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УПУЋИВАЊЕ НАЈОПАСНИЈИХ ОСУЂЕНИКА  
НА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА1 

САЖЕТАК:  У Републици Србији има више од тридесет 
казнених завода у којима су „смештена“ лица лишена слободе 
из различитих законом предвиђених разлога. Осуђено лице се 
након правноснажности судске одлуке упућује на издржавање 
казне затвора. То је правило, али постоји и изузетак. Положај 
осуђеника на издржавању казне затвора зависи и од врсте и ти-
па казненог завода у којем издржава казну. У који казнени завод 
ће осуђеник бити упућен на издржавање казне зависи од много-
бројних околности које су уређене прописима.

Од 2009. године у Републици Србији важе и посебна прави-
ла у вези са издржавањем казне затвора за одређену категорију 
осуђеника. Те године је донет Закон о извршењу казне затвора 
за кривична дела организованог криминала. Предмет пажње ау-
тора је упућивање најопаснијих осуђеника на издржавање казне 
затвора. С тим у вези, аутор указује на то ко су најопаснији осу-
ђеници, где они издржавају казну затвора и како је уређен сам 
поступак упућивања на издржавање казне.

Кључне речи: осуђени, упућивање, суд, казна затвора, орга-
низовани криминал, Посебно одељење

* Рад је примљен: 19. 5. 2020, а прихваћен је за објављивање: 22. 7. 2020. године.
  Рад је написан у оквиру пројекта „Биомедицина, заштита животне средине и пра-

во“. Пројекат бр. 179079 који финансира Министарство просвете, науке и технолошког ра-
звоја Републике Србије.

 *
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УВОД

Правило је да се казна затвора извршава у казненом заводу. Изу- 
зетно, под одређеним условима казна затвора може да се извршава у про-
сторијама у којима осуђени станује. Где ће осуђеник да издржава казну 
затвора (да ли у казненом заводу или у просторијама у којима станује) 
одлучује суд који је донео пресуду или судија за извршење кривичних 
санкција.1 Суд који је изрекао казну затвора био је у обавези да цени све 
околности (олакшавајуће и отежавајуће) приликом индивидуализаци-
је казне затвора. Када је судска одлука којом је изречена казна затвора 
постала правноснажна, када је оптужено лице добило статус осуђеника, 
завршена је индивидуализација казне затвора у поступку изрицања. Од 
тада почиње друга индивидуализација казне затвора – индивидуализација 
казне затвора у поступку извршења. Реч је о индивидуализацији која тра-
је све док се казна затвора не изврши.

Какав ће положај осуђеника бити у току издржавања казне затвора 
зависи од многобројних околности. Навешћемо само неколико: врста и 
тип казненог завода, одељење у којем је осуђени распоређен, група која 
му је додељена, удаљеност од породице, обим основних права, (не)до-
дељена посебна права и погодности, да ли је странац, број осуђеника 
у истој просторији и др. Какав ће положај имати осуђеник у казненом 
заводу, по правилу, зависи од његовог понашања. Осуђени у казненом 
заводу се стално надзире и оцењује. Од тог оцењивања зависи његов 
положај, који може да се поправи или погорша. Треба напоменути да, 
пре свега, затворске власти имају право и да осуђеника дисциплински ка-
жњавају.2 Осуђеним лицима се изричу дисциплинске мере уколико учине 
дисциплински преступ. 

Казна затвора може бити временски кратка, али да њено извршење 
по осуђено лице буде тешко. Обрнуто, казна затвора може бити времен-
ски дуга, али да њено извршење не буде тешко по осуђено лице. Што 
бисмо могли свести на следеће: кратка казна али тежак живот у за-
твору или дуга казна али лак живот у затвору. Ради се о томе да, пре 
свега, од затворских услова и затворских правила зависи „тежина“ издр-

1 V.: Милић, И., Индивидуализација казне затвора на основу Закона о изменама и 
допунама Закона о извршењу кривичних санкција из 2019. године, Зборник радова Правног 
факултета у Новом Саду, бр. 4/2019, 1273–1277. 

2 V.: Милић, И., Димовски, Д., Кажњавање осуђених лица – дисциплинске мере, 
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2016, 219–231; Дракић, Д., Ми- 
лић, И., Утврђивање истине у дисциплинском поступку који се води против осуђеног  
за време издржавања казне затвора, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду,  
бр. 2/2016, 475–491.
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жаване казне по осуђено лице.3 Иако је оптужени „изгубио“ у кривичном 
поступку, њему се може помоћи у току издржавања казне затвора како би 
се налазио у „најповољнијем положају“ и како би што пре „изашао“ из 
казненог завода. У том „напредовању и ранијем изласку из казненог за-
вода“ осуђенику може много помоћи адвокат који „познаје“ многобројне 
прописе у којима су садржане одредбе о извршењу казне затвора. 

Предмет овог рада је сâмо упућивање најопаснијих осуђеника на 
издржавање казне затвора. Реч је о осуђеницима на које може да се при-
мени специјални закон за време издржавања казне. Како би се указало на 
значај теме, на почетку рада биће речи о упућивању обичних осуђеника 
на издржавање казне затвора. Затим следи део о томе ко су најопаснији 
осуђеници у Републици Србији, а након тога и део о томе где они издржа-
вају казну затвора. Самом поступку упућивања најопаснијих осуђеника 
посвећена је посебна пажња. 

ОПшТА ПРАВИЛА УПУЋИВАЊА ОСУЂЕНИКА 
НА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА – РЕшЕЊА ЗАКОНА 

О ИЗВРшЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Извршење казне затвора уређује се многобројним прописима ра-
зличите правне снаге. Основни извор је Закон о извршењу кривичних 
санкција.4 Реч је о закону који не уређује само извршење кривичних 
санкција. Њиме се уређује, ако посебним законом није другачије одређе-
но, поступак извршења кривичних санкција према пунолетним лицима, 
права и обавезе лица према којима се извршавају кривичне санкције, ор-
ганизација Управе за извршење кривичних санкција, надзор над њеним 
радом, извршење санкција изречених за привредне преступе и прекр-
шаје, одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом или 
привредним преступом и примена мере притвора. У поступку извршења 
кривичних санкција према малолетницима, као и у поступку извршења 
казне затвора изречене за прекршај примењују се одредбе овог закона, 
ако посебним законом није другачије одређено.5

3 Милић, И. (2017). Индивидуализација казне затвора – криминолошки, кривично-
правни и пенолошки аспект, Нови Сад, 334, (докторска дисертација). У овом раду коришће-
ни су поједини делови из поменуте докторске дисертације. 

4 Закон о извршењу кривичних санкција, Службени гласник РС, бр. 55/2014, 35/2019. 
(у даљем тексту и ЗИКС).

5 Чл. 1. ЗИКС. 
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Осуђена лица на која се примењује Закон о извршењу кривичних 
санкција, упућују се на издржавање казне затвора на начин како то ЗИКС 
уређује.6 Осуђеника на издржавање казне затвора упућује надлежан суд. 
Који суд ће осуђеника упутити на издржавање казне затвора зависи од 
неколико околности. Осуђеник се може упутити на издржавање казне за-
твора са слободе или из притвора. Ако се осуђени налази на слободи, који 
суд ће бити надлежан за упућивање зависи од тога да ли се зна пребива-
лиште или боравиште осуђеника или се не зна. С тим у вези: 

1. За упућивање осуђеног на извршење казне затвора надлежан је 
основни суд према пребивалишту, односно боравишту осуђеног у време 
када је одлука којом је казна изречена постала правноснажна. Исти суд 
задржава надлежност и ако се пребивалиште или боравиште осуђеног ка-
сније измене.7 Логично је да ће овај критеријум, за осуђенике који чекају 
издржавање казне затвора на слободи, бити у већини случајева испуњен. 
До таквог закључка се долази ако се има у виду да се у српским казненим 
заводима налазе пре свега држављани Републике Србије, који „по прави-
лу“ имају пребивалиште или боравиште у својој држави. Свакако да од 
овог правила постоје и изузеци. 

2. Кад су пребивалиште и боравиште осуђеног непознати, за упући-
вање осуђеног на извршење казне затвора надлежан је основни суд који 
је донео првостепену одлуку, а ако је ту одлуку донео виши суд, за упу-
ћивање је надлежан основни суд у месту седишта тог вишег суда.8 Овај 
критеријум ће се пре свега односити на стране држављане и лица без 
држављанства који треба казну затвора да издржавају у казненом заводу 
у Републици Србији. Мишљења смо да је законодавац на овом месту тре-
бало да пропише и „…када осуђени нема пребивалиште и боравиште…“. 
Осуђени који се налази на слободи чека „судски налог“9 за издржавање 
казне затвора. Ако се осуђени не јави на извршење казне у року од три 
дана од дана када је требало да се јави на извршење, казнени завод обаве-
штава надлежни суд,10 који наређује довођење, а ако се осуђени крије или 
је у бекству, наређује издавање потернице и о томе обавештава завод.11

6 V.: Милић, И. (2015). Упућивање осуђених на издржавање казне затвора и могућ-
ност одлагања извршења казне затвора, Зборник радова, Криминалистичко-криминолошка 
истраживања – стање и перспективе, Бања Лука, 283–293.

7 Чл. 54. ЗИКС. 
8 Чл. 55. ст. 1. ЗИКС. 
9 Осуђени има право да тражи и одлагање извршења казне затвора. V.: Милић, И., 

Специфичност одлагања извршења казне затвора и примене мере притвора с обзиром на 
трудноћу и личност жене, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2014, 
447–457.

10 Чл. 57. ст. 3. ЗИКС. 
11 Чл. 58. ст. 1. ЗИКС. 
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Одређен број осуђених лица се из притвора упућује на издржавање 
казне затвора. У том случају осуђеног на извршење казне затвора упу-
ћује основни суд на чијем подручју је седиште завода у коме је осуђени 
притворен.12 

Од правила да се само правноснажно осуђено лице може упутити 
на издржавање казне затвора постоји један изузетак. Према Законику о 
кривичном поступку13 (чл. 430): Ако је првостепеном пресудом изрече-
на казна затвора, оптужени који се налази у притвору може захтевати да 
буде упућен на издржавање казне и пре правноснажности пресуде. Захтев 
оптужени може након објављивања пресуде поднети усмено на записник 
пред судом или пред заводом у којем је притворен и том приликом ће бити 
упозорен да ће на издржавању казне затвора бити изједначен у правима и 
обавезама са осталим осуђеним лицима. Завод ће без одлагања записник 
доставити суду. Ако председник већа решењем усвоји захтев, решење ће 
доставити оптуженом заједно са овереним преписом изречене пресуде.14 

Корисно је видети статистику у погледу броја осуђених лица по 
начину пријема на издржавање казне затвора. Начин пријема ћемо при-
казати само у делу који се односи на наш предмет рада, и то: да ли су 
осуђеници сами ступили на издржавање казне затвора, да ли су приведе-
ни са слободе или спроведени из притвора.15 

12 Чл. 55. ст. 2. ЗИКС.
13 Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 

121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019. 
14 Из судске праксе: „Рeшeњeм првoстeпeнoг судa oдбиjeн je зaхтeв oкривљeнoг 

зa упућивaњe нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa прe прaвнoснaжнoсти прeсудe. Рeшeњeм 
другoстeпeнoг судa, увaжeнa je жaлбa oкривљeнoг и њeгoвoг брaниoцa, пa сe рeшeњe 
првoстeпeнoг судa укидa и прeдмeт врaћa истoм суду нa пoнoвнo oдлучивaњe. Из 
oбрaзлoжeњa: Oснoвaнo сe у жaлби oкривљeнoг и њeгoвoг брaниoцa укaзуje дa je пoбиjaнo 
рeшeњe нeпрaвилнo, нeзaкoнитo и у супрoтнoсти сa принципимa хумaнoсти и прaвичнoсти, 
oднoснo дa су рaзлoзи из пoбиjaнoг рeшeњa нejaсни и нeприхвaтљиви. И прeмa нaлaжeњу 
oкружнoг судa, сaмa oкoлнoст дa прeсудa првoстeпeнoг судa joш ниje прaвнoснaжнa, тe дa 
ћe у ситуaциjи eвeнтуaлнoг укидaњa прeсудe првoстeпeнoг судa у жaлбeнoм пoступку бити 
прoузрoкoвaни трoшкoви изaзвaни дoвoђeњeм oкривљeнoг нa пoнoвни глaвни прeтрeс, нe 
прeдстaвљajу тaквe рaзлoгe кojи би били oд знaчaja и утицaja дa сe oдбиje зaхтeв oкри-
вљeнoг зa упућивaњe нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa у трajaњу oд чeтири гoдинe и сeдaм 
мeсeци, пo нaвeдeнoj нeпрaвнoснaжнoj прeсуди. (Рeшeњe Oпштинскoг судa у Субoтици  
К. 1055/06, oд 15. aприлa 2008. и Рeшeњe Oкружнoг судa у Субoтици Кж. 224/08, oд 6. мaja 
2008. гoдинe).” Извор: Propisi.net (приступљено 15. априла 2020).

15 Статистички подаци се односе на 2008. годину. Извор: Годишњи извештај о раду 
Управе за извршење заводских санкција за 2008. годину. Доступан на: http://reforma.be-
zbednost.org/wp-content/uploads/downloads/2012/09/2008-Godisnji-izvestaj-Ministarstvo-prav-
de-Uprava-za-izvr%C5%A1enje-krivi%C4%8Dnih-sankcija.pdf (приступљено 3. априла 2020). 
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Табела 1 – Начин пријема осуђених лица на издржавање казне затвора

Начин пријема Мушкарци Жене 
Сами ступили са слободе 3125 106
Приведени са слободе 2345 27
Из притвора 1030 22

Осуђени не може да „изабере“16 у који казнени завод ће бити упу-
ћен на издржавање казне. У који казнени завод ће осуђени бити упућен 
на издржавање казне затвора зависи од многобројних критеријума, а пре 
свега од 1. пола; 2. врсте учињеног кривичног дела; 3. облика кривице; 
4. узраста осуђеника; 5. висине изречене казне; 6. да ли је осуђено лице 
држављанин Републике Србије, странац или лице без држављанства;  
7. пребивалишта. На основу наведених критеријума надлежни суд ће упу-
тити осуђеника у одређен казнени завод на издржавање казне. Изузетно, 
на молбу осуђеног из оправданих разлога, односно по захтеву полици-
је или служби безбедности из разлога безбедности, директор Управе за 
извршење кривичних санкција може решењем одлучити да осуђени издр-
жава казну у другом казненом заводу. Против решења директора Управе 
којим се одређује промена места извршења казне, осуђени има право 
жалбе судији за извршење.17

ЗАКОН О ИЗВРшЕЊУ КАЗНЕ ЗАТВОРА  
ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА  

– КО СУ НАЈОПАСНИЈИ ОСУЂЕНИЦИ?

Кривично законодавство није више стабилна грана права каква је 
била још пре неколико деценија. Обично се као оправдање за то наводи 
сложеност савремених друштава као и нови облици криминалитета, што 
само делимично може да објасни ову појаву. Када је реч о европским зе-
мљама, додатни разлог за то јесте усаглашавањe кривичног законодавства 
с правом и стандардима Европске уније, као и са релевантним конвенци-
јама Савета Европе.18 Последњих година српско кривично право и право 
кривичног поступка пролази кроз веома динамичан период развоја. На-

16 О основном циљу пенолошке теорије и праксе v.: Ђуричић, С., Криминалитет и 
казнена политика, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 1/2017, 40.

17  Чл. 49. ст. 2. и 3ИКС. V.: Смирнов, Л. Б. (2002). Уголовно-исполнительное право, 
Санкт-Петербург, 111–112. 

18 Stojanović, Z., Da li je Srbiji potrebna reforma krivičnog zakonodavstva?, Crimen (IV) 
2/2013, 120. 
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црти, предлози измена, допуна или промена, или потпуно нови законски 
текстови су чести и тешко је одупрети се утиску да смењују једни друге 
великом брзином. 19 Кроз динамичан период пролази и кривично извршно 
право. То се огледа у измени и допуни постојећих законских и подзакон-
ских решења, доношењу нових закона и подзаконских аката којима се 
мењају постојећи, али и у доношењу специјалног закона и подзаконских 
прописа у области извршења казне затвора. 

Народна скупштина је 2009. године донела Закон о извршењу ка-
зне затвора за кривична дела организованог криминала,20 којим се уводе 
значајне новине у погледу извршења казне затвора према одређеној „ка-
тегорији“ осуђеника. Овај Закон је претрпео одређене измене и допуне 
2010. године, када је донет Закон о изменама и допунама Закона о извр-
шењу казне затвора за кривична дела организованог криминала.21 

Према самом називу Закона једноставно се може закључити шта 
се њиме уређује – извршење казне за кривична дела организованог кри-
минала. Међутим, његова садржина се не поклапа са његовим називом. 
Први члан ЗКЗ гласи: Овим законом уређује се поступак извршења казне 
затвора за кривична дела која се, у смислу Закона о организацији и надле-
жности државних органа у сузбијању организованог криминала, сматрају 
кривичним делима организованог криминала, организација и надлежност 
државних органа у поступку извршења казне, положај осуђених и надзор 
над извршењем казне затвора.

Под условима предвиђеним овим законом, одредбе овог закона се 
примењују и на извршење казне затвора за:

1) кривично дело тероризма из чл. 312. Кривичног законика и кри-
вично дело међународног тероризма из чл. 391. Кривичног законика;

2) кривична дела из чл. 370. до 384. и чл. 385. и 386. Кривичног за- 
коника;

3) тешка кршења међународног хуманитарног права извршена на 
територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године која су наведена 
у Статуту Међународног кривичног суда за бившу Југославију;

4) кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела 
из чл. 333. Кривичног законика, ако је извршено у вези са кривичним 
делима из т. 2) и 3) овог става. 

19 Ристивојевић, Б. (2015). „Истина као главна жртва англоамериканизације домаћег 
кривичног права: Дарвинов расад у српској шуми”, LV Саветовање Српског удружења за 
кривичноправну теорију и праксу, Златибор, 3.

20 Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, Слу-
жбени гласник РС, бр. 72/2009. (у даљем тексту за овај закон користићемо скраћеницу ЗКЗ, 
под којом ће се подразумевати и измене и допуне закона). 

21 Закон о изменама и допунама Закона о извршењу казне затвора за кривична дела 
организованог криминала, Службени гласник РС, бр. 101/2010. 
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Сада није тешко закључити да се овим законом не уређује само 
извршење казне затвора за кривична дела из области организованог кри-
минала, већ се он примењује и према другим осуђеницима због учињених 
„нарочито тешких“ кривичних дела. Зато се с правом у науци истиче да 
би овај закон требало да носи другачији наслов: „Закон о извршењу казне 
затвора за нарочито тешка кривична дела“22. 

