју 
робну марку на тржишту. Уколико се потом спроведе успешна (и 
по правилу дуготрајна) рекламна кампања, то ће свакако психоло- 
шки деловати на потрошаче који ће временом постати везани за да- 
ти производ. На тај начин компанија временом стиче одговарајући 
goodwill, односно пословни углед (репутацију), тако да ће потенци- 
јалним конкурентима бити теже да уђу на релевантно тржиште, бу- 
дући да ће морати да издвоје значајна средства за рекламу и промо- 
цију новог производа на тржишту. Дакле, није довољно што је нови 
производ можда квалитетнији од конкурентског, него је потребно 
изборити се и на психолошком плану, то јест, преокренути потро- 
шачку везаност и навике на своју страну.

Commission Discussion Paper..., т. 40. 
22 Jones, A., Sufrin, B., op. cit., стр. 417.
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Управо из ових разлога се пословни углед и репутација врло 
често могу сматрати баријерама за улазак на тржиште и индикато- 
ром доминације. Тако, у случају United Brands ЕСП је заузео став да 
је компанија UBC спроводила дуготрајну промотивну и рекламну 
кампању великог обима која је навела потрошаче да се определе за 
куповину њених банана иако је утврђено да је постојала разлика у 
цени „брендираних” банана од оних „не-брендираних”, као и из- 
међу Chiquita банана и банана друге робне марке.^* Стога је помену- 
та компанија постигла привилегован положај на тржишту јер је 
створила познату робну марку банана, тако да дистрибутери нису 
могли себи допустити да немају у понуди дату робну марку.^’ Дакле, 
овде је агресивна рекламна кампања сматрана баријером за улазак. 
Слично је било и у случају Nestle/Perrier и BBI/Boosey Hawkes, где 
је рекламирање и промоција, односно пословна репутација такође 
третарано баријером за улазак, односно индикатором доминације.

Истоветан став заузет је и у Discussion Paper. У тачки 40. наво- 
ди се да постоје тешкоће уласка на тржиште где је за ефективно 
конкурисање неопходно искуство и добра пословна репутација. При- 
том се морају узети у обзир верност потрошача одређеној робној 
марки, блиске везе између испоручилаца и потрошача, важност 
промоције и рекламирања и тако даље. Рекламирање и друге инве- 
стиције у пословну репутацију сматрају се „тонућим” трошковима, 
то јест, трошковима који се не би могли надокнадити у случају из- 
ласка са релевантног тржишта.

Све у свему, може се прихватити овакав став институција Уни- 
је да рекламирање, промоција, односно пословна репутација и углед 
(goodwill) могу бити значајна баријера за потенцијалне конкуренте, 
али са одређеном дозом опреза. Треба истаћи да се у пракси доста 
потценила „интелигенција” потрошача, a претеран нагласак ставио 
на „свемоћ” рекламе и маркетинга уопште. Тачно је да агресивна 
реклама може да привуче многе потрошаче, али не треба потценити 
њихову способност одабира. Понекад агресивна и дуготрајна рекла- 
ма не доноси претеране резултате, будући да су потрошачи (често) 
веома добро информисани о квалитету производа, стога реклама 
није увек непобедиво оружје у руци неке компаније, макар тај про- 
извод био и јефтинији од неког другог. Врло често потрошачи воде 
рачуна и о пореклу производа, преферирајући више домаће, него 
стране производе. He улазећи дубље у ову проблематику, закључак 
је да приликом одлучивања не треба goodwill и рекламу безусловно 
сматрати баријером за улазак на тржиште (индикатором доминаци- 
је), већ је неопходан „дубински” приступ у сваком поједином слу- 
чају.

2* Тачка 91. одлуке ЕСЈ у случају United Brands. 
29 Ibidem, тачка 93.
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И „бујање” (proliferation) робних марки може представљати ин- 
дикатор доминације. To је потврђено у случају Nestle/Perrier где се 
Комисија бавила питањем приступа дистрибутивним каналима на 
тржишту претрпаном робним маркама. Заиста, у случају превеликог 
броја робних марки на одређеном тржишту, врло је тешко потенци- 
јалним конкурентима да уђу на њега, будући да је тржиште већ пре- 
засићено.