Можда би овај закон требало да носи наслов „Закон о извршењу 
казне затвора за кривична дела организованог криминала и друга посебно 
тешка кривична дела“. У овом случају, по самом наслову закона, акцент 
би био стављен на извршење казне затвора за кривична дела организова-
ног криминала, док би извршење казне затвора за друга посебно тешка 
кривична дела било у другом плану. 

У ЗКЗ се говори о „Закону о организацији и надлежности држав-
них органа у сузбијању организованог криминала“. Реч је о закону који 
под тим називом не постоји у Републици Србији.23 Године 2002. донет 
је Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала.24 Међутим овај закон је више пута мењан и 
допуњаван. Осим што су се мењали и допуњавали његови чланови, На-
родна скупштина је изменила и сам назив закона у Закон о организацији 
и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 
корупције и других посебно тешких кривичних дела.25 Ради се о закону 
који је престао да важи 2016. године, када је донет Закон о организацији 
и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 
тероризма и корупције.26 

22 Игњатовић, Ђ., Критичка анализа стања и тенденција у кривичном извршном 
праву Србије, Crimen (I) 2/2010, 191.

23 Са правом наводи проф. Стојановић: Иако то није случај са свим земљама у којима 
је кривичноправни експанзионизам дошао до изражаја, у Србији се примећује и изразито 
немаран однос и према „занатском” делу посла, тј. према писању норме и поштовању пра-
вила легислативне технике, што ствара и суштинске проблеме. Стојановић, З., Кривично 
право у доба кризе, Бранич, br. 1–2, 2011, 40. Чини се да су доносиоци прописа из области 
извршења кривичних санкција имали „маћехински“ однос према овој грани казненог права, 
као што је законодавац имао и приликом доношења Закона о прекршајима. V.: Ристивоје-
вић, Б., Милић, И., Oдговорност родитеља за прекршаје које учине њихови потомци, Анали 
Правног факултета у Београду, бр. 1/2016, 162. 

24 Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 
криминала, Службени гласник РС, бр. 42/2002. 

25 Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организова- 
ног криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, Службени гласник РС,  
бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 60/20003, 67/2003, 29/2004, 58/2004, 45/2005, 61/2005, 
72/2009, 72/2011, 101/2011, 32/2013. 

26 Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и корупције, Службени гласник РС, бр. 94/2016, 87/2018. – (други 
закон).
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Где најопаснији осуђеници  
издржавају казну затвора? 

Као што смо рекли, у Републици Србији има преко тридесет ка-
знених завода у којима казну затвора издржавају „обични осуђеници“.27 
Интересантно је напоменути да у Србији постоје и одсеци појединих ка-
знених завода, који се налазе у другим градовима у односу на градове у 
којима се налазе казнени заводи. То је мало „неуобичајено“, имајући у 
виду чињеницу да казнене заводе оснива Влада уредбом. Ово наводимо из 
разлога што се поставља питање у којим казненим заводима издржавају 
казну затвора осуђена лица на која може да се примени ЗКЗ – најопаснији 
осуђеници? Дакле, да ли су основани посебни казнени заводи специјално 
само за ове осуђенике, или се извршење казне затвора извршава у посто-
јећим казненим заводима?28

Одлучено је да се не оснивају „нови/специјални/посебни“ казнени 
заводи у којима би издржавали казну затвора само најопаснији осуђени-
ци. Сматрало се да треба искористити постојеће затворске капацитете, 
које треба само прилагодити за издржавање казне затвора за посебне осу-
ђенике. Имајући у виду број осуђених лица29 на која може да се примени 
ЗКЗ, одлучено је да се образује Посебно одељење30 за издржавање казне 
затвора за кривична дела организованог криминала у казнено-поправном 
заводу затвореног типа са посебним обезбеђењем.31 Казнено-поправни за-
води затвореног типа са посебним обезбеђењем су „најстрожи“ казнени 
заводу у Србији, у којима се извршава казна затвора. Према актуелним 
прописима у Републици Србији постоје три казнено-поправна завода за-
твореног типа са посебним обезбеђењем, и то: 1. Казнено-поправни завод 

27 У вези са осуђеним лицима, а с обзиром на законско уређење, можемо разликовати 
„обичне осуђенике“ и „посебне осуђенике“, а што зависи од тога који се закон за време 
извршења казне затвора на њих примењује. V.: Грујић, З., Милић, И. (2015). „Права лица 
осуђених на казну затвора у кривичном извршном законодавству Републике Србије”, Науч-
ни скуп „Двадесет година Дејтонског мировног споразума“, Пале, 820. У овом раду се за 
посебне осуђенике користи назив најопаснији осуђеници. 

28 V.: Милич, И. (2019). Где отбывают тюремное заключение самые опасные за-
ключенные в Республике Сербия? Уголовная политика и культура противодействия пре-
ступности: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 20 сент. 2019 г. : в 2 т. / редкол.: 
Осипенко, А. Л., Вишневецкий, К. В., Соловьев, В. С. и др. – Краснодар: Краснодарский 
университет МВД России,  – Том I, 44–50. 

29 Тако је на пример у 2018. године били пријављено 379 лица за кривична дела за 
које је надлежно Тужилаштво за организовани криминал. Извор: Републички завод за ста-
тистику, Пунолетни учиниоци кривичних дела у Републици Србији, 2018. Пријаве, опту-
жења и осуде, Билтен, 653. Београд, 2019. Доступно на: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/
Pdf/G20195653.pdf (приступљено 14. априла 2020).

30 У даљем тексту: Посебно одељење. 
31 Чл. 2. ст. 1. ЗКЗ. 
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у Истоку; 2. Казнено-поправни завод у Пожаревцу – Забели;32 3. Казнено- 
-поправни завод у Београду.33 

Уз казну затвора учиниоцу кривичног дела могу се изрећи и „мере 
безбедности које се састоје у лишењу слободе“. О томе је законодавац 
водио рачуна и када је реч о најопаснијим осуђеницима. Наиме, најопа-
снијим осуђенима којима је уз казну затвора изречена мера безбедности 
обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, оба-
везног лечења алкохоличара и обавезног лечења наркомана, као и лечења 
у току извршења казне затвора, у Специјалној затворској болници обезбе-
ђују се посебне просторије под надзором.34

Доношење одлуке о упућивању осуђеника  
у Посебно одељење

Осуђено лице се не упућује по аутоматизму у Посебно одељење на 
издржавање казне затвора. То значи да суд који је донео осуђујућу пресу-
ду није овлашћен да утврђује да ли је осуђени толико опасан да га треба 
упутити у Посебно одељење. Дакле, суд не наводи у пресуди да ли ће 
осуђени бити упућен на издржавање казне затвора у Посебно одељење 
или неће. Ради се о томе да се након што се донесе осуђујућа одлука води 
један посебан поступак, у којем треба да се донесе одлука где ће осуђени 
бити упућен на издржавање казне затвора. У том поступку потребно је да 
се утврди да постоје законски основи за упућивање осуђеника у Посебно 
одељење – да се утврди да ли је реч о најопаснијем осуђенику или није. 

32 Интересантно је навести одређене податке када је реч о овом казненом заводу:  
у Заводу је и даље присутан проблем пренасељености, нарочито у затвореном одељењу. 
Иако је капацитет Завода 800 осуђених и 60 притворених лица, на дан посете НПМ у Заво-
ду се налазило укупно 1.631 лице. Од укупног броја, 1591 су осуђена лица, у притвору се 
налазило 23 лица, док је прекршајно кажњених било 17 лица. По павиљонима бројно стање 
је било следеће: I павиљон – 166; II павиљон – 153; III павиљон – 178; IV павиљон – 169; V 
павиљон – 188; VII павиљон – 261; VIII павиљон (полуотворено и отворено одељење) – 271; 
Болница – 70; Пријемно одељење – 53 и за премештај у КПЗ Београд – 80. Од укупног броја,  
23 лица је било смештено под појачан надзор, 6 у самици, 5 је било на лечењу у Специјал-
ној затворској болници, а 4 на одсуству. Извор: Национални механизам за превенцију торту-
ре, мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, Извештај о посети КПЗ 
Пожаревац – Забела. дел. бр. 13493 датум: 7. 4. 2015. год. Доступно на: https://ombudsman.
rs/attachments/4188_Izvestaj%20o%20poseti%20KPZ%20Pozarevac%20-%20final.pdf (присту-
пљено 14. априла 2020).

33 Чл. 3. Уредбе о оснивању завода за извршење кривичних санкција у Републици 
Србији, Службени гласник РС, бр. 20/2006, 89/2009, 32/2010, 53/2011, 11/2017. 

34 Чл. 2. ст. 1. ЗКЗ. 
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Материјални услови за упућивање осуђеника  
у Посебно одељење

Важно је истаћи да се само пунолетно лице мушког пола може упу-
тити у Посебно одељење. Дакле, не могу се упутити малолетници нити 
жене. Законодавац је прописао неколико случајева када се осуђени може 
упутити на издржавање казне затвора у Посебно одељење, који се разли-
кују у зависности од учињеног кривичног дела. 

А) На издржавање казне затвора у Посебно одељење упућује се пу-
нолетно лице мушког пола које је правноснажно осуђено, а налазило се у 
притвору до правноснажности те пресуде, односно правноснажно осуђе-
но у одсуству за кривична дела из чл. 1. ст. 1. ЗКЗ, уколико се утврди да 
постоје околности које указују на опасност да ће осуђени:

1) преко осуђеног или другог лица наставити да усмерава крими-
налну делатност организоване криминалне групе;

2) преко осуђеног или другог лица успоставити сарадњу са другом ор-
ганизованом криминалном групом ради наставка криминалне делатности;

3) преко осуђеног или другог лица организовати сукобе са другом 
организованом криминалном групом;

4) преко другог лица угрозити сигурност судије, јавног тужи-
оца, или другог учесника у кривичном поступку који је у току или је 
правноснажно окончан, или другог службеног лица које је поступало у 
преткривичном поступку или у поступку извршења казне;

5) наводити друго лице на извршење кривичних дела.35

У овом случају реч је о кривичним делима која спадају у „органи-
зовани криминал“. Овакво решење законодавца је мало неуобичајено из 
разлога што се прво наводи „…упућује се…“, а на крају „…ако се утвр-
ди…“. Дакле, поставља се питање да ли се осуђени упућује или само 
може да се упути – да ли је упућивање обавезно или факултативно?36 Без 
обзира на овакво решење, сматрамо да је упућивање факултативно. Овде 
се намеће још једно питање – да ли је потребно утврдити постојање свих 
околности или је довољна само једна? Овакво законско решење треба ту-
мачити на начин да је потребно утврдити постојање свих пет околности, 
јер је јасно прописано „уколико се утврди да постоје околности“. Мада 
се чини да такво решење није била интенција законодавца, већ да је реч 

35 Чл. 14. ст. 1. ЗКЗ.
36 Овакво решење нас подсећа на чл. 46. Кривичног законика, Службени гласник РС, 

бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 
35/2019. којим се уређује условни отпуст, којим се прописује „осуђеног који је издржао 
две трећине казне затвора суд ће условно отпустити са издржавања казне, ако се у току 
издржавања казне...“
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о несмотреној номотехници. Изгледа да је намера законодавца била да 
се осуђено лице може упутити уколико постоји једна од алтернативно 
набројаних околности, јер ће се ретко када остварити свих пет околности. 
Осим тога, чини се да није оправдано да се у овом случају захтева посто-
јање свих пет околности, док је за остале две групе осуђеника довољно да 
постоје само две околности.37 

Б) На издржавање казне затвора у Посебно одељење може се упу-
тити и пунолетно лице мушког пола које је правноснажно осуђено, а 
налазило се у притвору до правноснажности те пресуде, односно прав-
носнажно осуђено у одсуству за кривична дела из чл. 1. ст. 2. т. 1. ЗКЗ, за 
која постоје околности из ст. 1. т. 4) и 5) овог члана.38 

В) На издржавање казне затвора у Посебно одељење може се упу-
тити и пунолетно лице мушког пола које је правноснажно осуђено, а 
налазило се у притвору до правноснажности пресуде, односно правно-
снажно осуђено у одсуству за кривична дела из чл. 1. ст. 2. т. 2) до 4) ЗКЗ, 
на казну затвора од најмање десет година, за која постоје околности из  
ст. 1. т. 4) и 5) овог члана.

У случајевима под Б) и В) неспорно је да је реч о факултативном 
упућивању у Посебно одељење. 

Поступак за упућивање у Посебно одељење

Када је реч о обичним осуђеницима, видели смо да њих надлежни 
суд упућује на издржавање казне затвора у одређен казнени завод. У 
вези са упућивањем осуђеника у Посебно одељење поставља се пита-
ње ко доноси одлуку о томе – да ли затворске власти или суд? Јављају 
се и друга питања која се односе на сам поступак упућивања и положа-
ја осуђеника у њему. 

Првостепени поступак упућивања у Посебно одељење

Према Закону о извршењу казне затвора за кривична дела организо-
ваног криминала решење којим се осуђени упућује на издржавање казне 
затвора у Посебно одељење доноси председник суда, односно овлашћени 

37 С правом се у науци наводи да су непотребно додати основи под 2. и 3. (да ће 
сарађивати или се сукобљавати са другим криминалним групама) када су они покривени 
основом наведеном под 1. V.: Игњатовић, Ђ. (2014). Право извршење кривичних санкција, 
Београд, 220.

38 Чл. 14. ст. 2. ЗКЗ. 
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судија ако утврди да постоји најмање једна од околности из чл. 14. ЗКЗ.39 
Мисли се на председника Вишег суда у Београду.40 

Постојање околности наведених у чл. 14. овог ЗКЗ утврђује се на 
основу чињеница и доказа прикупљених у току кривичног поступка, из 
извештаја полиције и служби безбедности, као и мишљења јавног ту-
жиоца. Полиција, службе безбедности и јавни тужилац дужни су да на 
захтев суда доставе одговарајућу документацију, извештаје и мишљење 
на основу којих се може утврдити постојање разлога да се осуђени упути 
на издржавање казне затвора у Посебно одељење.41 Решење се доноси у 
року од три дана од дана када је пресуда којом је осуђеном изречена казна 
затвора постала извршна.42 

Нисмо сигурни да ће председник суда моћи да утврди све околно-
сти које су значајне за доношење одлуке о томе да ли је потребно упутити 
осуђеника на издржавање казне затвора у Посебно одељење у року од три 
дана. Посебно имајући у виду да је у том року потребно да доставе и све 
„провере“ за осуђеника од стране полиције и службе безбедности. 

Поступак по жалби 

Против решења којим се осуђени упућује на издржавање казне у 
Посебно одељење осуђени може изјавити жалбу у року од три дана од 
дана достављања решења. Жалба не одлаже извршење решења. Жалба се 
подноси председнику Апелационог суда, преко првостепеног суда.43 Ми-
сли се на председника Апелационог суда у Београду.44 Жалба са решењем 
и осталим списима предмета доставља се председнику Апелационог суда 
у року од три дана од дана достављања жалбе. Ради одлучивања о жал-
би, председник Апелационог суда може тражити допунска објашњења од 
председника суда, полиције, служби безбедности и јавног тужиоца. Одлу-
чујући по жалби, председник Апелационог суда може решењем одбацити 
жалбу као неблаговремену или недозвољену, одбити жалбу као неоснова-
ну, или уважити жалбу и укинути првостепено решење. Одлука се доноси 
у року од 15 дана од дана достављања жалбе. Председник Апелационог 
суда ће решењем уважити жалбу и укинути одлуку о упућивању осуђеног 

39 Чл. 15. ст. 1. ЗКЗ. 
40 С тим да председник Вишег суда у Београду може овластити и другог судију.  

V.:  чл. 9. ЗКЗ. 
41 Чл. 15. ст. 2. и 3. ЗКЗ. 
42 Чл. 15. ст. 4. ЗКЗ. 
43 Чл. 15. ст. 5, 6. и 7. ЗКЗ. 
44 С тим да председник Вишег суда у Београду може овластити и другог судију. V.: 

чл. 9. ЗКЗ. 
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на издржавање казне затвора у Посебно одељење, уколико утврди да не 
постоје околности из чл. 14. овог закона.45

Упућивање осуђеника у Посебно одељење  
након донете одлуке председника суда

Када је надлежан суд донео осуђујућу пресуду и изрекао казну 
затвора, он није утврдио да је реч о најопаснијем осуђенику који треба 
да буде упућен у Посебно одељење. Тек када је председник суда донео 
одлуку о упућивању осуђеника у Посебно одељење, тада је утврђено да 
се ради о најопаснијем осуђенику. По доношењу коначне одлуке о упу-
ћивању осуђеног на издржавање казне затвора, Посебном одељењу се 
доставља налог за пријем, извршна пресуда, коначна одлука и друга доку-
ментација прикупљена током кривичног поступка и поступка упућивања 
на издржавање казне. Налог за спровођење осуђеног на издржавање казне 
затвора у Посебно одељење доставља се заводу у коме се осуђени нала-
зи.46 Иако је осуђени упућен у Посебно одељење, постоји могућност да 
након одређеног временског периода буде премештен у друго одељење. 

Суђење осуђеном

У поступку упућивања осуђеника у Посебно одељење можемо рећи 
да се осуђеном суди, али не због учињеног кривичног дела. У том поступ-
ку се доноси само одлука да ли ће осуђени издржавати казну затвора у 
Посебном одељењу или неће. Међутим, у том поступку треба да се утвр-
ди истина, да ли постоје услови да се осуђеник упути на издржавање 
казне у Посебно одељење или не. 

Као што смо видели, о томе одлуку доноси „председник суда“. Сма-
трамо да би било оправдано када би одлуку о упућивању осуђеника у 
Посебно одељење доносило судско веће које је изрекло казну. Мишље-
ња смо да су чланови судског већа компетентнији да процене да ли је 
осуђеника потребно упутити у Посебно одељење, из разлога што се, пре 
свега, пред њима судски поступак водио. На тај начин не би се водио још 
један посебан поступак у којем би само председник суда доносио одлуку 
о упућивању осуђеника. 

45 Чл. 16. ЗКЗ. 
46 Чл. 17. ЗКЗ. 



326

Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 3/2020.

ЗАКЉУЧАК

Уколико осуђеник буде упућен на издржавање казне затвора у По-
себно одељење, то значи да ће његов положај бити неповољнији у односу 
на осуђенике који казну затвора не издржавају у њему. Права осуђеника 
у Посебном одељењу нису иста као и права осталих осуђеника. Реч је о 
осуђенику који има мањи обим права, док је контакт са спољним светом 
сведен на минимум и то уз строгу контролу затворских власти. Нисмо 
сигурни да је законодавац на најбољи начин уредио важна питања у ЗКЗ. 
Да ли су заиста најопаснији осуђеници управо они који су наведени у 
ЗКЗ? Ако је већ хтео да најопасније осуђенике упућује на издржавање у 
Посебно одељење, онда је ту могућност требало да остави судском већу 
које је донело осуђујућу пресуду. Суд који је донео осуђујућу пресуду у 
обавези је да утврди све околности приликом индивидуализације казне 
затвора, те је оправдано да тада утврди и где ће осуђени бити упућен 
на издржавање казне.

У сваком случају, иако је осуђени „изгубио“ и у посебном поступку, 
њему се и даље може помоћи у току издржавања казне затвора. Индиви-
дуализација казне затвора траје све док се она не изврши, осуђеник се 
стално контролише и оцењује, тако да постоји могућност и да се преме-
сти из Посебног одељења. У томе му може много помоћи адвокат који 
„познаје“ многобројне прописе у којима су садржане одредбе о извршењу 
казне затвора. Када кажемо „познаје“ прописе, желимо да кажемо да у 
овој области има велики број прописа различите правне снаге, чије су 
одредбе, између осталог, недоречене, непрецизне, контрадикторне, те њи-
хово тумачење и за највеће правнике представља велики изазов. 
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INTRODUCTION

A prison sentence is served in a penal institution as a rule. Under ex-
ceptional circumstances, the prison sentence can be served in the premises in 
which the convict resides. Where the convict will serve the prison sentence 
(whether in a penal institution or in the premises in which the convict resides) 
is up to the court which passed the judgment or up to the judge for execution 
of criminal sanctions to decide.1 The court that imposed the prison sentence 
is obliged to take into consideration all circumstances (both mitigating and 
aggravating ones) when individualizing the prison sentence. When the court 
decision that imposed the prison sentence becomes final and when the defend-
ant gets the status of a convict, the individualization of sentencing during the 
pronouncement process is finished. Since that moment, the second individuali-
zation of incarceration begins. This is the individualization within the process 
of enforcement, which lasts until the prison sentence is executed. 

The status of the convict while serving the prison sentence depends on 
many different circumstances. We will only list some of them: the type of the 
penal institution, the department to which the convict is committed to, the 
group that the convict was assigned to, the distance from the convict’s family, 
the scope of their basic rights, special rights that were or were not given to the 
convict, the convict being a foreigner or not, the number of convicts in one 
room, etc. As a rule, the status of the convict in the penal institution depends on 
the convict’s conduct. The convict is constantly supervised and evaluated. The 
convict’s position depends on this evaluation, and it can be improved or made 
worse. It is important to mention that, first of all, the prison authorities have 
the right to take disciplinary actions towards the convict.2 Disciplinary meas-
ures are imposed on convicted persons if they commit a disciplinary offense. 

Prison sentences can be short, but its execution can be hard on the con-
victed person. Also, the prison sentence can be long, but its execution does not 
have to be hard on the convicted person. To put it simply, a short sentence but 
a hard life in prison, or a long sentence but an easy life in prison. How dif-
ficult serving the sentence will be depends, first of all, on the conditions in the 
prison and the prison rules.3 Although the defendant lost in the criminal pro-

1 V.: Milić, I. Individualizacija kazne zatvora na osnovu Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o izvršenju krivičnih sankcija iz 2019. godine, Proceedings of the Faculty of Law in 
Novi Sad, no. 4/2019, 1273–1277. 

2 V.: Milić, I., Dimovski, D., Kažnjavanje osuđenih lica – disciplinske mere, Proceedings 
of the Faculty of Law in Novi Sad, no. 1/2016. 219–231; Drakić, D., Milić, I., Utvrđivanje istine 
u disciplinskom postupku koji se vodi protiv osuđenog za vreme izdržavanja kazne zatvora, Pro-
ceedings of the Faculty of Law in Novi Sad, no. 2/2016, 475–491.

3 Milić, I. (2017). Individualizacija kazne zatvora – kriminološki, krivičnopravni i 
penološki aspekt, Novi Sad, 334. (doctoral thesis). Certain parts from the mentioned doctoral 
dissertation were used in this paper.
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ceeding, the person can be helped while serving the prison sentence to be in 
the best possible position and to leave the penal institution as fast as possible. 
A lawyer who knows many regulations in which provisions on the execution 
of a prison sentence can be found can help the convict to achieve the best pos-
sible position and leave the penal institution faster. 

The subject of this paper is the very process of committing the most dan-
gerous convicts to serve their prison sentences. The paper discusses the convicts 
to which a special law can be applied while they serve their prison sentence. In 
order to point out the importance of the topic, committing regular convicts to 
serve a prison sentence will be discussed in the beginning of the paper. After-
wards, we will discuss the identity of the most dangerous convicts and where 
they are serving their prison sentences. It will be said who the most dangerous 
convicts in the Republic of Serbia are, and after that comes the segment of the 
paper in which it is discussed where they serve prison sentences. Special atten-
tion is paid to the procedure of committing the most dangerous convicts. 

GENERAL RULES ON REfERRING CONVICTS TO SERVE  
A PRISON SENTENCE – PROVISIONS Of THE LAw  

ON EXECUTION Of CRIMINAL SANCTIONS

The execution of a prison sentence is regulated by numerous regula-
tions of different legal strength. Their main source is the Law on Execution of 
Criminal Sanctions.4 This Law does not only regulate the execution of crimi-
nal sanctions. This Law regulates, unless regulated otherwise by a separate 
law, the procedure of executing criminal sanctions against adults, the rights 
and obligations of the persons subject to the sanctions, the organization of the 
Administration for Executing Criminal Sanctions, oversight of its work, the 
execution of sanctions pronounced in connection with economic offences and 
minor offences, confiscation of the proceeds from crime and economic offenc-
es and the application of the measure of detention. The provisions of this Law 
shall apply in the procedure of execution of criminal sanctions against minors, 
as well as in the procedure of execution of imprisonment imposed for a misde-
meanour, unless otherwise determined by a special law.5

Convicted persons on whom the Law on Execution of Criminal Sanc-
tions is applied are committed to serve the prison sentence in a way that the 

4 Law on Execution of Criminal Sanctions, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 
55/2014, 35/201. (hereinafter: LECS).

5 Art. 1 of the LECS. 
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LECS prescribes.6 The convict is committed to serve the prison sentence by 
the competent court. There are several circumstances that decide what court 
will commit the convict to serve the prison sentence. The convict may be sent 
to serve the prison sentence while at liberty or from police custody. If the con-
vict is not in custody, which court will have the jurisdiction to refer the convict 
to serve the sentence depends on whether the convict’s temporary or perma-
nent residence is known or not. In that regard: 

1. It is the basic court according to the convict’s residence or, to be more 
precise, the convict’s residence at the moment the decision imposing the sen-
tence became final, that has the jurisdiction to commit the convict to serve the 
prison sentence. The same court shall retain jurisdiction if the temporary or 
permanent residence of the convicted person subsequently changes.7 It is logi-
cal that this criterion will be met in most cases for convicts waiting to serve 
the prison sentence. This conclusion is reached if one keeps in mind that it is 
mostly citizens of the Republic of Serbia who are penitentiaries in the Serbian 
penal institutions, and whose temporary or permanent residence is, as a rule, in 
the Republic of Serbia. Of course, there are exceptions to this rule. 

2. When the convicted person’s temporary or permanent residence is un-
known, it is the basic court that made the first-instance decision that has the 
jurisdiction to commit the convicted person to serve the prison sentence, and 
if the decision was made by a higher court, the basic court in the seat of that 
higher court has the jurisdiction.8 This criterion will primarily refer to foreign 
citizens and persons who do not have citizenship, and who must serve the pris-
on sentence in a penal institution in the Republic of Serbia. The author believes 
that the legislator should have prescribed the following as well: “…when the 
convict does not have temporary or permanent residence...”. The convict who 
is not in custody shall await the court order 9 to serve the prison sentence. If the 
convict does not report for the execution of the sentence within three days from 
the day when the convict was supposed to report to the execution, the penal in-
stitution shall notify the court that has the jurisdiction10, which shall order them 
to be brought in, and if the convicted person is in hiding or at large, the court 
shall order the issuance of an arrest warrant and notify the penal institution.11

6 V. in detail: Milić, I. (2015). Upućivanje osuđenih na izdržavanje kazne zatvora i 
mogućnost odlaganja izvršenja kazne zatvora, Proceedings, Kriminalističko – kriminološka 
istraživanja – stanje i perspektive, Banja Luka, 283–293.

7 Art. 54. LECS. 
8 Art. 55, para. 1. LECS. 
9 The convict has the right to request postponing the execution of a prison sentence.  

V.: Ivan Milić, Specifičnost odlaganja izvršenja kazne zatvora i primena mere pritvora s obzirom 
na trudnoću i ličnost žene, Proceedings of the Faculty of Law in Novi Sad, no. 1/2014. 447–457.

10 Art. 57, para. 3. LECS. 
11 Art. 58, para. 1 LECS. 
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A certain number of convicted persons are committed to serve prison 
sentences from custody. In this case, the convicts shall be committed to serve 
the prison sentences by the basic court on whose territory the seat of the insti-
tution where the convicted persons are detained is.12 

There is an exception to the rule that only a person convicted by a fi-
nal judgment can be committed to serve the prison sentence. According to the 
Criminal Procedure Code13 (art. 430): If the first-instance judgement imposes 
a prison sentence, the accused who is in custody may request to be commit-
ted to serve the prison sentence even before the judgment becomes final. The 
defendant can submit the request orally to the court or the institution in which 
the defendant is detained after the judgment is announced, and at that occa-
sion, the convict shall be warned that he will be equal in rights and obligations 
with other convicted persons while serving the prison sentence. The institution 
shall submit the minutes to the court without any delay. If the president of the 
council adopts the request by a decision, he shall deliver the decision to the 
defendant together with a certified transcript of the rendered judgment.14 

It is useful to see the statistics on the number of convicted persons ac-
cording to the way of admission to serving a prison sentence. The way of 
admission shall be shown only in the segment that refers to the subject of our 
work, namely: whether the convicts surrendered themselves to the prison, are 
brought in, or get sent to prison from custody.15 

12 Art. 55, para. 2 LECS.
13 The Criminal Procedure Code, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 72/2011, 

101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019. 
14 From Case Law: „By the decision of the first instance court, the defendant’s request to 

be committed to serve the prison sentence before the judgement became final was rejected. By 
the decision of the second instance court, the appeal of the defendant and his defence counsel 
was accepted, so the decision of the first instance court is revoked and the case is returned to the 
same court for a new decision. From the explanation of the court: On justifiable grounds, the 
appeal of the defendant and his defence counsel states that the challenged decision is incorrect, 
illegal and contrary to the principles of humanity and justice, i.e. that the reasons from the chal-
lenged decision are unclear and unacceptable. According to the order of the district court, the 
mere fact that the judgement of the first instance court is not yet final, and that costs caused by 
bringing the defendant to the repeated main hearing will occur, in case of the possible revocation 
of the judgment of the first instance court in the appellate procedure, are not relevant reasons for 
rejecting the defendant’s appeal to be committed to serve the prison sentence of four years and 
seven months, according to the said non-final judgment. (Decision of the Municipal Court in 
Subotica K. 1055/06, from the 15th of April 2008, and Decision of the District Court in Subotica 
Kž. 224/08, from the 6th of May 2008).” Source: Propisi.net (15th of April 2020.).

15 The statistics refer to 2008. Source: Annual report on the operation of the Administra-
tion for the Execution of Criminal Sanctions for 2008. Available at: http://reforma.bezbednost.
org/wp-content/uploads/downloads/2012/09/2008-Godisnji-izvestaj-Ministarstvo-pravde-Upra-
va-za-izvr%C5%A1enje-krivi%C4%8Dnih-sankcija.pdf (3rd of April 2020). 
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Table 1 – The way of admission of convicted persons to serve 
their prison sentence

Way of Admission Men Women

Surrendered to prison 3125 106

Brought in 2345 27

From custody 1030 22

The convict cannot “choose”16 the penal institution to which they will be 
sent to serve the sentence. The decision on which penal institution a convict 
will be committed to serve the prison sentence depends on many criteria, first 
and foremost on: 1. the sex of the convict; 2. the type of the crime committed; 
3. the form of culpability; 4. the age of the convict; 5. the severity of the im-
posed sentence; 6. whether the convicted person is a citizen of the Republic of 
Serbia, a foreigner or a person with no citizenship; 7. the convict’s residence. 
According to these criteria, the competent court will send the convict to an ap-
propriate penal institution to serve the prison sentence. Exceptionally, on the 
convict’s request and on justifiable grounds, or at the request of the police or 
security services for reasons of security, the director of the Administration for 
the Execution of Criminal Sanctions may make a decision that the convict will 
serve their sentence in another penal institution. The convict has the right to 
appeal to the judge for execution of criminal sanctions against the decision of 
the director of the Administration which determines the change of the place of 
execution of the sentence.17

16 For the basic goal of penological theory and practice, v.: Đuričić, S. Kriminalitet i ka-
znena politika, Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, no. 1/2017, 40.

17 Art. 49, p. 2 and LECS. V.: L. B. Smirnov, Ugolovno-ispolnitelʹnoe pravo, Saint Peters-
burg, 2002, 111–112. 
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LAw ON THE ENfORCEMENT Of THE PRISON SENTENCE 
fOR CRIMINAL OffENCES Of ORGANISED CRIME  

– wHO ARE THE MOST DANGEROUS CONVICTS?

Criminal legislation is not as stable a branch of law as it was only a few 
decades ago. The complexity of modern society and the new types of crime 
are usually stated as the justification for this fact, but this can only partially 
explain it. As for European countries, an additional reason is the harmoniza-
tion of criminal legislation with the law and standards of the European Union, 
as well as with the relevant conventions of the European Council.18 In recent 
years, Serbian criminal law and criminal procedure law has been going through 
a very dynamic period of development. Drafts, proposals for amendments, ad-
ditions or changes, or completely new legal texts are common, and it is hard to 
resist the impression that they are coming one after another exceedingly fast.19 
Criminal executive law has also been going through a dynamic period. This is 
reflected in the amendments and additions to the existing legal provisions and 
regulations, the enactment of new laws and regulations that change the exist-
ing ones, but also in the enactment of a special law and other regulations in the 
area of prison sentence execution. 

In 2009, the National Assembly passed the Law on the Enforcement of 
the Prison Sentence for Criminal Offences of Organised Crime,20 which in-
troduces significant innovations in terms of executing the prison sentence for 
a certain category of convicts. This Law underwent certain amendments and 
additions in 2010, when the Law on Amendments and Additions to the Law 
on the Enforcement of the Prison Sentence for Criminal Offences of Organ-
ised Crime21 was enacted.

The very title of the Law helps one understand what it regulates – the ex-
ecution of the sentence for criminal offences of organised crime. However, the 
content of the Law does not match its title. The first article of the LPS states: 
This Law governs the procedure of the enforcement of the prison sentence 
for criminal offences which are considered to be criminal offences of organ-

18 Stojanović, Z. Da li je Srbiji potrebna reforma krivičnog zakonodavstva?, Crimen (IV) 
2/2013, 120. 

19 Ristivojević, B. (2015). „Istina kao glavna žrtva angloamerikanizacije domaćeg 
krivičnog prava: Darvinov rasad u srpskoj šumi”, LV Savetovanje Srpskog udruženja za 
krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 3.

20 Law on the Enforcement of the Prison Sentence for Criminal Offences of Organised 
Crime, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 72/2009. (hereinafter: LPS. This abbrevia-
tion will include the amendments and additions to the Law as well). 

21 Law on Amendments and Additions to the Law on the Enforcement of the Prison Sen-
tence for Criminal Offences of Organised Crime, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 
101/2010. 
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ised crime within the meaning of the Law on Organisation and Competences 
of State Authorities in the Suppression of Organised Crime, organisation and 
competence of state authorities in the procedure of the enforcement of a sen-
tence, status of convicted persons and the monitoring of the enforcement of 
the prison sentence. 

Under stipulations set forth in this Law, the provisions hereof shall be 
also applicable to the enforcement of the prison sentence for:

1) the criminal offence of terrorism specified in Article 312 of the Crimi-
nal Code and the criminal offence of international terrorism referred to in 
Article 391 of the Criminal Code;

2) criminal offences under Articles 370 through 384 and Articles 385 
and 386 of the Criminal Code;

3) severe violations of the international humanitarian law committed in 
the territory of former Yugoslavia as of 1st January 1991 listed in the Statute 
of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia; 

4) the criminal offence of accessory after the fact referred to in Article 
333 of the Criminal Code if committed in relation to the criminal offences 
mentioned in sub-paragraphs 2) and 3) of the present paragraph. 

It is now easy to conclude that this Law does not regulate only the ex-
ecution of the prison sentence for criminal offences in the area of organised 
crime, but it is also applied to other convicts who committed severe criminal 
offences. This is why academics correctly point out that this Law should have 
a different title: “The Law on the Enforcement of the Prison Sentence for Se-
vere Criminal Offences”.22 

Perhaps the title of this Law should be “Law on the Enforcement of the 
Prison Sentence for Criminal Offences of Organised Crime and other Sever 
Criminal Offences “. In this case, according to the title, the focus would be 
on the execution of prison sentences for criminal offences of organised crime, 
while the execution of the prison sentence for other severe criminal offences 
would be secondary. 

The LPS talks about the “Law on Organisation and Jurisdiction of Gov-
ernment Authorities in Suppression of Organised Crime”. This is a law that 
does not exist under that title in the Republic of Serbia.23 In 2002, the Law 

22 Ignjatović, Đ. Кritička analiza stanja i tendencija u krivičnom izvršnom pravu Srbije, 
Crimen (I) 2/2010. 191.

23 Prof. Stojanović rightly states: Although it is not the case in all the countries in which 
criminal-law expansionism has come to the fore, in Serbia there is an especially negligent at-
titude towards the „craft” part of the work, i.e. towards the writing of the norms and the respect 
for the rules of legislative technique, which also creates essential problems. Zoran Stojanović, 
Krivično pravo u doba krize, Branič, no. 1–2, 2011, 40. It seems that the legislators in the 
field of execution of criminal sanctions had a „stepmotherly” attitude towards this branch of 
criminal law, the same one that the legislator had when passing the Law on Misdemeanours.  
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on Organisation and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression 
of Organised Crime was passed.24 However, this Law was amended multi-
ple times. Besides amending the articles of the Law, the National Assembly 
changed its titles to the Law on Organisation and Jurisdiction of Government 
Authorities in Suppression of Organised Crime, Corruption and other Severe 
Criminal Offences.25 This is a Law that ceased to apply in 2016, when the Law 
on Organisation and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of 
Organised Crime, Terrorism and Corruption was passed.26 

where do the most dangerous convicts   
serve the prison sentence?