2.8. Понашање комланија као индикатор доминације. — Свакако 
да и понашање компанија може бити индикатор доминације. Тако, 
у случају United Brands Комисија је сматрала да вршење ценовне 
дискриминације као и извозне забране представл>ају доказ домина- 
ције, a ЕСЈ је у параграфу 121. одлуке у овом случају заузео стано- 
виште да је велика снага компаније UBC омогућила примену свеу- 
купне стратегије усмерене против нових конкурената. Сличан резон 
примењен је и у нешто каснијем случају Eurofix-Bauco,^° где је тако- 
ђе понашање компаније било сведок њене способности да делује 
независно од и без обзира на понашање конкурената или потро- 
шача.

Исто је било и у случају AKZO, где је Комисија заузела став да 
поменута компанија поседује доминантан положај на тржишту ор- 
ганских пероксида уопште (а не само на оном тржишту када се ова 
супстанца користи за производњу пластике), a тај став је засновала 
између осталог и на томе што је AKZO поседовала високо развијену 
комерцијалну и техничку организацију маркетинга и што је поседо- 
вала водеће знање у области безбедности и токсикологији. Даље, 
поменута компанија је била у стању да елиминише све „незгодне” 
(troublesome) конкуренте са тржишта, a када би то учинила била је у 
стању да повећа цене за поједини производ у погледу којег је њихо- 
ва конкуренција била погођена.^' ЕСЈ је подржао овакав став Коми- 
сије.

2.9. Профит и економски учинак (performance). — Понекад и 
високи профити могу представљати индикатор доминације. На при- 
мер, у случају United Brands где је ЕСП заузео став да економска 
снага предузећа није измерена на основу његове профитабилности; 
чак и смањена стопа профита или пак, губици у пословању нису 
инкомпатабилни са постојањем доминантног положаја, баш као што 
велики профити могу бити компатибилни са ситуацијом где постоји 
ефективна конкуренција.^^ У случају Michelin ЕСП је заузео иденти- 
чан став да привремена непрофитабилност или чак губици нису не- 
конзистентни са постојањем доминантног положаја.”

30 Eurofix-Bauco [1988] OJ L65/19, [1989] 4 CMLR 677. 
3* Тачка 56. одлуке ЕСП.
32 United Brands, тачка 126.
33 Michelin, тачка 59. одлуке ЕСП.
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Дакле, може се закључити да индикатор доминације не морају 
бити само велики тржишни удео, високи профити, већ и недостатак 
профита, па чак и губитак у пословању. Снага доминантног преду- 
зећа не огледа се (стога) само у успешној борби против конкурен- 
ције, већ и у способности да без већих тешкоћа сноси и губитке ко- 
ји могу настати у пословању. Ипак, треба истаћи да процена тржи- 
шне моћи на основу (не)профитабилности није била често приме- 
њивана у пракси институција Уније.

Што се тиче економског учинка, треба истаћи да је и он у по- 
јединим случајевима представљао основу за утврђивање постојања 
доминантног положаја. На пример, у случају Hoffinann-La Roche 
ЕСП је посматрао резервне производне капацитете поменуте ком- 
паније, заузевши став да је поменуто предузеће у привилегованом 
положају због тога што је његов сопствени производни капацитет 
био сам по себи довољан да задовољи светску потражњу без вишка 
производних капацитета који би га довели у неповољну економску 
или финансијску ситуацију.^'’ Дакле, ЕСП се овде бавио питањем 
вишка производних капацитета. Вишак производних капацитета под- 
разумева да дата компанија производи мање него што би иначе би- 
ла у могућности, тако да би она сносила додатне трошкове одржа- 
вања сувишних капацитета у случају мале потражње. Ипак, она би 
могла да повећа производњу (output) без повећања трошкова по је- 
диници производа. С друге стране, постојећи конкуренти могу по- 
седовати вишак капацитета чије би укључивање у производњу било 
тако скупо да би ти трошкови представљали баријеру за њихову 
експанзију.^^