As was previously mentioned, there are more than thirty penal institu-
tions in the Republic of Serbia in which regular convicts serve their prison 
sentences.27 It is interesting to note that in Serbia there are sections of certain 
penal institutions which are located in cities other than those in which the rel-
evant penal institutions are located. This is a bit unusual, having in mind the 
fact that the government establishes penal institutions by a regulation. This is 
being mentioned because the question arises as to where the persons to whom 
the LPS applies, namely the most dangerous convicts, serve the prison sen-
tence. Therefore, are special penal institutions only for the abovementioned 
convicts established, or are the prison sentences executed in the existing 
penal institutions?28

V.: Ristivojević, B., Milić, I. Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci, An-
nals of the Faculty of Law in Belgrade, no. 1/2016, 162. 

24 Law on Organisation and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of 
Organised Crime, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 42/2002. 

25 Law on Organisation and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of 
Organised Crime, Corruption and other Severe Criminal Offences, Official Gazette of the Repub-
lic of Serbia, no. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 60/20003, 67/2003, 29/2004, 58/2004, 45/2005, 
61/2005, 72/2009, 72/2011, 101/2011, 32/2013. 

26 Law on Organisation and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of 
Organised Crime, Terrorism and Corruption, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 
94/2016, 87/2018 (other laws).

27 With regard to convicted persons, and with regard to the legal regulations, we can 
distinguish between „regular convicts” and „special convicts”, which depends on which law is 
applied to them during the execution of the prison sentence. V.: Zdravko Grujić, Ivan Milić, 
(2015). Prava lica osuđenih na kaznu zatvora u krivičnom izvršnom zakonodavstvu Republike 
Srbije, Scientific Conference „Twenty years of the Dayton Peace Agreement“, Pale, 820. In this 
paper, special convicts are called the most dangerous convicts. 

28 V.: Милич, И. (2019). Где отбывают тюремное заключение самые опасные за-
ключенные в Республике Сербия? Уголовная политика и культура противодействия пре-
ступности: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 20 сент. 2019 г. : в 2 т. / редкол.: 
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It was decided that no “new/special” penal institutions for the most dan-
gerous convicts are to be established. It was considered that the capacities 
of the existing prisons should be used, which would just be adjusted for the 
special convicts serving the prison sentence. Having in mind the number of 
convicted persons29 to whom the LPS applies, it was decided that the Special 
Department30 for the serving of the prison sentence for organized crime offenc-
es is to be established, at a high security penal and correctional institution.31 
Closed-type penal and correctional institutions with special security are the 
strictest penal institutions in Serbia in which prison sentences are executed. 
According to the current regulations, there are three closed type high-secu-
rity penal and correctional institutions in the Republic of Serbia, namely the: 
1. Penal Correctional Institution in Istok; 2. Penal Correctional Institution in 
Požarevac-Zabela;32 3. Penal Correctional Institution in Belgrade.33 

In addition to the prison sentence, the perpetrator of the criminal of-
fense may also be imposed “security measures consisting of deprivation of 
liberty”. The most dangerous convicts were taken into consideration during 
the development of the legislation. For the most dangerous convicts who 
have been imposed, in addition to the prison sentence, the security meas-
ures of compulsory psychiatric treatment and confinement in a medical 

Осипенко, А. Л., Вишневецкий, К. В., Соловьев, В. С. и др. – Краснодар: Краснодарский 
университет МВД России, – Volume I, 44–50.

29 For example, in 2018, 379 persons were reported for criminal offences for which the 
Prosecutor’s Office for Organised Crime has jursidiction. Source: Statistical Office of the Re-
public of Serbia, Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2018. Prijave, optuženja 
i osude, Bulletin 653. Belgrade, 2019. Available at: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/
G20195653.pdf (14 April 2020.).

30 Hereinafter: Special department. 
31 Art. 2, para. 1 LPS. 
32 It is interesting to provide certain data when it comes to this penal institution: The 

institution is still overpopulated, especially the closed ward. Although the institution has the ca-
pacity to accommodate 800 convicts and 60 detained persons, on the day the National Preventive 
Mechanism visited the institution, there were 1631 persons altogether. 1591 of them were con-
victed persons, 23 were detained persons, and 17 were persons convicted for a misdemeanour. 
The number of persons in certain pavilions was as follows: I pavilion – 166; II pavilion – 153; 
III pavilion – 178; IV pavilion – 169; V pavilion – 188; VII pavilion – 261; VIII pavilion (semi-
open and open wards) – 271; Hospital – 70; Receiving ward – 53 and to be transferred to the 
Penal Correctional Institution in Belgrade – 80. 23 persons out of the 1631 were under enhanced 
surveillance, 6 were in solitary confinement, 5 were getting treatment in the Special Prison Hos-
pital, and 4 were on a leave of absence. Source: Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, 
monitoring ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode, Izveštaj o poseti KPZ Požarevac 
– Zabela. record book no. 13493 date: 07 April, 2015. Available at: https://ombudsman.rs/attach-
ments/4188_Izvestaj%20o%20poseti%20KPZ%20Pozarevac%20-%20final.pdf (14 April, 2020).

33 Art. 3 of the Decree on the establishment of the Institution for Execution of Criminal 
Sanctions in the Republic of Serbia, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 20/2006, 
89/2009, 32/2010, 53/2011, 11/2017. 
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institution, compulsory alcohol addiction treatment and compulsory drug ad-
diction treatment, including the treatment in the course of serving the prison 
sentence, separate premises under surveillance shall be provided at the Spe-
cial Prison Hospital.34

Making the decision to commit a convict   
to the Special Department

A convicted person is not automatically committed to serve the prison 
sentence at the Special department. This means that the court which passed 
the judgement is not authorized to determine whether the convict is danger-
ous enough to be committed to the Special Department. Therefore, the court 
does not state in the judgement whether the convict will be committed to serve 
the prison sentence at the Special department or not. After the conviction, a 
special procedure is conducted, in which a decision should be made where 
the convict will be sent to serve the prison sentence. During the procedure, it 
is necessary to determine whether there are legal grounds for committing the 
convict to the Special Department – to determine whether he is the most dan-
gerous type of convict or not.

Material Conditions for Sending Convicts 
 to the Special Department

It is important to point out that only male adults can be committed to 
the Special department. Therefore, minors and women cannot be committed to 
it. The legislator has prescribed several cases when a convict may be sent to 
serve the prison sentence at the Special Department, which differ depending 
on the crime committed.

А) Any male adult whose convicting judgement is final, and who was 
detained prior to the finality of the judgement, i.e. who was convicted by a 
final judgement in absentia for criminal offences mentioned in Article 1, 
paragraph 1 shall be committed to serve the prison sentence at the Special 
Department if it is established that circumstances exist indicating any danger 
that the convict will:

1) continue, through a convict or some other person, to direct criminal 
activities of an organised criminal group;

2) establish, through a convict or some other person, cooperation with 
some other organised criminal group to continue with criminal activities;

34 Art. 2, para. 1 LPS. 
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3) organise, through a convict or some other person, conflicts with some 
other organised criminal group;

4) endanger, through some other person, the safety of a Judge, Public 
Prosecutor or another participant in the criminal proceeding that is in force or 
that is final or some other official who has proceeded in the pre-trial proceed-
ing or in the proceeding for the enforcement of the sentence;

5) induce another person to commit criminal offences.35

In this case, it is about criminal acts which are classified under “organ-
ised crime”. This decision of the legislator is a bit unusual, because it is first 
said “...is committed...” and at the end “...if it is determined...”. Therefore, the 
question arises as to whether the convict is committed or only may be com-
mitted; whether the committal is obligatory or optional?36 Regardless of the 
solution, we consider the committal to be optional. Another question arises 
here - whether it is necessary to establish the existence of all the circumstances 
or is only one sufficient? This legal solution should be interpreted in such a 
way that it is necessary to establish the existence of all five circumstances, be-
cause it is clearly prescribed “if it is determined that there are circumstances”. 
Although it seems that such a solution was not the legislator’s intention, but 
rather a reckless nomotechnic. It seems that the legislator’s intention was that 
the convicted person could be committed if there is one of the alternatively list-
ed circumstances, because rarely will all five circumstances be met. Besides, it 
seems unjustified to demand the existence of all five circumstances, when only 
two circumstances are sufficient for the other two groups of convicts.37 

B) Any male adult whose conviction is final, and who was detained prior 
to the finality of the judgement, i.e. who was convicted by final judgement in 
absentia for the criminal offences mentioned in Article 1, paragraph 2, sub-
paragraph 1 of the LPS, for which the circumstances mentioned in paragraph 
1, sub-para. 4 and 5 of this Article exist, may be also committed to serve the 
prison sentence at the Special Department.38 

35 Art. 14, para. 1 LPS.
36 This solution reminds us of the Article 46 of the Criminal Code, Official Gazette of the 

Republic of Serbia, no. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 
108/2014, 94/2016, 35/2019 which regulates conditional release, which prescribes „a convict 
who has served two thirds of the prison sentence, the court shall conditionally release him from 
serving the sentence, if during the serving of the sentence...”

37 Academics rightly state that the circumstances listed under 2. and 3. (that the con-
vict will cooperate or get into a conflict with other criminal groups) are unnecessary, since they 
are already covered by circumstance stated under 1. V.: Ignjatović, Đ. (2014). Pravo izvršenje 
krivičnih sankcija, Belgrade, 220.

38 Art. 14, para. 2 LPS. 
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C) Any male adult whose conviction is final, and who was detained 
prior to the finality of the judgement, i.e. who was convicted by final judge-
ment in absentia for the criminal offences mentioned in Article 1, paragraph 2, 
sub-para. 2 through 4 of the LPS, may be also committed to serve the prison 
sentence at the Special Department, to serve a prison sentence of minimum ten 
years, for which the circumstances mentioned in paragraph 1, sub-para. 4 and 
5 of this Article exist.

In the case of B and C it is indisputable that it is an optional committal 
to the Special Department.

Procedure for committal to the Special Department

In the case of regular convicts, we have seen that the competent court 
commits them to serve the prison sentence in a certain penal institution. A 
question arises related to the committal of convicts to the Special Department - 
who makes the decision about it, the prison authorities or the court? There are 
other questions related to the very process of the committal and the status of 
the convict during it. 

The first-instance procedure for committal  
to the Special Department

According to the Law on the Enforcement of the Prison Sentence for 
Criminal Offences of Organised Crime, the ruling by which the convict is 
committed to serve the prison sentence in the Special Department is made by 
the president of the court, or an authorized judge if they determine that there 
exists at least one of the circumstances from Article 14 the LPS.39 This refers 
to the president of the Higher Court in Belgrade.40 

The existence of the circumstances listed in Article 14 of the LPS 
is determined based on the facts and evidence gathered during the criminal 
proceeding, police reports and security services reports, as well as on the opin-
ion of the Public Prosecutor. The police, the security services and the Public 
Prosecutor are obliged to submit, at the request of the court, the appropriate 
documentation, reports and opinions on the basis of which it can be deter-
mined that there is a reason for the convict to be committed to serve a prison 
sentence at the Special Department.41 The ruling shall be passed within three 

39 ART. 15, para. 1 LPS. 
40 The President of the Higher Court in Belgrade may authorize another judge. V.: Art. 9. 

LPS. 
41 Art. 15, para. 2 and 3 LPS. 
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days from the day the judgement imposing imprisonment on the convicted 
person has become enforceable.42 

We are not certain that the president of the court will be able to deter-
mine all of the circumstances relevant for making the decision on whether it 
is necessary to commit the convict to serve the prison sentence at the Special 
Department within the three-day time frame. Especially having in mind that all 
the check-ups of the convict by the police and the security services are to be 
submitted during the same time frame. 

Proceedings upon appeal

The convicted person may appeal against the ruling by which he is com-
mitted to serve the prison sentence at the Special department within three days 
from the day of delivery of the ruling. The appeal shall not delay the enforce-
ment of the ruling. The appeal shall be filed to the President of the Appellate 
Court, through the first-instance court.43 This refers to the president of the Ap-
pellate Court in Belgrade.44 The appeal accompanied with the ruling and other 
case-files shall be transmitted to the President of the Appellate Court within 
three days from the day of delivery of the appeal. To make a decision on the 
appeal the President of the Appellate Court may seek additional clarification 
from the Court President, police, security services and the Public Prosecutor. 
Deliberating on the appeal the President of the Appellate Court may, by ruling, 
dismiss the appeal as untimely or inadmissible, reject the appeal as unground-
ed or sustain the appeal and revoke the first-instance ruling. The decision shall 
be passed within 15 days from the day the appeal is served. The President of 
the Appellate Court shall, by ruling, sustain the appeal and revoke the deci-
sion on committal of the convicted person to the Special Department to serve 
the prison sentence if they establish that no circumstances mentioned in Arti-
cle 14 hereof exist.45

42 Art. 15, para. 4 LPS. 
43 Art. 15, para. 5, 6 and 7 LPS. 
44 With the addition that the president of the Higher Court in Belgrade can also authorize 

another judge. V.: Art. 9 LPS. 
45 Art. 16 LPS. 
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Committing convicted persons to the Special Department 
after the ruling of the President of the Court

When the competent court passes the convicting verdict, the court does 
not determine whether the convict belongs to the category of the most danger-
ous convicts who are to be committed to the Special Department. Only when 
the president of the court passes the ruling on committing the convicted person 
to the Special Department is it determined that the convicted person belongs 
to the category of the most dangerous convicts. Upon making the final deci-
sion on the committal of the convicted person to serve the prison sentence, 
the Special Department shall be provided with a warrant for admittance, the 
enforceable judgment, the final decision and other documents collected dur-
ing the criminal proceeding and the proceeding in respect of committal for 
the purposes of serving the sentence. The warrant for escorting the convict-
ed person for serving the prison sentence at the Special Department shall be 
transmitted to the penal institution where the convicted person is located.46 
Although the convicted person was committed to the Special Department, 
there is a possibility that after a certain period of time they will be transferred 
to another department.

Trial of the Convicted Person

We can say that the convicted person is on trial during the process of 
committal to the Special Department, but not for a criminal offence. During the 
process, only the ruling on whether the convict will serve the prison sentence 
at the Special Department or not is passed. However, during the process the 
truth should be established - whether there are conditions for committing the 
convicted person to serve the prison sentence at the Special Department or not. 

As we have seen, this ruling is passed by the president of the court. It 
is the author’s opinion that it would be justified for the ruling on committing 
the convict to the Special Department to be made by the judicial panel which 
passed the judgement. The author believes that the members of the judicial 
panel are more competent to determine whether the convicted person should 
be committed to the Special Department, because, first of all, the court pro-
ceedings were conducted before the members of the judicial panel. In that way, 
there would not be another special process in which only the president of the 
court would pass the ruling on sending the convict to the Special Department.

46 Art. 17 LPS. 
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CONCLUSION

If the convicted person is committed to serve the prison sentence at the 
Special Department, it means that his position will be more unfavourable com-
pared to convicts who do not serve the prison sentence there. The rights of 
convicts in the Special Department are not the same as the rights of other con-
victs. We are talking about the convict whose rights are limited, and contact 
with the outside world is reduced to a minimum, under strict control of the 
prison authorities. We are not certain that the legislator has regulated impor-
tant issues in the best way within the LPS. Are the most dangerous convicts 
really the ones described in the LPS? If the legislator really wanted to commit 
the most dangerous convicts to serve the sentence at the Special Department, 
then this option should have been given to the judicial panel that passed the 
convicting verdict. The court which passed the convicting verdict is obliged 
to determine all circumstances when individualizing the prison sentence, so it 
is justified to determine at the same time where the convict will be committed 
to serve the sentence.

In any case, although the convict lost in the special process as well, it 
is still possible to help him while he serves the prison sentence. Individualiza-
tion of the prison sentence lasts until it is completed; the convict is constantly 
monitored and evaluated, so there is a possibility for them to be transferred 
from the Special Department. A lawyer who knows the many regulations in 
which provisions on the execution of a prison sentence can be found can help 
the convict with this. When we say „knows“ the regulations, we wish to say 
that there are many regulations of different legal priority in this area, whose 
provisions are, inter alia, vague, imprecise, contradictory, and their interpreta-
tion is a great challenge even for the greatest lawyers. 
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KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA47

SAŽETAK: Pravo na privatnost je jedno od fundamentalnih 
ljudskih prava koje služi ostvarivanju čoveka kao društvenog bića i 
zaštiti privatne sfere njegovog života. Iako se ono može posmatrati 
na različite načine, u današnjim uslovima ekspanzije informacio-
nih i komunikacionih tehnologija, ono se u najvećoj meri dovodi u 
vezu sa podacima o ličnosti i njihovom dostupnošću trećim licima.  
U tom smislu, pravo na privatnost se štiti i preko zaštite podata-
ka o ličnosti. Osnov za ovakvu zaštitu u srpskom pravu je sadržan 
već u Ustavu Srbije, a domaći zakonodavac je donošenjem novog 
Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pokazao svoju odlučnost da tu 
zaštitu pojača i proširi. Kada je reč o krivičnopravnoj zaštiti, ona 
je predviđena Krivičnim zakonikom u smislu propisivanja poseb-
nog krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka iz  
čl. 146. Krivičnog zakonika. Autori ovog naučnog rada će poku-
šati da izlože u čemu se ogleda ugroženost prava na privatnost i 
podataka o ličnosti, te da kroz prikazivanje elemenata navedenog 
krivičnog dela daju jasniju sliku kako se krivičnopravna zaštita ovih 
vrednosti ostvaruje u pravu Srbije.

Ključne reči: pravo na privatnost, neovlašćeno prikupljanje lič-
nih podataka, Krivični zakonik, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

* Rad je primljen 4. 5. 2020. a prihvaćen je za objavljivanje 31. 7. 2020. godine.

 *



348

Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 3/2020.

UVOD

Svakodnevni život savremenog čoveka bazira se na dostignućima novih 
informacionih i komunikacionih tehnologija koje mu omogućavaju uspo-
stavljanje socijalne i poslovne interakcije putem raznih oblika društvenog 
umrežavanja. Ovakav oblik interakcije ostvaruje se razmenom informacija i 
drugih sadržaja veoma lako dostupnih velikom broju lica što povećava opa-
snost od zloupotreba. 