2.10. Величина и снага компаније и домашај производа. — У слу- 
чају Hoffinann-La Roche Комисија је заузела став да поменута компа- 
нија поседује доминантан положај на тржишту, будући да је била 
највећи произвођач витамина и водећи произвођач лекова. Такође, 
Комисија се бавила и широким дометом витамина које је поменута 
компанија производила. Ипак, ЕСП је одбацио овакве ставове Ко- 
мисије да је широк домет витамина које је производила Hoffmann- 
-La Roche био индикатор доминантног положаја, будући да је и са- 
ма Кохшсија утврдила да сваки витамин чини засебно тржиште и 
није (у значајном обиму) заменљив другим витаминима.^® Другачије 
је поступљено у случају Tetra Рак П, где је Комисија сматрала да ди- 
верзитет (различитост) производа допушта компанији да, уколико је 
неопходно, учини финансијске „жртве” у погледу једног или другог 
производа без утицаја на свеукупну профитабилност његових опе-
р а ц и Ја . 37

3"* Hoffmann-La Roche, тачка 48. одлуке ЕСП.
35 Commission Discussion Paper..., тачка 40.
36 Види одлуку ЕСП у случају Hoffmann-La Roche, тачка 45. 
33 Види одлуку Комисије у случају Tetra Рак II, тачка 101.
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Величина компаније не мора увек представљати доказ домина- 
ције, мада таква могућност није унапред искључена. На пример, у 
случају Michelin ЕСП је навео да у циљу процене економске снаге 
поменуте компаније и његових конкурената на тржишту Холандије 
морају бити узете у обзир предности које компанија извлачи из чи- 
њенице припадања групи предузећа која послују широм Европе и 
света, a међу водећим предностима су оне које се односе на инве- 
стиције и истраживање и специјалан обим домашаја његових про- 
извода.з*

Снага предузећа била је опредељујући фактор и у случају Soda 
Ash-Solvay, где је Комисија узела у обзир све релевантне економске 
доказе у циљу процене тржишне моћи дате компаније Solvay. По- 
ред чињенице да је ова компанија једини произвођач сода-праха 
који послује широм Уније (изузев Велике Британије и Ирске), исти- 
че се њена производна снага изражена кроз многобројне фабрике 
у Белгији, Француској, Немачкој, Италији, Шпанији и Португалу. 
Поред тога, снага компаније Solvay била је додатно ојачана постоја- 
њем антидампиншких царина које су је штитиле од спољне конку- 
ренције, као и изванредном тржишном покривеношћу која је обез- 
беђена путем ексклузивног или скоро ексклузивног права снабдева- 
ња практично свих главних потрошача у Унији. Све у свему, Solvay 
је уживао бројне предности у односу на своје конкуренте, стога су 
институције Уније заузеле став о постојању доминације.^®

Снага компанија може бити изражена и кроз могућност да буде 
мање изложена природним катастрофама. Тако је било у већ више 
пута помињаном случају United Brands, где је компанија UBC била у 
стању да у значајној мери умањи негативне ефекте природних ката- 
строфа географским ширењем плантажа банана и селекцијом врста 
мање подложних заразама.'*®

2.11. Још неки фактори који указују на постојање доминације. —
Понекад су и саме компаније „криве” за то што се појавио неки 
индикатор доминације. To може бити, на пример, сопствена интер- 
на документација у коју институције Уније могу остварити увид у 
циљу доношења одлуке. Тако, у случају AKZO, Комисија је истакла 
да и други фактори потврђују постојање доминације поменуте ком- 
паније. Међу њима је чињеница да је AKZO сматрала себе светским 
лидером на тржиппу пероксида, затим то што је имала (по свом 
сопственом признању) највише развијену организацију маркетинга, 
како комерцијалног, тако и техничког, као и шире знање од конку- 
рената у области токсикологије и безбедности.'” Ипак, оправдано се

3* Види одлуку ЕСП у случају Michelin, тачка 55.
39 Види одлуку Комисије у случају Soda Ash-Solvay, тачка 138.

Види одлуку ЕСП у случају United Brands, тачка 75.
41 Види ozwyKy Ко.мисије у случају AKZO, тачка 61.
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сматра да мишљења менаџера о стању пословања њихове компаније 
нису нарочито релевантна, услед (разумљиве) дозе субјективности и 
преувеличавања (хвале) пословних резултата.

Некад се у пракси институција Уније као индикатор доминаци- 
је сматрао специфичан положај појединих компанија. Тако, у случа- 
ју British Airways v. Commission утврђено je да je поменута компанија 
била обавезан пословни партнер за путничке агенте, који су прода- 
вали искључиво његове авионске карте.'*  ̂ Сличан став заузет је и у 
ранијем случају Hoffinann-LM Roche, где је поменута компанија тре- 
тирана као „неизбежан трговински” партнер, као и у каснијем слу- 
чају Deutsche Bahn, где су жељезнички оператери били у позицији 
економске зависности од испоручиоца жељезничких услуга.“̂  Дакле, 
свим овим случајевима је заједничко то што се нека компанија на- 
лази у веома повољној позицији у односу на своју клијентелу, буду- 
ћи да представља (ако користимо терминологију из случаја Hojf- 
mann-La Roche) неизбежног трговршског партнера, a то јесте инди- 
катор доминације.

Дакле, на основу свега rope реченог, можемо закључити да 
претерано ослањање на тржишни удео не даје (увек) исправан за- 
кључак поводом налажења доминантног положаја неке компаније. 
Разлога за овакав став је више: а) коначна оцена ће у многоме зави- 
сити од прецизног дефинисања релевантног тржишта, што са собом 
повлачи многе потешкоће, пре свега око тога шта се сматра супсти- 
тутом за неки производ, б) иако се у пракси институција Уније ис- 
кристалисало да постоји презумпција доминантног положаја уколи- 
ко компанија поседује тржишни удео од 50%, очигледно је да овај 
„праг” не може да буде применљив у свим случајевима у пракси. To 
је, између осталог, показао случај Virgin/British Airways где је за 
утврђивање постојања доминације био довољан тржишни удео не- 
што већи од 39%. Осим тога, тржишни удео није статична катего- 
рија, нешто заувек непроменљиво, већ он има динамичка обелелда, 
мења се у зависности од услова на тржишту; в) најзад, иако су ин- 
ституције Уније заузеле став у вези са презумпцијом доминације, 
ипак нису разјасниле питање, односно поставиле презумпцију када 
се uehe сматрати да нека компанија има доминантан положај. Исти- 
на, заузет је став у пракси да компаније са тржишним уделима не 
већим од 25% вероватно не уживају доминантан положај на тржи- 
шту, али то ипак не представља превише снажну претпоставку.

Стога је сасвим логичан један опрезнији приступ који тржи- 
шни удео посматра у комбинацији са другим чиниоцима који указују 
на постојање доминације. Богата пракса је „изнедрила” један број

Види одлуку CFI у случају British Airways, тачка 217. 
'•з Види: Jones, A., Sufrin, В., op. cit., стр. 424.
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ових индикатора који  у садеЈСТву са тржишним уделом могу дати 
одговор на питање да ли је дата компанија доминантна или не. 
Ипак, остаје и даље проблем великог степена субјективног утиска 
(дискреционог права процене) институција Уније приликом проце- 
не ових питања. To је јасан доказ да се у праву конкуренције не мо- 
гу поставити нека за свагда прописана правила од којих се не може 
одступати.

DOMINANT POSITION IN THE COMPETITION LAW 
OF THE EUROPEAN UNION

Siniša Domazet, LL.M.

S u m m a r y

Once the market has been defined the power which the undertaking has on the mar
ket must be assessed in order to determine whether the undertaking is dominant. If an un
dertaking has a statutory monopoly over a relevant market, it is in a dominant position. But, 
in absence of statutory monopoly the European Court of Justice and Commission (ECJ) be
gin the assessment of market power by looking at market shares. The Court has placed 
great emphasis on market share. The higher market share the more likely a finding of domi
nance. For example, in famous case Hoffmann-La Roche the Court held that very large 
shares are in themselves indicative of dominance unless there are „exceptional circumstan
ces”. But, it is important to know the minimum market share at which an undertaking is 
likely to be found to be dominant. The crucial range is 40—50% and the lower the market 
share of the undertaking the greater the significance which attaches to the other factors indi
cating dominance. The lowest share at which an undertaking has been found dominant is 
39.7% in case Virgin/British Airways. In my opinion, there is over-reliance on this factor 
and most critics of the present position of EC law (accurately) point to a number of specific 
problems: a) there is presumption of dominance at 50% of the market, which is too low, b) 
there is absence of presumption of no dominance, c) market share analysis is static and 
(subsequently) is not suited for application to dynamically competitive markets, especially 
information technologies or tellecommunicaton sector. For these reasons, we must empha
sise the importance of other factors indicating dominance: a) statutory monopoly, legal re
gulation and intellectual property rights; b) superior technology and efficiency; c) vertical 
integration; economies of scale and scope; d) access to financial resources and key inputs; 
e) advertising, reputation and product differentiation; f) overall size and strenght and range 
of products; g) profits; h) performance indicators; i) conduct of undertakings and so on.