Pojava novih tehnologija je posebno ugrozila pravo na privatnost. Pita-
nje privatnosti je jedno od najsloženijih društvenih, etičkih i pravnih pitanja. U 
svakodnevnoj komunikaciji termin privatnost se upotrebljava za označavanje 
nečega što je lično, poverljivo, neslužbeno, skrovito, zatvoreno za javnost.1 
Privatan život obuhvata situacije u kojima čovek, zaštićen od javnosti, živi 
onako kako želi, a u cilju razvoja sopstvene ličnosti uspostavlja i neguje od-
nose sa drugim ljudima.2 Pravo na privatnost je fundamentalno pravo čoveka 
da deo svog života koji nije zavisan od institucija, moralnih i drugih pravila 
uređuje po sopstvenim željama i sklonostima. Ovo pravo spada u kategoriju 
ličnih prava, kao subjektivnih građanskih prava na ličnim dobrima, budući da 
je privatnost element čovekovog društvenog bića koji je na najneposredniji 
i neraskidivi način vezan za njega.3 Profesor Vladimir V. Vodinelić pravo na 
privatnost definiše kao „pravo da se bude nedostupan drugim u stvarima koje 
ih se ne tiču (da se time uopšte ne bave), a nije povreda prava na identitet itd. 
(prava na ime, prava na ugled itd. – prim. autora)“4 Privatnost se smatra zašti-
ćenim prostorom iz koga je svako drugo lice fizički i psihički isključeno. Iako 
se pravo na privatnost pre svega vezuje za fizička lica, potrebno je ukazati da 
svoju privatnost (tajnu sferu) imaju i pravna lica.5

Poimanje prava na privatnost se tokom vremena menjalo. Isprva, ono 
se posmatralo u svetlu prava na privatni i porodični život, te zaštite doma, 
kao i korespondencije koju pojedinac ostvaruje sa spoljašnjim svetom. U tom 
smislu, pravo na privatnost je dobilo svoju manifestaciju u međunarodnim ak-
tima, i to u čl. 12. Univerzalne deklaracije o pravima čoveka6 iz 1948. godine, 

1 Hadson, L. D. (2010). The Right to Privacy. New York: Infobase Publishing, 13.
2 Mladenov, M. (2013). Zaštita prava na privatnost u praksi Evropskog suda za ljudska 

prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 3, 578.
3 Vodinelić, V. V. (2010). Građansko pravo: Uvod u građansko pravo i opšti deo građan-

skog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik, 259.
4 Ibid. 266.
5 Ibid. 262.
6 Universal Declaration on Human Rights, preuzeto 18. 7. 2020. sa: https://www.un.org/

en/universal-declaration-human-rights/.
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zatim u čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda7 iz 1950. 
godine, kao i u čl. 17. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pra-
vima8 iz 1966. godine.

Danas se pravo na privatnost u najvećoj meri dovodi u vezu sa poda-
cima o ličnosti, kao podacima koji se odnose na pojedinca i služe njegovoj 
identifikaciji i raspoznavanju u odnosu na ostala lica (npr. lično ime i prezime, 
prebivalište, mejl adresa, bračni status itd.). Kako podaci o ličnosti pripadaju 
određenom licu, ono je slobodno da njima raspolaže, odnosno svako prilikom 
komunikacije sa drugim ljudima ima mogućnost samoodređivanja komunika-
cije, tj. mogućnost saopštavanja informacija o sebi kome, kako i koliko želi.9 
Dakle, svakome se ostavlja na volju da odluči o tome da li će i u kojoj meri 
svoje podatke o ličnosti izložiti drugima ili široj javnosti.10

Lični podaci uživaju zaštitu u kontekstu napred navedenih međunarod- 
nih akata jer nesumnjivo čine elemente nečijeg privatnog života. Pove-
lja Evropske unije o osnovnim pravima11 iz 2012. godine, u čl. 8, posebno 
reguliše pravo na zaštitu ličnih podataka, nezavisno od zaštite privatnog i po-
rodičnog života (čl. 7), dok Konvencija Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu 
na automatsku obradu ličnih podataka12 iz 1981. godine takođe pruža zaštitu 
ličnih podataka koji su predmet automatske obrade. Svi napred navedeni me-
đunarodni ugovori su deo pravnog poretka Srbije.

Podaci o ličnosti oduvek imaju veliki značaj za onoga na koga se odnose, 
ali u današnjim okolnostima kada se oni „komercijalizuju“ i kada predstavlja-
ju vrednu „robu“, njihov značaj raste i za treća lica.13 Upravo imajući u vidu 

7 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, preuzeto 
18. 7. 2020. sa: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

8 International Covenant on Civil and Political Rights, preuzeto 18. 7. 2020. sa: https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

9 Riley, T. (1984). Data Protection Today and Some Trends. Low/Technology, Vol. 17,  
No. 1, 9. 

10 Profesor V. V. Vodinelić pravo na lične podatke posmatra kao zasebno subjektivno pra-
vo ličnog karaktera. Vid. Šarkić, N. et. al. (2011). Pravo informacionih tehnologija. Beograd: 
Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik, 139. Razlikovanje prava 
na privatnost i prava na zaštitu ličnih podataka svoje utemeljenje nalazi u razlikovanju pojmova 
„privatnost“ i „ličnost“. Dok se pod pojmom privatnost podrazumeva čitav niz karakteristika 
ličnosti koje tek kada se povežu u određenu strukturu mogu formirati portret određene ličnosti, 
pojmom ličnost se pokriva područje koje karakteriše jednu određenu individuu po čemu se ona 
razlikuje od drugih. Casstells, M. (2002). Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing, 16.

11 Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of European 
Union, C 326/391, 26. 10. 2012.

12 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data, preuzeto 18. 7. 2020. sa: https://rm.coe.int/1680078b37.

13 Usled prelaska iz „analognog“ u „digitalni“ svet i rastućeg značaja digitalnih sadržaja 
i digitalnih usluga, velike korporacije koje isporučju takve sadržaje i takve usluge u podacima  
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ugroženost čovekove privatnosti i njegovih podataka o ličnosti, pitanje zašti-
te prava na privatnost je veliki praktični i teorijski izazov savremenog prava. 
Prilikom pravnog regulisanja ovog pitanja, u uslovima široke primene infor-
macionih tehnologija, problem je pronalaženje prave mere između potrebe 
ostvarivanja prava građana na zaštitu privatnosti i potrebe društvene zajednice 
za ostvarivanje javnog interesa.14

Zaštita privatnosti i podataka o ličnosi se pruža sa građanskopravnog i 
krivičnopravnog aspekta. Ova zaštita u građanskopravnom smislu se ostvaru-
je preko mehanizma odgovornosti za štetu i njene naknade. S druge strane, 
krivičnopravna zaštita podrazumeva inkriminaciju neovlašćenog prikupljanja 
podataka o ličnosti. Pravo Srbije poznaje oba vida zaštite.

PRAVO NA PRIVATNOST  
I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U USTAVU SRBIjE   

I ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Pravna zaštita sfere privatnosti nije novina u pravnom sistemu Repu-
blike Srbije. Najraniji tragovi zaštite prava na privatnost nalaze se u Ustavu 
Kraljevine Srbije iz 1888. godine kojim je garantovana nepovredivost stana i 
tajnost pisama i telegrafskih depeša.15 Slični instrumenti zaštite su bili predvi-
đeni i kasnijim ustavima Srbije i drugih država u čijem sastavu se ona nalazila. 
Ustav Srbije iz 2006. godine (u daljem tekstu skraćeno: Ustav) ne definiše 
pravo na privatnost ali uređuje prava i slobode kroz koje se ono ostvaruje, 
te u tom smislu štiti dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti,16 nepovredivost 
psihičkog integriteta,17 te nepovredivost stana18 i tajnost pisama i drugih 
sredstava opštenja.19 Čl. 42. Ustava se, međutim, posebno garantuje zaštita lič-
nih podataka, pa tako:

o ličnosti nalaze sve više vrednosti nego u novcu koji im korisnici plaćaju. Za više o ovome,  
V.: Midorović, S., Sekulić, M. (2019). A New Function of Personal Data in the Light of the Con-
tract for the Supply of Digital Content and Digital Services. Zbornik radova Pravnog fakulteta u 
Novom Sadu, br. 3, 1187–1208. 

14 Lilić, S. (2010). Zaštita ličnih podataka u pravu Srbije i evropski standardi, u: Harmo-
nizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Beograd: Institut za među-
narodnu politiku i privredu i Hans Zajdel fondacija, 441.

15 Ustav Kraljevine Srbije, čl. 15. i 23, preuzeto 3. 3. 2020. sa: http://www.ius.bg.ac.rs/
prof/materijali/martan/USTAV%20KRALjEVINE%20SRBIJE%201888.pdf.

16 Čl. 23. Ustava Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.
17 Čl. 25. Ustava.
18 Čl. 40. Ustava.
19 Čl. 41. Ustava.
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„Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. (st. 1) Prikupljanje, dr-
žanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom (st. 2). 
Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju  
su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog po-
stupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom 
(st. 3). Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj 
ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zlou-
potrebe (st. 4).“

Zakon na koji se Ustav poziva je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  
iz 2018. godine20 (u daljem tekstu skraćeno: ZZPL). ZZPL je donet sa ciljem 
da se zaštita podataka o ličnosti u Srbiji podigne na jedan viši nivo. Uzor 
domaćem zakonodavcu je bila Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske uni-
je21 (General Data Protection Regulation, u daljem tekstu skraćeno: GDPR)  
iz 2016. godine22, a slobodno se može reći da ZZPL praktično preuzima sva 
rešenja iz GDPR uz izvesna manja odstupanja. U čl. 1. ZZPL je određeno nje-
govo polje primene, pa je tako navedeno:

„Ovim zakonom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa 
obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela ob-
rade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača 
podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge 
države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, 
pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u 
vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade (st. 1). 
Ovim zakonom uređuje se i pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom 
podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage 
i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja 
krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacio-
nalnoj bezbednosti, kao i slobodni protok takvih podataka (st. 2).”

20 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik RS, br. 87/2018.
21 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 

2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Re-
gulation), Official Journal of European Union, L 119/1, 4. 5. 2016.

22 O razlozima za donošenje GDPR, njegovim ciljevima, strukturi i polju primene,  
v.: Diligenski, A., Prlja, D., Cerović, D. (2018). Pravo zaštite podataka GDPR. Beograd: Institut 
za uporedno pravo, 11–17.
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KRIVIČNO DELO  
NEOVLAŠćENO PRIKUPLjANjE LIČNIH PODATAKA

Tradicija krivičnopravne zaštite podataka o ličnosti u Srbiji započeta  
je važećim Krivičnim zakonikom iz 2005. godine23 (u daljem tekstu skraćeno: 
KZ) koji u grupi krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina24 
predviđa posebno krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka u  
čl. 146. Razlog za inkriminisanje neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka 
bila je sve veća opasnost od napada na privatnost usled naglog tehnološkog 
razvoja i pojave novih oblika komunikacije.

Odredba čl. 146. KZ glasi:
„Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osno-

vu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju 
nisu namenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine 
(st. 1). Kaznom iz st. 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja 
podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi (st. 2). Ako 
delo iz st. 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se za-
tvorom do tri godine (st. 3).”

Zakonodavac je predvideo dva osnovna oblika ovog krivičnog dela u 
st. 1. i 2, kao i jedan kvalifikovani oblik iz st. 3. Navedeno krivično delo ima 
blanketni karakter, budući da je za njegovo potpuno razumevanje neophodno 
imati u vidu odredbe drugih zakona.25 U tom smislu, ZZPL je relevantan zakon 
koji treba imati u vidu prilikom analize krivičnog dela.

Kod osnovnog oblika ovog krivičnog dela iz st. 1, radnja izvršenja je 
određena alternativno i za ostvarenje obeležja krivičnog dela je neophodno da 
je izvršilac preduzeo jednu od njih. Najpre, to može biti pribavljanje ličnih 
podataka, a pod tim se podrazumeva „dolaženje“ do ovih podataka, saznavanje 
njihove sadržine.26 Sam način na koji se lični podaci pribavljaju nije od zna-

23 Krivični zakonik, Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2
009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016. i 35/2019. 

24 Tu spadaju krivična dela poput narušavanje nepovredivosti stana iz čl. 139. KZ, neo-
vlašćeno otkrivanje tajne iz čl. 141. KZ, povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki iz čl. 142. KZ 
itd. Zaštitni objekt svih ovih krivičnih dela, pa tako i neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka, 
jesu sloboda i prava čoveka i građanina. Načelno rečeno, svim krivičnim delima se štite izvesna 
prava čoveka, ali se u ovom slučaju radi o krivičnim delima raznorodnog karaktera kojima se 
štite različite slobode i različita prava koja ne čine koherentnu celinu i oko kojih se ne javljaju 
srodna pravna pitanja kao sporna. V.: Stojanović, Z., Delić, N. (2013). Krivično pravo: posebni 
deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik, 39.

25 Jović, M. (2015). Blanketna krivična dela. Pravne teme, br. 3, 68.
26 Lazarević, LJ. (2011). Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univer-

ziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik, 552.
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čaja, osim ukoliko se time ne ostvaruju obeležja nekog drugog krivičnog dela. 
Zatim, saopštavanje drugom je upoznavanje nekog lica sa sadržinom podata-
ka27, dok naposletku upotreba ličnih podataka u svrhu za koju nisu namenjeni 
podrazumeva korišćenje ličnih podataka za ostvarivanje nekog cilja za čije 
ostvarivanje oni nisu namenjeni.28

Kada govorimo o pribavljanju ličnih podataka i njihovom saopštavanju 
drugom, kao radnjama izvršenja krivičnog dela, neophodno je da se one vrše 
neovlašćeno, a to najjednostavnije rečeno znači bez pravnog osnova. Vršenje 
ovih delatnosti bez pravnog osnova znači da je reč o „zloupotrebi ličnih poda-
taka koji sami po sebi, pod uslovima utvrđenim zakonom, mogu biti predmet 
prikupljanja, obrade i korišćenja u svrhe određene zakonom“29, kako smatra 
prof. Zoran Stojanović.

Ovde KZ zapravo upućuje na ZZPL, budući da potonji zakon reguliše 
obradu ličnih podataka na zakonom dozvoljeni način. U tom smislu, obrada 
ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano 
ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što 
su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, 
pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkri-
vanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi 
način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništava-
nje.30 ZZPL propisuje izvesna načela koja se moraju poštovati prilikom obrade 
podataka. Najpre, obrada mora biti zakonita, poštena i transparentna, potom 
ograničena u odnosu na svrhu koja se njom želi postići, ograničena samo na 
one podatke koji su zaista neophodni i koji moraju biti zaštićeni i čuvani samo 
onoliko vremena koliko je to potrebno za ostvarivanje svrhe obrade.31 Obrada 
je zakonita (načelo zakonitosti obrade ličnih podataka) samo ako je ispunjen 
jedan od sledećih uslova: ako je lice na koje se podaci o ličnosti odnose pri-
stalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih 
svrha, ako je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na 
koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se po-
daci odnose, pre zaključenja ugovora, zatim ako je obrada neophodna u cilju 
poštovanja pravnih obaveza rukovaoca. Isto tako, obrada je zakonita ako je 
neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose 
ili drugog fizičkog lica, potom ako je neophodna u cilju obavljanja poslova u 

27 Lazarević, LJ. (2011). Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univer-
ziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik, 552

28 Ibid., 552.
29 Stojanović, Z. (2018). Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: JP Službeni glasnik, 538.
30 Čl. 3. st. 1. t. 3. ZZPL.
31 Čl. 5. st. 1. ZZPL.
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javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili ako 
je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, 
osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobo-
de lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a 
posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.32 Pri tome, lični 
podaci koji su predmet obrade moraju biti tačni jer ukoliko nisu radilo bi se o 
nekom drugom krivičnom delu.33 Tačnost ličnih podataka naročito dobija na 
značaju u eri ekspanzije digitalne obrade podataka. Pored toga što moraju biti 
tačni, lični podaci se moraju blagovremeno ažurirati i uskladiti sa eventualnim 
promenama koje se odnose na lice o čijim podacima se radi. Netačnim poda-
cima se mogu smatrati i nepotpuni podaci kao i podaci izvučeni iz konteksta.34 

Mišljenja smo da je pribavljanje ličnih podataka i njihovo saopštavanje 
drugom neovlašćeno, ne samo onda kada je to učinjeno u suprotnosti sa nače-
lom zakonitosti iz ZZPL, nego i kada je učinjeno suprotno ostalim načelima iz 
ovog Zakona, pa tako i kada je učinjeno na nepošten način, netransparentno itd.

Kada je reč o radnji izvršenja u vidu upotrebe ličnih podataka u svrhu za 
koju nisu namenjeni, takođe se radi o zloupotrebi ličnih podataka,35 odnosno 
o njihovoj neovlašćenoj upotrebi. Moguće je da izvršilac krivičnog dela od 
početka upotrebljava lične podatke u neku drugu svrhu od one za koju su na-
menjeni, a ono što je takođe moguće jeste da izvršilac započne upotrebu ličnih 
podataka u svrhu za koju su namenjeni, ali da potom te iste podatke nakon 
izvesnog vremena nastavi da upotrebljava u neke druge svrhe. Ako promena 
svrhe obrade nije zasnovana na pristanku lica čiji se lični podaci upotreblja-
vaju ili radi ostvarenja ciljeva u demokratskom društvu,36 postoji nekoliko 
kriterijuma koji ukazuju da li se lični podaci upotrebljavaju neovlašćeno ili 
ne. Ti kriterijumi su: da li postoji veza između svrhe za koju su podaci priku-
pljeni i druge svrhe nameravane obrade, zatim okolnosti u kojima su podaci 
prikupljeni, potom priroda podataka, a posebno da li se obrađuju posebne vrste 
podataka o ličnosti,37 odnosno podaci o ličnosti u vezi sa krivičnim presuda-
ma i kažnjivim delima,38 te moguće posledice dalje obrade za lice na koje se 
podaci odnose i primena odgovarajućih mera zaštite, kao što su kriptozaštita 
(šifriranje) i pseudonimizacija (privremeno maskiranje).