Key words', competition law, dominance, market share, other factors indicating domi-
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П Р А К С А

NIJE NEOPHODNO NEUROPSfflUATRUSKO VEŠTAĆENJE 
MALOLETNIKA, UKOLIKO POSTOJI ANALIZA STRUČNOG TIMA CSR 

A UKOLIKO ISTO NLJE DOVEDENO U PITANJE

Neosnovano se u žalbi branioca maloletnika ističe da je prvostepeni 
sud propustio da izvrši neuropsihijatrijsko veštačenje maloletnika u vezi sa 
njegovim stepenom uračunljivosti u vreme izvršenja krivičnog dela. Prvo
stepeni sud je dao jasne razloge za svoj stav o odbijanju dokaznog pred- 
loga branioca maloletnika na glavnom pretresu, imajući u vidu da je ana- 
liza ličnosti maloletnika već sačinjena od strane stručnog tima Centra za 
socijalni rad, i to od strane psihologa, pedagoga i socijalnog radnika, te da 
njegova uračunljivost u vreme izvršenja krivičnog dela ničim nije bila do- 
vedena u pitanje, jer je u svojoj odbrani naveo da prilikom izvršenja kri- 
vičnog dela nije bio u alkoholisanom stanju i da nije koristio narkotike.

Iz presude VSS KŽM 601/06

PRITVOR PREMA MALOLETNIKU OD IZRICANJA VASPITNE MERE 
UPUĆIVANJA U VASPITNO-POPRAVNI DOM ILI IZRICANJA KAZNE 

MALOLETNIČKOG ZATVORA MOŽE TRAJATI NAJDUŽE 
ŠEST MESECI

Osnovano se žalbom Višeg javnog tužilaštva ukazuje na dužinu tra- 
janja pritvora. Članom 67. stav 6. Zakona o maloletnim učiniocima kri- 
vičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica je predviđeno da od 
izricanja vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom, i od izrica- 
nja kazne maloletničkog zatvora, pritvor prema maloletniku može trajati 
najduže 6 meseci, dok je stavom 7. istog člana predviđeno da je veće za 
maloletnike dužno da svakih mesec dana ispita da li postoje razlozi za 
pritvor, te da u torn smislu donese rešenje o ukidanju ili produženju pri
tvora. U pobijanom rešenju je međutim navedeno u stavu 2. dispozitiva, 
da pritvor traje do dalje odluke suda. Zbog toga je bilo neophodno prei- 
načiti pobijano rešenje u stavu 2. dispozitiva, u odnosu na vreme trajanja 
pritvora i odrediti da pritvor može trajati najduže šest meseci.

Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu KŽM I-l/lO
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NEPOZIVANJE LICA NA SEDNICU VEĆA IZ ČL. 85. ST. 5.
ZAKONA O MALOLETNIM UĆINIOCIMA KRIVIČNIH DELA 

I KRIVIĆNO-PRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA, 
PREDSTAVLJA BITNU POVREDU POSTUPKA

Članom 85. st. 5. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i 
krivicno-pravnoj zaštiti maloletnih lica je predvideno da se na sednicu ve- 
ca kada se odlucuje o obustavljanju izvršenja i izmene odluke o vaspit- 
nim merama pozivaju i obavezno prisustvuju maloletnik i njegovi rodite- 
Iji, usvojilac, odnosno staralac mdoletnika, javni tužilac za maloletnike, 
branilac maloletnika i predstavnik organa starateljstva, odnosno zavoda ili 
ustanove u kojoj se vaspitna mera izvršava.

Iz spisa predmeta se vidi da poziv za sednicu veca nije upucen Vi- 
sem javnom tužilaštvu u a cije je prisustvo inače obavezno, a iz sa- 
mog zapisnika se takode ne može zaključiti da li su prisustvovali sednici 
veca i ostala lica navedena u pomenutom članu. Samim tim prvostepeni 
sud je nacinio bitnu povredu postupka iz cl. 368. st. 1. ZKP-a a u vezi sa 
Č1. 85. ZM, pa je shodno tome žalbu Višeg javnog tužilaštva... valjalo 
uvažiti te pobijano rešenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na 
ponovno razmatranje.

Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, br. KŽM-II 21/10.

Pripremio:
Vladimir Vujič

sudija Apelacionog suda u Novom Sadu
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ђен 17. 10. 1961. године уписује се 21. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канделарије у Панчеву, Војводе Радо- 
мира Путника 15. локал 15.

2. ДРАПШИН ЖИВАНА (ЈМБГ: 0301960835026), дипломирани правник, ро- 
ђена 03. 01. 1960. године уписује се 28. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења 3.

3. МАНДИЋ ДАНКО (ЈМБГ: 2604953301202), дипломирани правник, рођен 
26. 04. 1953. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матошева 10.

4. ШАЛАМОН ШАНДОР (ЈМБГ: 1012968820054), дипломирани правник, ро- 
ђен 10. 12. 1968. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Штрос.маје- 
рова 8.

5. ПАПРИЋ ТИЈАНА (ЈМБГ: 2606982809528), дипломирани правник, рођена 
26. 06. 1982. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Макси.ма Гор- 
ког 43.

6. ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН (ЈМБГ: 3010953300024), дипломирани правник, 
рођен 30. 10. 1953. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске ко.море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, 
Жарка Зрењанина 51.

7. МАРИЋ ЗОРАН (ЈМБГ: 0207981810604), дипломирани правник, рођен 02.
07. 1981. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Душка Трифунови- 
ћа 9/1.

8. ЛАКОВИЋ МИЛОРАД (ЈМБГ: 2903946800020), дипломирани правник, ро- 
ђен 29. 03. 1946. године уписује се 11. 10. 2010. године у И.меник адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Ново.м 
Саду, Мите Ружића 2.

9. ЂОНОВИЋ МАЛУЦКОВ ЗОРКА (ЈМБГ: 1312956805169), дипломирани прав- 
ник, рођена 13. 12. 1956. године уписује се 27. 10. 2010. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Фрушкогорска 4/1.

422



10. ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН (ЈМБГ: 1303946800046), дипломирани правник, 
рођен 13. 03. 1946. године уписује се 11. 10. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Но- 
вом Саду, Војводе Мишића 17.

11. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ВУЛЕТИЋ ГОРАН, рођен 10. 12. 1982. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Ћурчић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. 
године, у трајању од две године.

12. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ШАТОРА НЕДЕЉКО, рођен 17. 05. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Жикић Љубице, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 
2010. године, у трајању од две године.

13. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЈОСИЋ ЗДРАВКО, рођен 03. 08. 1984. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 
2010. године, у трајању од две године.

14. Уписује се у И.меник адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МАРЧЕТА СРЂАН, рођен 12. 09. 1979. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Адамовић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. 
године, у трајању од две године.

15. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду БАТАК НИКОЛА, рођен 01. 07. 1985. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. годи- 
не, у трајању од две године.

16. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ОДАНОВИЋ МАРИНА, рођена 05. 11. 1984. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Ђурђевић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 
10. 2010. године, у трајању од две године.

17. Уписује се у И.меник адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЛОЈПУР СОЊА, рођена 02. 12. 1985. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. ro- 
дине, у трајању од две године.

18. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду БУРИЋ ИВАНА, рођена 18. 12. 1985. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Сикимић Зориславе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. 
године, у трајању од две године.

19. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду МАРИЈАНАЦ МИРЈАНА, рођена 28. 07. 1979. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Филиповић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 
05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

20. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ТРНИЋ ИВАНА, рођена 02. 07. 1986. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Соро Синише, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. годи- 
не, у ipajaity од две године.