32 Čl. 12. ZZPL.
33 Stojanović, Z. (2018). Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: JP Službeni glasnik, 538.
34 Kugler, T., Rucker, D. (2018). New Eeuropean General Data Protection Regulation: A 

Practitioner’s Guide, C. H. Beck und Hart Publishing, 68.
35 Stojanović, Z., op. cit., 538.
36 Misli se na ciljeve iz čl. 40. st. 1. ZZPL.
37 Obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti je propisana odredbom čl. 17. ZZPL.
38 Obrada u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima je regulisana u čl. 19. ZZPL.
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Objekat krivičnog dela su lični podaci. Na početku ovog rada smo 
ukazali na pojedine karakteristične lične podatke i na jedno generalizovano 
poimanje istih. Ipak, jedna veoma detaljna i sveobuhvatna definicija ličnih po-
dataka je data u ZZPL koji propisuje da je lični podatak svaki podatak koji 
se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili 
posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime i identifikaci-
oni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim 
mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, ge-
netskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.39 Pored 
toga, propisano je da je genetski podatak podatak o ličnosti koji se odnosi na 
nasleđena ili stečena genetska obeležja fizičkog lica koja pružaju jedinstvenu 
informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog lica, a naročito oni koji su dobijeni 
analizom iz uzorka biološkog porekla.40 Prema ZZPL, biometrijski podatak je 
podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim 
obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koji 
omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što su slika 
njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci.41 Naposletku, propisano je da 
su podaci o zdravlju podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, 
uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informa-
cije o njegovom zdravstvenom stanju.42 Sve navedene vrste podataka mogu se 
podvesti pod pojam ličnih podataka. Shodno navedenom, može se reći da su 
lični podaci zapravo podaci koji obuhvataju sve informacije o određenoj lično-
sti na osnovu kojih se, posredno ili neposredno, može otkriti njen identitet. U 
savremenim uslovima naročito dobijaju na značaju lični podaci koji se mogu 
pronaći na internetu. Naime, na internetu se mogu naći i podaci poput IP adre-
se, lozinki, naloga za elektronsku poštu, istorija pretrage, geolokacijski podaci 
i sl. Iako ovi podaci na prvi pogled ne deluju kao podaci o ličnosti, oni omogu-
ćavaju posrednu identifikaciju jer sadrže informacije ili delove informacija na 
osnovu kojih je moguće identifikovati osobu kojoj pripadaju.43

Delo je svršeno preduzimanjem određene radnje izvršenja, pri čemu nije 
potrebno da su usled toga nastupile i neke štetne posledice za lice o čijim lič-
nim podacima se radi.

Što se tiče krivice izvršioca, kao subjektivnog elementa dela, potreban 
je umišljaj.

39 Čl. 4. st. 1. t. 1. ZZPL.
40 Čl. 4. st. 1. t. 14. ZZPL.
41 Čl. 4. st. 1. t. 15. ZZPL.
42 Čl. 4. st. 1. t. 16. ZZPL.
43 Za više o ličnim podacima u onlajn okruženju, V.: Diligenski, A., Prlja, D., Cerović, D. 

(2018). Pravo zaštite podataka GDPR. Beograd: Institut za uporedno pravo, 30–33.
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Kada je reč o drugom osnovnom obliku ovog krivičnog dela iz st. 2, ne 
možemo sa sigurnošću reći koji je bio poseban razlog njegovog propisivanja 
i u čemu se ogleda njegov smisao. Na prvi pogled, čini se da ovaj oblik nema 
nikakve specifičnosti u odnosu na prethodno analizirani iz st. 1. Čak su i radnje 
izvršenja iste, prikupljanje ličnih podataka u oba slučaja, dok između korišće-
nja ličnih podataka u ovom slučaju i upotrebe u svrhu za koju nisu namenjeni 
u prethodnom praktično ne postoje razlike. Takođe, i objekat krivičnog dela je 
isti u oba slučaja. Ono što je izvesno jeste da kod dva analizirana oblika ovog 
krivičnog dela postoji jedna terminološka razlika, s obzirom na to da u prvom 
slučaju zakonodavac koristi izraz „neovlašćeno“ kada opisuje radnje izvršenja, 
a u drugom „protivno zakonu“, međutim, ni ove razlike nisu suštinskog ka-
raktera. Profesor Ljubiša Lazarević primećuje da postoji jedna moguća razlika 
između ova dva osnovna oblika, budući da se u drugom slučaju govori o po-
dacima „o ličnosti građana“ što implicira da bi krivično delo iz st. 2. postojalo 
ako je izvršeno u odnosu na više lica, dok bi krivično delo iz st. 1. postojalo 
kada je izvršeno u odnosu na jedno lice.44 Međutim, nejasno je i dalje zašto po-
stoje dva osnovna oblika krivičnog dela, imajući u vidu da je logičnije da, ako 
je krivično delo učinjeno u odnosu na više lica, zaprećena kazna bude teža, pa 
samim tim i da postoji kvalifikovani oblik krivičnog dela.45

U st. 3. je propisan kvalifikovani oblik krivičnog dela, i to s obzirom 
na svojstvo izvršioca. Naime, kod ovog oblika je izvršilac službeno lice. Pod 
službenim licem smatra se: lice koje u državnom organu vrši službene dužno-
sti, zatim izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu 
lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili 
službene funkcije u tim organima, potom javni beležnik, javni izvršitelj i ar-
bitar, kao i lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu, kojem je povereno 
vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima 
fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu, zatim i lice kojem je faktički 
povereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova, kao i vojno lice. 
Takođe, potrebno je da je krivično delo izvršeno prilikom vršenja službe.46

Izvršenjem nekog od navedenih oblika ovog krivičnog dela mogu biti 
ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela, kao što su objavljivanje tuđeg 
spisa iz čl. 145. KZ ili neovlašćeno prisluškivanje i snimanje iz čl. 143. KZ. 

44 Lazarević, LJ. (2011). Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univer-
ziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik, 553.

45 Mišljenja smo da nijedan od metoda tumačenja koji se primenjuju u krivičnom pravu 
(jezičko, logičko, ciljno tumačenje itd.) ne daje odgovor na pitanje zašto postoje dva osnovna 
oblika krivičnog dela. Za više o metodama tumačenja u krivičnom pravu, V.: Joksić, I. (2015). 
Tumačenje u krivičnom pravu, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 6, 316–320.

46 Čl. 112. st. 3. KZ.



357

 M. B. Sekulić, G. Grujić, Krivičnopravna zaštita ličnih podataka, str. 347–362

Tada će postojati sticaj nekog od ovih krivičnih dela sa krivičnim delom neo-
vlašćeno prikupljanje ličnih podataka.47

Za oba osnovna oblika zakonom je alternativno predviđena kazna zatvora 
do jedne godine ili novčana kazna, a za teži oblik kazna zatvora do tri godine.

Dela iz st. 1. i 2. se gone po privatnoj tužbi,48 a oštećeni krivičnim delom 
se javlja u ulozi privatnog tužioca. Delo iz st. 3. se goni po službenoj dužnosti, 
pri čemu je za gonjenje nadležno osnovno javno tužilaštvo.49

S obzirom na zaprećene kazne, za sve navedene oblike krivičnog dela 
sudi osnovni sud u skraćenom postupku.50

Kako smo već napred rekli, značaj ličnih podataka je porastao sa razvo-
jem informacionih tehnologija, koje su isto tako pružile i razne mogućnosti 
za neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka. S tim u vezi, kako se lični poda-
ci u velikoj meri nalaze na računarima, računarskim sistemima i računarskim 
mrežama, sasvim je razumljivo da računari, računarski sistemi i računarske 
mreže mogu biti sredstvo izvršenja krivičnog dela. Isto tako, lični podaci se 
tada mogu smatrati računarskim podacima, kao objektom izvršenja krivičnog 
dela. U oba navrata, krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka 
će tada spadati u red krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala.51 
Gonjenje za teži oblik krivičnog dela je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva 
u Beogradu – Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog krimina-
la,52 a za osnovne oblike i teži oblik sudi Viši sud u Beogradu – Odeljenje za 
visokotehnološki kriminal.53

47 Lazarević, LJ. (2011). Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univer-
ziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik, 553.

48 Čl. 153. KZ.
49 Čl. 14. Zakona o javnom tužilaštvu, Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 78/2011. – dr. zakon, 101/2011, 38/2012. – odluka Ustavnog suda, 121/2012, 
101/2013, 111/2014. – odluka Ustavnog suda, 117/2014, 106/2015. i 63/2016. – odluka Ustav-
nog suda u vezi sa čl. 22. st. 1. Zakona o uređenju sudova, Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 
104/2009, 101/2010, 31/2011. – dr. zakon, 78/2011. – dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 
40/2015. – dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018. – odluka Ustavnog suda, 87/2018. 
i 88/2018. – odluka Ustavnog suda.

50 Čl. 22. st. 1. Zakona o uređenju sudova i čl. 495. Zakonika o krivičnom postupku, Slu-
žbeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014. i 35/2019. 

51 Čl. 3. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehno-
loškog kriminala, Službeni glasnik RS, br. 61/2005. i 104/2009.

52 Čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokoteh-
nološkog kriminala.

53 Čl. 10. i 11. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv viso-
kotehnološkog kriminala.
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STATISTIČKI PODACI U VEZI SA KRIVIČNIM DELOM 
NEOVLAŠćENO PRIKUPLjANjE LIČNIH PODATAKA

Krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka se u prethodnom 
periodu nije često sretalo u praksi. Naredna tabela pokazuje koliko je lica u 
Srbiji optuženo za ovo krivično delo u odnosu na ukupan broj lica optuženih 
za neko od krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina i koliko je 
lica osuđeno zbog izvršenja ovog krivičnog dela.54

Tabela 1 – Krivično delo neovlašteno prikupljanje ličnih podataka

Godina

Krivična dela 
protiv sloboda i 
prava čoveka i 
građanina

Krivično delo neovlašćeno 
prikupljanje ličnih podataka

Broj osuđenih lica za 
izvršenje krivičnog dela 
neovlašćeno prikupljanje 
ličnih podataka

Broj optu- 
ženih lica

% optuže- 
nih lica

2014. 1797 2 0,14 /
2015. 1340 2 0,15 2
2016. 1327 2 0,15 1
2017. 1220 8 0,66 /
2018. 1394 2 0,14 1

Kao što možemo videti, od ukupnog broja optuženih za izvršenje nekog 
od krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina samo 0,14–0,15 % 
je optuženo za izvršenje krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje ličnih poda-
taka. Izuzetak je 2017. godina kada ih je bilo 0,66 % .

          Grafikon 1

54 Republički zavod za statistiku, Bilteni – punoletni učinioci krivičnih dela u Republi-
ci Srbiji, 2014–2018, preuzeto 9. 4. 2020 sa: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/pravosudje/
punoletni-ucinioci-krivicnih-dela/.
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U periodu od 2014. do 2018. godine je za izvršenje krivičnog dela neo-
vlašćeno prikupljanje ličnih podataka optuženo ukupno 16, a osuđeno je samo 
4 lica. Svim osuđenima je izrečena uslovna osuda.55 Vredi posebno izdvojiti da 
je 2017. godine za izvršenje ovog krivičnog dela optuženo 8 lica od kojih je u 
odnosu na njih 6 obustavljen krivični postupak, u jednom slučaju je izrečena 
oslobađajuća presuda zbog nedostatka dokaza, a u jednom slučaju je optužba 
odbijena, dok niko nije osuđen.56

Navedena statistika pokazuje koliko je krivično delo neovlašćeno pri-
kupljanje ličnih podataka i dalje retko zastupljeno u sudskoj praksi. Međutim, 
mišljenja smo da skromna statistika u pogledu ovog krivičnog dela ipak ne 
treba da nas zavara da u praksi nema neovlašćenog prikupljanja ličnih podata-
ka, već da se više radi o nedovoljnom prepoznavanju značaja ličnih podataka i 
ovog krivičnog dela, odnosno krivičnopravne zaštite. Takođe, sasvim je izve-
sno da je oštećenima u prvom planu građanskopravna zaštita u vidu naknade 
štete do koje dolazi neovlašćenim prikupljanjem ličnih podataka (npr. duševni 
bolovi zbog povrede časti i ugleda), te da vođenje krivičnih postupaka ostaje u 
senci takve zaštite.

Ono što ohrabruje jeste povećanje broja krivičnih postupaka za dato 
krivično delo u prvom tromesečju 2020. godine, vođenih pred Osnovnim su-
dom u Novom Sadu. U ovom periodu pred navedenim sudom je vođeno čak 
7 postupaka, od kojih su 2 postupka okončana donošenjem rešenja o obustavi 
postupka, 3 postupka su okončana donošenjem rešenja o odbijanju privatne 
tužbe, 1 postupak je okončan donošenjem presude kojom je optuženi ogla-
šen krivim, dok je 1 predmet rešen na drugi način.57 Vrlo moguće je da je 
značajno povećanje broja krivičnih postupaka u 2020. godini vođenih pred 
Osnovnim sudom u Novom Sadu posledica upoznavanja građana sa njihovim 
pravima iz ZZPL, a zatim i sa krivičnopravnom zaštitom koja im stoji na ras-
polaganju. Rast broja krivičnih postupaka vođenih pred samo jednim sudom 
u Srbiji u kratkom vremenskom periodu trebalo bi da ukazuje na tendenciju 
povećanja broja postupaka i pred ostalim sudovima u celoj godini, a o čemu 
ćemo sa sigurnošću moći da govorimo tek kada Republički zavod za statistiku 
podatke iz ove godine uključi u sledeći bilten koji se odnosi na punoletne uči-
nioce krivičnih dela.58 

55 Republički zavod za statistiku, Bilteni – punoletni učinioci krivičnih dela u Republi-
ci Srbiji, 2014–2018, preuzeto 9. 4. 2020 sa: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/pravosudje/
punoletni-ucinioci-krivicnih-dela/.

56 Republički zavod za statistiku, Bilten-punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Sr-
biji, 2017, preuzeto 18. 7. 2020. sa https://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20185643.pdf.

57 Navedeni podaci su dobijeni od Osnovnog suda u Novom Sadu, obaveštenjem posl. br. 
Su VIII 84/20 od 12. 3. 2020. godine.

58 Prema informacijama koje su nam dostupne, pred Osnovnim sudom u Kruševcu je  
u toku jedan postupak, o čemu smo obavešteni dopisom ovog suda posl. br. Su II-17A-8/20 od 
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ZAKLjUČAK

Iako je moderno društvo opredeljeno za slobodu, individualizam, zaštitu 
pojedinca, pravo na privatnost savremenog čoveka je sve ugroženije jer se sve 
ljudske aktivnosti, uz pomoć novih informacionih i komunikacionih tehnologi-
ja pretvaraju u podatke koji predstavljaju novi kapital. U takvim uslovima uloga 
svake države je stvaranje normativnog okvira koji garantuje privatnost i omo-
gućava zaštitu građana od svih oblika zloupotrebe njihovih ličnih podataka. 

Ustavni princip zaštite prava na privatnost i ličnih podataka u pravnom 
sistemu Srbije realizovan je i kroz norme krivičnog prava. Ovim normama se, 
između ostalog, sprečava zloupotreba ličnih podataka. 

Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka su aktivnosti koje stva-
raju prostor za zloupotrebe u vidu neovlašćenog prikupljanja ili saopštavanja 
drugom licu tih podataka, njihovog korišćenja u svrhu za koju nisu namenjeni, 
njihovog prikupljanja protivno zakonu ili korišćenja tako prikupljenih ličnih 
podataka. Kako su objekat krivičnog dela lični podaci, vršenjem ovih protiv-
pravnih radnji povređuje se pravo građana na zaštitu ličnih podataka, pa je 
zaštitni objekat to pravo. S obzirom da krivično delo neovlašćeno prikupljanje 
ličnih podataka ima blanketni karakter, za njegovo potpuno razumevanje ne-
ophodno je imati u vidu i norme ZZPL.

Zaštita ličnih podataka danas predstavlja jedno od najznačajnijih dru-
štvenih pitanja i zbog toga je neophodno razraditi takav sistem obrade 
podataka koji garantuje njihovo savesno prikupljanje, obradu, korišćenje i ču-
vanje. Pored toga, neophodno je raditi i na podizanju svesti građana o značaju 
i temeljnim načelima zaštite lilčnih podataka, kao i na uspostavljanju stan-
darda na kojima se ta zaštita temelji. Inkriminacija neovlašćenog prikupljanja 
ličnih podataka svakako doprinosi ostvarenju tog cija, a za očekivati je da u 
budućnosti dođe do povećanja broja krivičnih postupaka za krivično delo neo-
vlašćeno prikupljanje ličnih podataka.
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ABSTRACT: The right to privacy is one of the fundamental hu-
man rights that serves to realize a man as a social being and protect 
the private spheres of their life. Even though this right can be looked 
at in different ways, due to the modern development of information 
and communication technologies, it is largely related to personal da-
ta and their availability to other persons. In that sense, the right to 
privacy is also protected via personal data protection. The basis for 
such protections in Serbian law has already been implemented in the 
Constitution of Serbia, and by adopting a new Personal Data Protec-
tion Law, the legislator has shown their determination to intensify and 
expand that protection. As it relates to criminal justice protection, a 
separate criminal offence of unauthorized collection of personal data 
is prescribed in Article 146 of the Criminal Code. The authors of this 
scientific paper will try to expose the threat to the right to privacy and 
personal data, and to give a clearer picture of how criminal justice 
protection of these values is realized in the Serbian law by presenting 
the elements of the aforementioned crime.
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INTRODUCTION

The everyday life of the common person is based on the achievements 
of new information and communication technologies which allow social and 
business interactions via different ways of social networking. These types of 
interactions are enabled by sharing information and other content that is avail-
able to a large number of persons, which in turn increases the chance of misuse.

The emergence of new technologies has especially endangered the right 
to privacy. The issue of privacy is one of the most complex social, ethical, 
and legal questions. In everyday communication, the term privacy refers to 
something that is personal, confidential, unofficial, hidden, closed to the pub-
lic1. Personal life encompasses situations in which a person, protected from 
the view of the public, lives in the manner they wish, and with the goal of 
developing their own personality establishes and nurtures relations with other 
people2. The right to privacy is the fundamental right of each person to gov-
ern the part of their life that is not dependent on institutions, moral and other 
norms in accordance with their wishes and inclinations. This right falls into 
the category of personal rights, defined as subjective civil rights to personal 
goods, given the fact that privacy is an element of a person’s social being that 
is directly and inextricably linked with them3. Vladimir V. Vodinelić defines 
the right to privacy as “the right to be unavailable to others regarding things 
that do not concern them (in such a way that they have no information at all), 
and is not a violation of the right to identity, etc. (author’s comment, the right 
to a reputation, the right to a name, etc.).”4 Privacy is the protected space from 
which any other person is physically and mentally excluded. Even though the 
right to privacy is primarily linked with natural persons, it is important to note 
that legal entities also share the right to privacy (the personal sphere).5

The concept of the right to privacy has changed over time. Initially, it 
was viewed in relation to the right to a personal and family life, then in rela-
tion to protecting the home, as well as the interaction that an individual has 
with the outside world. In that sense, the right to privacy was established in 
international acts, primarily in article 12 of the Universal Declaration on Hu-

1 Hadson, L. D. (2010). The Right to Privacy. New York: Infobase Publishing, 13.
2 Mladenov, M. (2013). Zaštita prava na privatnost u praksi Evropskog suda za ljudska 

prava. Proceedings of the Faculty of Law in Novi Sad, no. 3, 578.
3 Vodinelić, V. V. (2010). Građansko pravo: Uvod u građansko pravo i opšti deo građan-

skog prava. Belgrade: Union University Faculty of Law in Belgrade and PE Official Gazette, 
259.