21. Уписује се у И.меник адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 28. 08. 1982. године, на адво- 
катско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Футогу, дана 05. 10. 
2010. године, у трајању од две године.

22. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду АЛИШАНИ АРМАНД, рођен 09. 12. 1984. године, на адвокат-

423



ско-приправничку вежбу код Вигњевић Стевана, адвоката у Футогу, дана 05. 10. 
2010. године, у трајању од две године.

23. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МРЂА МИРЈАНА, рођена 09. 10. 1984. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. 
године, у трајању од две године.

24. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЉИЉАК СМИЉАНА, рођена 14. 03. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 05. 
10. 2010. године, у трајању од две године.

25. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду СТАНОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 23. 09. 1981. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Небригић Чедомира, адвоката у Панчеву, дана 05. 10. 
2010. године, у трајању од две године.

26. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ТАТИЋ ИВАН, рођен 18. 08. 1982. године, на адвокатско-приправ- 
ничку вежбу код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, да- 
на 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

27. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске ко.море Војводи- 
не у Новом Саду БЕГЕНИШ ИЋ ЛАЗАР, рођен 14. 08. 1984. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Крунић Миленка, адвоката у Инђији, дана 05. 10. 2010. 
године, у трајању од две године.

28. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЛАЗИЋ ДРАГАНА, рођена 17. 02. 1986. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Папић Дејана, адвоката у Зрењанину, дана 05. 10. 2010. 
године, у трајању од две године.

29. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЛИСУЛ ЈАСМИНА, рођена 31. 03. 1984. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Лисул Петра, адвоката у Кики?ши, дана 05. 10. 2010. 
године, у трајању од две године.

30. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАКОВИЋ 
МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 09. 2010. године, због пензионисања.

31. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂОНОВИЋ 
МАЛУЦКОВ ЗОРКА, адвокат у Новом Саду, са даном 16. 10. 2010. године, због пен- 
зионисања.

32. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРОСА- 
ВЉЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 09. 2010. године, због пензио- 
нисања.

33. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИМОВИЋ 
ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 08. 2010. године, на лични захтев. — 
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузимател>а адвокатске кан- 
целарије Симовић Жељка.

34. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТКОВ- 
СКА КАТАРИНА, адвокат у Старој Пазови, са даном 15. 10. 2010. године, на лични 
захтев. — Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адво- 
катске коморе Војводине. — Вршка Јан, адвокат у Старој Пазови, поставља се за 
преузиматеља адвокатске канцеларије Цветковски Катарине.

35. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МЕДОВИЋ 
ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 09. 2010. године, због заснивања 
радног односа. — Ивановић Зоран, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузима- 
теља адвокатске канцеларије Медовић Владимира.
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36. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВАНО- 
ВИЋ ВЕРИЦА, адвокат у Панчеву, са даном 30. 09. 2010. године, ради пресељења 
адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

37. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ДАРДИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Вучковић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 
09. 2010. године.

38. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ПРИБИЛОВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат- 
ско-приправничкој вежби код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 
09. 2010. године.

39. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ГАРЧЕВ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Соро Синише, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 09. 
2010. године.

40. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине КОЗЛОВАЧКИ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат- 
ско-приправничкој вежби код Зелинчевић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 
27. 08. 2010. године.

41. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ЈУКИЋ МАНДИЋ АНКИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адво- 
катско-приправничкој вежби код Миковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, са да- 
ном 31. 08. 2010. године.

42. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине КОВАЧЕВИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 
2010. године.

43. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине МРШИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при- 
правничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 09. 
2010. године.

44. Узима се на знање да је ПОПИВОДА ДУЊА, адвокат у Новом Саду, при- 
времено спречена да обавлл адвокатску делатност због породиллког одсуства и одсу- 
ства ради неге детета од 13. 09. 2010. до 12. 09. 2011. године. — Попивода Славко, 
адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

45. Узима се на знање да је КЕЊИЂ БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину, 
привремено спречен да обавл>а адвокатску делатност због болести почев од 20. 09. 
2010. године. — Табаковић Драго, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог 
заменика.