4 Ibid. 266.
5 Ibid. 262.
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man Rights6 from 1948, then in article 8 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms7 form 1950, as well as in act 17 
of the International Covenant on Civil and Political Rights8 from 1966.

Today, the right to privacy is mostly linked with personal data; referring 
to information that is used to identify a person and differentiate them from oth-
er persons (e.g. first and last name, address, email address, marital status, etc.). 
As personal data belongs to a specific individual, they are at liberty to use it as 
they wish; that is to say, during communication with others they have the abil-
ity to decide on the information given – to whom, in what manner, and how 
much information they wish to offer.9 Therefore, it is up to each individual to 
decide whether they wish to share their data, and in what amount, with other 
people and the wider public.10

Personal data is protected by the following international acts, as it 
undoubtedly constitutes elements of a person’s private life. Article 8 of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union11 from 2012 specifi-
cally regulates the right to the protection of personal data, independent of the 
right to respect for personal and private life under article 7, while the Conven-
tion for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data12 from 1981 offers protection of personal data which is automat-
ically processed. All of the aforementioned international treaties are integrated 
into the legal framework of Serbia.

Personal data has always been significant to the person it refers to, but 
in today’s circumstances, when the data is “commercialized” and represents a 

6 Universal Declaration on Human Rights, retrieved on 18. 7. 2020. Available at: https://
www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.

7 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, retrieved 
on 18. 7. 2020. Available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

8 International Covenant on Civil and Political Rights, retrieved on 18. 7. 2020. Avail-
able at: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

9 Riley, T. (1984). Data Protection Today and Some Trends. Low/Technology, Vol. 17,  
No. 1, 9.

10 Prof. V. V. Vodinelić sees the right to personal data as a separate subjective right of a 
personal nature. V.: Šarkić, N. et. al. (2011). Pravo informacionih tehnologija. Belgrade: Union 
University Faculty of Law in Belgrade and PE Official Gazette, 139. The differentiation of the 
right to privacy and the right to personal data protection is founded on the difference between the 
terms “privacy” and “personhood”. While privacy is understood as a set of personal characteris-
tics that only when combined into a certain structure may form the identity of a person, person-
hood are the characteristics of a person that separate it from others. Casstells, M. (2002). Moć 
identiteta. Zagreb: Golden marketing, 16.

11 Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of European 
Union, C 326/391, 26. 10. 2012.

12 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data, retrieved on 18.07.2020. Available at: https://rm.coe.int/1680078b37.
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valuable “good”, their importance also increases for third parties.13 Due to the 
endangerment of peoples’ privacy and personal data, the issue of the right to 
privacy is a practical and theoretical challenge of the modern era. The prob-
lem which arises during the legislative regulation of this right, given the wide 
application of information technologies, is finding the right balance between 
protecting the privacy of citizens and the public interest.14 

Civil and criminal law aspects protect a person’s privacy and person-
al data. Civil protection refers to the legal mechanisms intended for damage 
compensation. On the other hand, criminal protection refers to the criminal-
ization of unauthorized collection of personal data. The legal framework of 
Serbia recognizes both.

THE RIGHT TO PRIVACy AND PROTECTION  
Of PERSONAL DATA IN THE CONSTITUTION Of SERBIA 

AND THE LAw ON PERSONAL DATA PROTECTION

Legal protection of a persons’ private space is not new in the legal sys-
tem of the Republic of Serbia. The earliest indications of the right to privacy 
can be found in the Constitution of the Kingdom of Serbia from 1888, which 
guaranteed the inviolability of the home, and the secrecy of letters and tel-
egraphs.15 Other constitutions of Serbia and the countries she constituted a part 
of, offered similar protections. The Constitution of the Republic of Serbia from 
2006 (hereinafter: the Constitution) does not define the right to privacy, but 
does regulate the right and freedoms through which it is applied; in that sense, 
it protects the dignity and free development of individuals16, the inviolability 
of mental integrity17, the inviolability of the home18, and the confidentiality of 

13 Due to the transition from the „analogue” to the „digital” world and the rising impor-
tance of digital content and services, large corporations that deal in such content and services 
are finding greater value in personal data that they due in the money the users pay them. For 
more information, v.: Midorović, S., Sekulić, M. (2019). A New Function of Personal Data in the 
Light of the Contract for the Supply of Digital Content and Digital Services. Proceedings of the 
Faculty of Law in Novi Sad, no. 3, 1187–1208.

14 Lilić, S. (2010). Zaštita ličnih podataka u pravu Srbije i evropski standardi, in: Harmo-
nizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Belgrade: Institute of Inter-
national Politics and Economic and Hanns Seidel Foundation, 441.

15 Constitution of the Kingdom of Serbia, articles 15 and 23, retrieved on 3. 3. 2020. 
Available at: http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/martan/USTAV%20KRALjEVINE%20SR-
BIJE%201888.pdf.

16 Article 23 of the Constitution of the Republic of Serbia, Official Gazette of RS, no. 
98/2006.

17 Article 25 of the Constitution.
18 Article 40 of the Constitution.
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letters and other means of communication19. However, article 42 of the Consti-
tution specifically guarantees the protection of personal data:

“Protection of personal data shall be guaranteed (para. 1). Collecting, 
keeping, processing, and using personal data shall be regulated by the law 
(para. 2). Use of personal data for any purpose other than which it was col-
lected for shall be prohibited and punishable in accordance with the law, 
unless this is necessary to conduct criminal proceedings or protect the safety 
of the Republic of Serbia, in a manner stipulated by the law (para. 3). Eve-
ryone shall have the right to be informed about personal data collected about 
them, in accordance with the law, and the right to court protection in case of 
their misuse (para. 4).“

The law which the Constitution references is the Law on Personal Data 
Protection from 2018 (hereinafter the LPDP).20 The LPDP was adopted with 
the aim of bettering personal data protection in Serbia. The local legislature 
modelled the law on the General Data Protection Regulation of the Europe-
an Union21 (hereinafter the GDPR) from 201622. It can be freely said that the 
LPDP copies most of the regulations from the GDPR, with slight deviations. 
Article 1 of the LPDP defines its scope and states:

“This Law shall set out the rights of natural persons regarding the 
processing of personal data and the free flow of such data, the methods of 
processing, the rights of persons whose data is being processed, the obliga-
tions of data controllers and processors, the code of conduct, the transmission 
of personal data to other countries or international organizations, the enforce-
ment of this Law, the legal recourse, liability, and sanctions in case the rights 
of natural persons have been violated regarding personal data processing, as 
well as special processing cases (para. 1). This Law shall set out the rights of 
natural persons regarding the processing of personal data which is done by 
an authoritative body with the aim of prevention, investigation, and detec-
tion of criminal acts, prosecution of perpetrators of criminal acts or enforcing 
criminal sanctions, including prevention and protection from threats to pub-
lic safety, as well as the free flow of such data (para. 2).”

19 Article 41 of the Constitution.
20 Law on Personal Data Protection, Official Gazette of RS, no. 87/2018.
21 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 

2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation), Official Journal of European Union, L 119/1, 4. 5. 2016.

22 For the reasons on adopting the GDPR, its aims, structure, and applicability, v.: Dili-
genski, A., Prlja, D., Cerović D. (2018). Pravo zaštite podataka GDPR. Belgrade: The Institute 
of Comparative Law, 11–17.
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THE CRIMINAL OffENCE UNAUTHORIZED 
COLLECTION Of PERSONAL DATA

The tradition of criminal protection of personal data in Serbia started 
with the Criminal Code from 200523 (hereinafter the CC), which is still in ef-
fect. Chapter 14 of the CC deals with criminal offences against freedoms and 
rights of man and citizen,24 and includes the criminal offence of unauthor-
ized collection of personal data in article 146. The reason for criminalizing 
the unauthorized collection of personal data was the growing danger to the 
right to privacy due to technological advancement and the emergence of new 
means of communication.

Article 146 of the CC states:
“Whoever without authorisation obtains, communicates to another or 

otherwise uses information that is collected, processed and used in accord-
ance with law, for purposes other than those for which they are intended, 
shall be punished with a fine or imprisonment up to one year (para. 1). The 
penalty specified in paragraph 1 of this Article shall also be imposed on 
whomever contrary to law collects personal data on citizens and uses data so 
collected (para. 2). If the offence specified in paragraph 1 of this Article is 
committed by an official in discharge of duty, such person shall be punished 
with imprisonment up to three years (para. 3).”

The legislator accounted for two basic forms of this criminal act in pa-
ras. 1 and 2, and a qualified form in para. 3. This criminal act is non-specific, 
because to understand it knowledge of other laws is required.25 Thus, the 
LPDP is a relevant law which needs to be taken into account when analysing 
this criminal offence.

The basic form of this criminal act, found in para. 1, lists multiple pos-
sible actions. The offender needs to perform one of these actions in order for 
a crime to have been committed. The first possible action is the obtaining of 

23 Criminal Code, Krivični zakonik, Official Gazette of RS, no. 85/2005, 88/2005, 107/20
05, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019. 

24 This includes criminal offences such as Infringement of Inviolability of Home from art. 
139 of the CC, Unauthorised Disclosure of Secrets from art. 141 of the CC, Violation of Privacy 
of Letter and other Mail from art. 142 of the CC, etc. The target of the protections offered by these 
offences, including the offence of unauthorized collection of personal data, are the freedoms and 
rights of man and citizen. Generally speaking, the criminalization of all offences protect certain 
rights of persons, but in this case we are dealing with criminal offences of different natures which 
protect separate freedoms and rights; they do not make a cohesive whole and similar legal issues 
are not in question. V.: Stojanović, Z., Delić, N. (2013). Krivično pravo: posebni deo. Belgrade: 
Union University Faculty of Law in Belgrade and PE Official Gazette, 39.

25 Jović, M. (2015). Blanketna krivična dela. Pravne Teme, no. 3, 68.
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such data. Obtaining encompasses acquiring the data, i.e. knowing the con-
tent.26 The manner in which the data is obtained is inconsequential, unless the 
manner does not constitute another criminal act. Communicating to another 
means transferring knowledge of the content to another person.27 Finally, using 
the data for purposes other than those for which they are intended means that 
the data is used to achieve a goal which the data is not intended for.28

Obtaining and communicating the data to another constitutes a criminal 
offence when such an action is unauthorised, that is to say, without a legal 
basis. Performing these acts without a legal basis constitutes a “misuse of 
personal data which can be collected, processed and used under conditions 
established by law”29, according to prof. Zoran Stojanović.

In this case, the CC refers to the LPDP, as the latter regulates the pro-
cessing of personal data in a lawful manner. Data processing means any action 
or group of actions, automatized or not, taken in connection with personal 
data, including: collection, recording, classification, categorization, or other 
structuring, storage, adaptation and modification, disclosure, granting access, 
use, disclosure through transmission or otherwise, multiplication, publication 
or otherwise making it accessible, comparing, making the data inaccessible, 
deletion or destruction.30

The LPDP prescribes certain principles which must be upheld during 
data processing. The processing must be lawful, fair, and transparent; it must 
be limited in proportion to the goal and limited only to the data truly neces-
sary; the data must be protected and kept only as long as necessary to achieve 
the aim of the processing.31 The processing is legal (the principle of the legal-
ity of processing of personal data) if one of the following conditions is met: if 
the data subject has consented to the processing for a specific purpose; if the 
processing is necessary for enforcement of a contract concluded with the data 
subject or taking action, at the request of the data subject, before the contract 
is concluded; if the processing is necessary to fulfil the legal obligations of 
the data controller. Furthermore, the processing is legal if it is necessary to 
protect the vital interests of the data subject or another person; if it is neces-
sary for performing duties that are in the public interest or the enforcement of 
legal right granted to the controller; or if it is necessary to achieve legitimate 

26 Lazarević, LJ. (2011). Komentar Krivičnog zakonika. Belgrade: Union University Fac-
ulty of Law in Belgrade and PE Official Gazette, 552.

27 Ibid., 552.
28 Ibid., 552.
29 Stojanović, Z. (2018). Komentar Krivičnog zakonika. Belgrade: PE Official Gazette, 538.
30 Art. 3, para. 1, line 3 of the LPDP.
31 Art. 5, para. 1 of the LPDP.
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interests of the controller or a third party, unless the interests of the data sub-
ject take precedence, or their basic right and freedoms which require personal 
data protection, especially if the data subject is a juvenile.32 The personal data 
that is processed must be accurate, for if it were not, it would be a different 
criminal offence.33 The accuracy of personal data is especially important in 
the digital processing era. Besides being accurate, the data must be regularly 
updated and harmonized with the possible changes of the actual information 
of the data subject. Incomplete data and data taken out of context may also be 
considered inaccurate.34

We are of the belief that collecting personal data and transmitting it to 
another person is unauthorized not only when it is done in opposition to the 
principle of legality from the LPDP, but also when it is done in opposition to 
the other principles of this law, as well as when it is done in a dishonest, non-
transparent, etc. manner.

When personal data is used for a purpose for which it is not intended, 
it also constitutes a misuse of data,35 that is to say, an unauthorized act was 
performed. It is possible that the perpetrator of the criminal offence has been 
misusing the data from the beginning; it is also possible that the data was ini-
tially used for the purposes for which it is intended, but later on starts being 
used for other purposes. In case the change of the purpose of the processing is 
not based on the consent of the data subject or with the aim of accomplishing 
the goals of a democratic society36 there are certain criteria which show wheth-
er the processing is authorized or not. The criteria are: is there a causal link 
between the purpose of the collection and the other purposes of the intended 
processing; the circumstances in which the data was collected; the nature of 
the data, especially if the data processed is particularly sensitive37, i.e. per-
sonal data related to criminal convictions and punishable acts38; the possible 
consequences of further processing to the data subject and the application of 
appropriate protections, like encryption and pseudonymization.

The target of the criminal offence is personal data. In the beginning of 
the paper we showed some typical personal data and a general concept of it. A 
detailed and encompassing definition of personal data is given in the LPDP. It 

32 Art. 12 of the LPDP.
33 Stojanović, Z. (2018). Komentar Krivičnog zakonika. Belgrade: PE Official Gazette, 538.
34 Kugler, T., Rucker, D. (2018). New European General Data Protection Regulation: A 

Practitioner’s Guide, C. H. Beck und Hart Publishing, 68.
35 Stojanović, Z., op. cit., 538.
36 Regarding the goals of art. 40, para. 1 of the LPDP.
37 Processing sensitive personal data is regulated by art. 17 of the LPDP. 
38 Processing data related to criminal records and other punishable acts is regulated by 

art. 19 of the LPDP.
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states that personal data is any information relating to a natural person whose 
identity is identified or identifiable, directly or indirectly, on the basis of his/
her identity indicators, like his/her name and identification number, address 
information, identifications in electronic communication networks, one or 
more distinguishable features of his/her physical, physiological, genetic, psy-
chological, economic, cultural or social identity.39 Genetic information is any 
personal data that refers to inherited or acquired genetic identifiers of natural 
persons which provides unique information on the physiology or health of the 
person, and especially refers to data which was gained by analysing biologi-
cal samples.40 According to the LPDP, biometrical data is any personal data 
acquired using a special processing technique of physical identifiers, physi-
ological identifiers, or behavioural identifiers of a natural person, that enables 
or confirms the unique identity of the person, such as a picture of their face 
or dactyloscopic data.41 Lastly, it is regulated that health data is data about 
the physical and mental status of a natural person, as well as any data about 
health treatments that reveals information about his/her health status.42 All of 
these types of data can be classified as personal data. In accordance with what 
was previously stated, personal data can be defined as any information about 
a person which can be used to, directly or indirectly, reveal their identity. The 
current era makes personal data which can be acquired via the internet par-
ticularly important. Data like IP addresses, passwords, email accounts, search 
history, geolocation, etc. can all be found on the internet. Even though this 
type of data doesn’t seem like personal data at first glance, it enables indirect 
identification as it contains information or partial information which can be 
used to identify the person it belongs to.43

An act has occurred when certain actions have been taken, regard-
less of whether the data subject has experienced adverse effects. As far as 
the guilt of the perpetrator is concerned, as it is a subjective element, intent 
needs to be established.

We cannot claim with certainty what the reason for the inclusion of the 
basic offence from paragraph 2 is, nor what its purpose is. At first inspection, it 
appears that it has no specific attributes that make it different from the offense 
from paragraph 1. The actions taken and the collection of data is the same in 
both cases, while the use of personal data in this case and the use for a purpose 

39 Art. 4, para. 1, line 1 of the LPDP.
40 Art. 4, para. 1, line 14 of the LPDP.
41 Art. 4, para. 1, line 15 of the LPDP.
42 Art. 4, para. 1, line 16 of the LPDP.
43 For more information on personal data in an online environment, see: Diligenski, A., 

Prlja, D., Cerović, D. (2018). Pravo zaštite podataka GDPR. Belgrade: The Institute of Com-
parative Law, 30–33.
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for which it is not intended from the previous is practically the same. Addi-
tionally, the target of the criminal act is the same in both cases. What is certain 
is that there is a terminological difference between these two analysed forms 
of the criminal act – in para. 1 the legislator uses the term “without authoriza-
tion” when explaining the actions taken, while in para. 2 “contrary to law”. 
However, this difference is not essential. Prof. Ljubiša Lazarević notes that 
there is a possible difference between these two basic forms of the offence, as 
the second case is about collecting “personal data on citizens”, which implies 
that a criminal offence is committed if it is taken against multiple persons, 
while the criminal offence from para. 1 is committed against one person.44 
Nevertheless, it is still unclear why two forms of the primary criminal offence 
are needed; it would be logical that if the offence is committed against multi-
ple persons the possible sentence would be harsher, and that would make it a 
qualified criminal offence.45

Paragraph 3 regulates a qualified form of the criminal offence, in rela-
tion to the perpetrator. In this case, the perpetrator is an official. An official 
is: a person discharging official duties in government authority; an elected, 
appointed or assigned person in a government authority, local self-government 
body or a person permanently or periodically discharging official duty or office 
in such bodies; public notary, executor and arbiter, as well as an officer in an 
institution, enterprise or other subject, discharging delegated public authority, 
who decides on rights, obligations or interests of natural persons or legal enti-
ties or in respect to public interest; an official shall also be a person who is in 
fact assigned discharge of official duty or tasks; a member of the military. Ad-
ditionally, the criminal offence must have been committed by the official in the 
discharge of their duties.46

Committing some of the forms of this criminal offence can contain el-
ements of another criminal offence, such as the unauthorized publication of 
another’s texts from art. 145 of the CC or unauthorized wiretapping or record-
ing from art. 143 of the CC. In such a case these criminal act can converge 
with the unauthorized collection of personal data.47

44 Lazarević, LJ. (2011). Komentar Krivičnog zakonika. Belgrade: Union University Fac-
ulty of Law in Belgrade and PE Official Gazette, 553.