46. Узима се на знање да је ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, на- 
ставила са радом након што је била привремено спречена, дана 07. 10. 2010. године. 
— Гвозденовић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

47. Узима се на знање да је ВУЈАСИН ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наста- 
вила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 08. 2010. године. — 
Зекић Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заме- 
ника.

48. Узима се на знање да је КЕЖИЂ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наста- 
вила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 10. 2010. године. — 
Кривић Биллна, адвокат у Ново.м Саду, разрешава се дужности привременог за.ме- 
ника.
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49. Узима се на знање да је ДЕНДА СЛАВКО, адвокат у Зрењанину, наставио 
са радом након што је био привремено спречен, дана 06. 09. 2010. године. — Симо- 
новски Ивица, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог за.меника.

50. Узима се на знање да је Пурар Јелена, адвокатски приправник у Новом 
Саду, променила презиме, које сада гласи Тешановић.

51. Узима се на знање да су КИТАНОВИЋ БАШИЋ БРАНИСЛАВА и БА- 
НАТСКИ БИЉАНА, адвокати у Новом Саду, основале Удружену адвокатску канце- 
ларију са седиштем у Новом Саду, Војвођанских бригада 9, почев од 01. 09. 2010. го- 
дине.

52. Узима се на знање да су ХОЏИЋ АХМЕТ и ХОЏИЋ МАЈДА, адвокати у 
Новом Саду, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Са- 
ду, Железничка 9, локал 10, почев од 15. 09. 2010. године.

53. Узима се на знање да је ДРАПШИН ЖИВАНА, адвокат у Бечеју, присту- 
пила Заједничкој адвокатској канцеларији Субаков В. Милоша, Злоколица Слободана 
и Субаков Александре, адвоката у Бечеју, са седиштем у Бечеју, Tpr ослобођења 3, 
почев од 29. 09. 2010. године.

54. Узима се на знање да је РОДИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио 
седиште своје адвокатске канцеларије у Темерин, Новосадска 344, почев од 20. 09. 
2010. године.

55. Узима се на знање да је ЦРНОМАРКОВИЋ ДУШАН, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Коло српских сестара 18, стан 
20, почев од 31. 08. 2010. године.

56. Узима се на знање да је ЗЕКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Балзакова 12/353, почев од 01. 09. 
2010. године.

57. Узима се на знање да је ГЛУМАЦ НАТАША, адвокат у Петроварадину, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Железничка 38/1, почев 
од 27. 09. 2010. године.

58. Узима се на знање да је МАНДИЋ НЕДЕЉКО, адвокат у Врбасу, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи бригаде 13, почев од 01. 09. 2010. го- 
дине.

59. Узима се на знање да је ТОМИЋ ВИДОВИЂ ЉИЉАНА, адвокат у Врбасу, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Др Момчила Новковића 9, почев 
од 01. 09. 2010. године.

60. Узима се на знање да је МИДОРОВИЋ ВУКИЦА, адвокат у Кикинди, пре- 
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Татић 16, почев од 06. 09. 2010. 
године.

61. Узима се на знање да је МАЛИЋ НИКОЛА, адвокат у Инђији, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Блок 44, ламела Б, локал 2, почев од 16. 09. 
2010. године.

62. Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 17, почев од 14. 
10. 2010. године.

63. Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ ВЕРА, адвокат у Врбасу, пресели- 
ла своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи бригаде 13, почев од 01. 10. 2010. 
године.

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

Уређивачки одбор „Гласника” моли сараднике да текстове за објављивање до-
стављају уз уважавање следећих сугестија:
— примерак рада доставити одштампан и потписан
— по могућности, доставити рад и електронском поштом (panonija@eunet.yu) 

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

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

цуски језик.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излази 12 пута годишње 
у месечним свескама

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

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

Овај број закључен је 30. септембра 2010. године.

Тираж: 1700 при.мерака

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

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

алинеја 10. Тарифе основног пореза на про.мет.

Компјутерски слог: Младен Мозетић, ГРАФИЧАР, Нови Сад

Штампа: OFFSET PRINT, Нови Сад

mailto:panonija@eunet.yu
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