45 We are of the opinion that none of the methods of interpretation which are applied in 
criminal law (linguistic, logical, with a special purpose in mind, etc.) offer an answer to why 
there are two basic offences of the criminal act. For more information about the methods of in-
terpretation used in criminal law, v.: Joksić, I. (2015). Tumačenje u krivičnom pravu, Glasnik of 
the Bar Association of Vojvodina, no. 6, 316–320.

46 Art. 112, para. 3 of the CC.
47 Lazarević, LJ., op. cit., 553.
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The two primary forms of the criminal offence can be punished with 
sanctions of up to one year in prison or a monetary fine, while more severe of-
fences can be punished with imprisonment of up to three years.

The offences from paras. 1 and 2 shall be prosecuted by a private 
complaint,48 and the injured party is the private prosecutor. The offence from 
para.3 shall be prosecuted by the basic public prosecutor’s office.49

Due to the possible sanctions, all forms of the criminal offence shall be 
adjudicated by a basic court in summary proceedings.50

As was previously stated, the importance of personal data has increased 
with the development of information technologies, which also enable differ-
ent means of unauthorized collection of personal data. Because personal data 
is in large part stored in computers, computer systems, and computer net-
works, it follows that computers, computer systems and networks can be the 
tools used for committing the criminal offence. In such cases, computer data 
can be considered personal data, as the target of the offence. Thus, the unau-
thorized collection of personal data will be a criminal offence in the field of 
cybercrime.51 Prosecution of more severe offences shall be done by the Higher 
Prosecutor’s Office in Belgrade – Special Cybercrime Department,52 and the 
primary and more severe offences shall be adjudicated by the Higher Court in 
Belgrade – Cybercrime Department.53

48 Art. 153 of the CC.
49 Art. 14 of the Law on Public Prosecution, Official Gazette of RS, no. 116/2008, 

104/2009, 101/2010, 78/2011 – other law, 101/2011, 38/2012 – judgement of the Constitu-
tional Court, 121/2012, 101/2013, 111/2014 – judgement of the Constitutional Court, 117/2014, 
106/2015 i 63/2016 – judgement of the Constitutional Court regarding art. 22, para. 1 of the Law 
on Organization of Courts, Official Gazette of RS, no. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 
– other law, 78/2011 – other law, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – other law, 13/2016, 
108/2016, 113/2017, 65/2018 – judgement of the Constitutional Court, 87/2018 i 88/2018 – 
judgement of the Constitutional Court.

50 Art. 22, para. 1 of the Law on Organization of Courts and art. 495 of the Criminal 
Procedure Code, Official Gazette of RS, no. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 
55/2014 i 35/2019.

51 Art. 3 of the Law on the Organisation and Competences of Government Authorities 
Combating Cybercrime, Official Gazette of RS, no. 61/2005 i 104/2009.

52 Art. 4 of the Law on the Organisation and Competences of Government Authorities 
Combating Cybercrime.

53 Arts. 10 and 11 of the Law on the Organisation and Competences of Government Au-
thorities Combating Cyber Crime.
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STATISTICAL DATA RELATING TO THE CRIMINAL OffENCE 
Of UNAUTHORIZED COLLECTION Of PERSONAL DATA

In the past, the criminal offence of unauthorized collection of personal 
data was not often encountered. The following table shows the number of per-
sons indicted of this crime in contrast to the number of persons accused of 
criminal offences against freedoms and rights of man and citizen, and how 
many persons were convicted.54

Table 1 – The criminal offence of unauthorized collection of personal data

Year

Criminal offences 
against freedoms 
and rights of man 
and citizen

Criminal offence unauthorized 
collection of personal data

Number of persons 
convicted for the criminal 
offence of unauthorized 
collection of personal data

Number of 
accused persons

% of accused 
persons

2014 1797 2 0,14 /
2015 1340 2 0,15 2
2016 1327 2 0,15 1
2017 1220 8 0,66 /
2018 1394 2 0,14 1

As can be seen, from the total number of persons indicted of criminal of-
fences against freedoms and rights of man and citizen, only 0.14–0.15 % were 
indicted of committing the crime of unauthorized collection of personal data. 
The exception is 2017, when the percentage was 0.66 %.

       Chart 1

54 Statistical Office of the Republic of Serbia, Bilteni – punoletni učinioci krivičnih dela 
u Republici Srbiji, 2014–2018, retrieved on 9. 4. 2020. Available at: https://www.stat.gov.rs/
sr-latn/oblasti/pravosudje/punoletni-ucinioci-krivicnih-dela/.
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In the period from 2014 to 2018, 16 persons had been indicted of com-
mitting the criminal act unauthorized collection of personal data, and only 4 
had been convicted. All perpetrators were given suspended sentences.55 It is of 
note that in 2017, 8 persons were indicted of committing this offence, where 
for 6 of them the criminal procedure was discontinued, one person was acquit-
ted due to a lack of evidence, and for one person the indictment was denied by 
the court; nobody was convicted.56

The statistics show just how rare the criminal offence of unauthorized 
collection of personal data still is in court proceedings. However, we are of the 
opinion that the modest statistics should not fool us into thinking that this crim-
inal offence is rare in practice, but that there is inadequate recognition of the 
value of personal data and this criminal offence, i.e. the criminal protections 
against it. Additionally, the injured parties care most about civil protections 
in the form of compensation for the damages caused by this offence (such as 
mental anguish suffered due to offences to honour and reputation), thus the 
criminal procedures are overshadowed by such protections.

The increase of criminal prosecutions for such offences in the first quar-
ter of 2020 is encouraging, carried out before the Basic Court in Novi Sad. 
During this period, 7 proceedings were carried out before this court, out of 
which 2 cases were discontinued by the court, 3 private indictments were de-
nied by the court, in 1 proceeding the person was found guilty, while one case 
was settled in a different manner.57 It is likely that the increase in the pro-
ceedings carried out before the Basic Court in Novi Sad is due to the citizens 
getting better acquainted with their rights from the LPDP, and the criminal 
protections they are otherwise provided. The increase in criminal proceedings 
carried out before just one court in Serbia in a short time-frame should indi-
cate a tendency for an increase before other courts during the year, but we 
can be sure of this only when the Statistical Office of the Republic of Serbia 
includes the data related to adult perpetrators in their report.58

55 Statistical Office of the Republic of Serbia, Bilteni – punoletni učinioci krivičnih dela 
u Republici Srbiji, 2014–2018, retrieved on 9. 4. 2020. Available at: https://www.stat.gov.rs/
sr-latn/oblasti/pravosudje/punoletni-ucinioci-krivicnih-dela/. 

56 Statistical Office of the Republic of Serbia, Bilten-punoletni učinioci krivičnih dela 
u Republici Srbiji, 2017, retrieved on 18. 7. 2020. Available at: https://publikacije.stat.gov.rs/
G2018/Pdf/G20185643.pdf.

57 The data was gathered from the Basic Court in Novi Sad, report no. Su VIII 84/20 from 
12. 3. 2020.

58 According to available data, there is an on-going proceeding before the Basic Court in 
Kruševac, which we were informed on by report no. Su II-17A-8/20 from 12. 3. 2020. We have 
contacted the Second Basic Court in Belgrade, which informed us via email correspondence that 
no proceedings for the given criminal offence are currently in motion. We were not able to gather 
data from the First Basic Court in Belgrade, while the Third Basic Court in Belgrade, the Basic 
Court in Novi Sad and the Basic Court in Niš did not respond to our correspondences.



376

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 3/2020.

CONCLUSION

Even though modern society is focusing on freedom, individualism, and 
protecting the right of an individual, the right to privacy of the modern person 
is increasingly in peril. All human activities, enabled by new information and 
communication technologies, are turned into data, which has become the new 
capital. In such conditions, it is the duty of each country to create a normative 
framework which will guarantee privacy and protect its citizens from all forms 
of abuse related to their personal data. 

The constitutional principle of protecting the right to privacy and personal 
data is also realized in the legal system of Serbia through the norms of crimi-
nal law. These norms, among other things, prevent the misuse of personal data.

Collecting, processing, and using personal data are activities which al-
low misuses to happen, such as the unauthorized collection or transmission 
of such data, their use for purposes other than those for which it is intended, 
their collection contrary to law and use of the data collected in such a manner. 
As the target of the criminal offence is personal data, these illegal activities 
damage the citizen’s right to the protection of such data, so the object of the 
protections offered is this very right. Because the criminal offence of unauthor-
ized collection of personal data is general in nature, to fully understand it we 
need to keep in mind the norms of the LPDP.

Protection of personal data is one of the most important social issues 
currently. This is why a system of processing must be developed which will 
guarantee the conscientious collection, processing, use, and storage of such 
data. Moreover, it is important to increase the citizens’ knowledge of the 
importance and founding principles of personal data protection, as well as 
establishing standards which the protection is founded upon. Prosecuting the 
unauthorized collection of personal data is a step towards the goal, and it can 
be expected that an increase in criminal proceedings relating to this criminal 
offence will happen in the future.
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САЖЕТАК: У раду се указује на различитост тенденција 
у поимању арбитражне клаузуле садржане у општим услови-
ма пословања у (међународном) трговинском и у потрошачком 
праву. Резултати показују да је актуелно присутна супротна 
логика у питању посебног скретања пажње на арбитражну кла-
узулу садржану у ОУП и неопходност да такав арбитражни 
споразум буде садржан у одвојеном документу (исправи) и 
својеручно потписан. Међународна трговачка арбитража и 
то како правна догматика, тако и арбитражна и судска пракса, 
указују већ неколико деценија на тенденцију ка либералнијем 
и флексибилнијем разумевању писане форме, у смислу пуно-
важности арбитражне клаузуле која је садржана у ОУП на које 
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се упућује у основном материјалном уговору. Супротно томе, у 
потрошачком праву уочава се тенденција да арбитражна клау-
зула садржана у ОУП на коју није скренута пажња представља 
ништаву одредбу, те се захтева да буде садржана на посебном 
писмену коју потписују обе уговорне стране. То упућује на за-
кључак да је потребно посебно скретање пажње на арбитражни 
начин решавања потрошачког спора, док савремена упоредно-
правна судска и арбитражна пракса у међународној трговини 
бележе случајеве у којима је суд изричито стао на становиште 
којим истицање трговца да није био упознат или свестан да 
ОУП садрже арбитражну клаузулу и да му на њу није скренута 
пажња, сматра неоснованим и неутемељеним са образложењем 
да се примена и ОУП и арбитраже у међународној трговини да-
нас сматра уобичајеним.

Кључне речи: арбитража, арбитражна клаузула, алтерна-
тивно решавање спорова, арбитражни споразум, уговор, општи 
услови, пророгација надлежности, потрошач

Увод: КЛАУЗУЛЕ О НАЧИНУ РЕшАВАЊА СПОРА  
У ОПшТИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА 

Значај и учесталост примене општих услова пословања у актуелним 
друштвеним приликама су неспорни и очигледни. Предности у смислу 
уштеде времена и олакшања процеса закључења уговора нико не доводи 
у питање. Међутим, клаузуле садржане у општим условима пословања 
(даље: ОУП) свој практични правни значај у пуном светлу често показују 
тек када, у фази извршења уговора, дође до одређене спорне ситуаци-
је. Тада, за страну која приступа ОУП а која се са њиховом садржином 
можда није детаљно упознала пре, или у току закључења уговора, или 
није разумела значај, домашај и последице предвиђених правних решења, 
може бити и изненађујуће да ОУП садрже и клаузулу којом је предвиђено 
да се спор решава на начин другачији од оног који је можда уобичајен 
или очекиван. То се може односити како на орган или тело које решава 
спорове, нпр. да се уместо суда предвиђа да се спор решава путем алтер-
нативних начина решавања спора, на избор меродавног права, тако и да 
уместо уобичајене надлежности постоји посебно уговорена надлежност, 
односно да је предвиђена пророгација надлежности. То може бити јед-
но од последњих и то не увек пријатних изненађења уколико приликом 
закључења уговора није посвећена потребна пажња овим клаузулама. 
Систематизацијски посматрано, ове клаузуле се обично налазе на самом 
крају и ОУП, као и уговора о којима се преговара, због чега их поједини 
аутори називају „шампањ клаузуле” или „поноћне клаузуле”, с обзиром 
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на то да се о њима најчешће расправља на крају преговора – „у поноћ”, 
кад су уговорне стране исцрпљене преговорима и нестрпљиве да „уз 
шампањац” прославе закључење уговора, због чега се чак и међу при-
вредницима на ова важна питања не обраћа довољно пажње.1 Клаузуле о 
начину решавања спора, избору меродавног права, надлежности и фору-
ма за решавање спора су изузетно важне, јер некада управо ове клаузуле 
могу бити од пресудног значаја за успех у евентуалном спору који прои-
стекне из уговора. Споразуми о месно надлежном суду, тј. пророгационе 
клаузуле, налазе се у ОУП који се примењују како у домаћем,2 тако и у 
међународном пословању,3 као и у уговорном потрошачком праву. Када 
је реч о клаузулама о начину решавања спорова, ОУП често садрже арби-
тражне клаузуле, односно клаузуле о алтернативним начинима решавања 
спора. У том смислу, циљ овог рада је да се истраже и испитају актуелне 
тенденције у вези са правним питањима арбитражне клаузуле садржане у 
општим условима пословања, пре свега питање пуноважности такве кла-
узуле и начина позивања, тј. упућивања на ОУП који садрже арбитражну 
клаузулу; да се потом упореде добијени резултати у међународној трго-
винској и у потрошачкој арбитражи, те да се изведе закључак о томе да ли 
се актуелне тенденције у овим двема врстама арбитраже, по предметном 
правном питању, крећу у истом или у супротстављеним смеровима. 

АРБИТРАЖНЕ КЛАУЗУЛЕ И КЛАУЗУЛЕ  
О АЛТЕРНАТИВНИМ НАЧИНИМА РЕшАВАЊА СПОРОВА

Арбитражна клаузула представља једну од главних карактеристи-
ка општих услова пословања већ од њиховог настанка, тј. појаве првих 
ОУП који су предвиђали да ће спорове решавати арбитражни трибунали 
по правилима која су установила трговачка удружења.4 Тако је и данас 

1 Перовић, Ј. (2017). Најопасније су шампањ клаузуле. Политика 22. 7. 2017. Пре-
узето 15. 7. 2020. са: http://www.politika.rs/sr/clanak/385400/Ekonomija/Najopasnije-su-sam 
panj-klauzule.

2 О појму, елементима, облику и дејству споразума о месној надлежности, као и о 
прећутној пророгацији: Познић, Б., Ракић-Водинелић, В. (2010). Грађанско процесно право. 
Београд: Савремена администрација, 99–100.

3 О споразумно одређеној међународној надлежности (пророгацији надлежности): 
Варади, Т., Бордаш, Б., Кнежевић, Г. (2003). Међународно приватно право. Нови Сад: Фо-
рум, 493–495; Митровић, Д. (главни редактор) (1982). Лексикон права међународних при-
вредних односа. Београд: Савремена администрација, 398–399.

4 О важности арбитражних клаузула у првим општим условима: Petersson, N. (2013). 
Legal Institutions and the World Economy, 1900–1930. У: Dejung, C., Petersson, N. (ed.),  
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остало као правило да већина ОУП за начин решавања евентуалних спо-
рова предвиђа арбитражу и друге алтернативне начине решавања спорова 
(даље: АРС), што значи да се по правилу избегава упућивање на редов-
не националне судове. Угледни професор Клаус Петер Бергер наводи 
податак да данас скоро 90 % значајнијих међународних уговора садржи 
арбитражну клаузулу,5 што сведочи о веома високом проценту опреде-
љења за арбитражни начин решавања спорова у савременим приликама. 
Резултати међународног истраживања о арбитражи из 2018. године, које 
је спровео Queen Mary University у Лондону, показују да је 97 % испи-
таника одговорило да је међународна арбитража њихов пожељан начин 
решавања спорова, било као самосталан начин (у 48 % случајева) или за-
једно са АРС (у 49 %), као и да 99 % испитаника препоручује међународну 
арбитражу као начин решавања прекограничних спорова у будућности.6 
На питање о најпожељнијим арбитражним институцијама, од понуђених, 
као прва се у 77 % случајева издваја арбитража Међународне трговин-
ске коморе у Паризу (International Chamber of Commerce, у даљем тексту: 
ICC).7 Најновији статистички извештаји из 2020. године о решавању 
спорова пред ICC показују да је у 2019. години пред Међународним ар-
битражним судом ICC покренуто 869 нових случајева, да је укупно било 
укључено 2.498 странака које потичу из рекордних 147 држава широм 
света. Исто истраживање показује да је, рачунајући од оснивања 1923. 
године, пред арбитражним судом ICC у 2019. години забележено укупно 
преко 25.000 случајева.8

The Foundations of Worldwide Economic Integration: Power, Institutions, and Global Markets, 
1850–1930, Cambridge Studies in the Emergence of Global Enterprise. New York: Cambridge 
University Press, 33.

5 Berger, K. P. (2010). The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria. Kluwer Law 
International, 145.

6 Истовремено 66 % испитаника овог истраживања сматра да ће у будућности бити у 
порасту коришћење међународне арбитраже у решавању спорова на релацији инвеститор– 
држава. Детаљније: Quenn Mary University of London – School of International Arbitration. 
2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration, 2–3. Преузе-
то 10. 7. 2020. са: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-
Arbitration-Survey-report.pdf.

7 Затим у 51 % LCIA (Лондонски међународни арбитражни суд), у 36 % SIAC (Син-
гапурска међународна арбитража), 27 % HKIAC (Међународни арбитражни центар у Хонг 
Конгу) и у 16 % SCC (Привредна комора у Стокхолму). Исто истраживање (стр. 9 и 13) по-
казује да су, према одговору испитаника, најпожељнија седишта арбитраже: у 64 % Лондон, 
53 % Париз, 39 % Сингапур, 28 % Хонг Конг, 26 % Женева, 22 % Њујорк и 12 % Стокхолм, 
док су као најпопуларнији избор за ad hoc арбитражу идентификована UNCITRAL-ова ар-
битражна правила.

8 International Chamber of Commerce (2020). ICC Dispute Resolution 2019 Statistics, 9.
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Арбитражно решавање спорова данас представља не само пожељан, 
већ се чини фактички примаран начин решавања спорова у пословним 
односима. Разлози за то се налазе у вишеструким предностима арбитра-
же у односу на судове, међу којима се наводе: брзина, једноставност, већа 
еластичност и мања формалност у односу на суд, једностепеност, па тиме 
и мањи трошкови (уштеда), стручност и неутралност арбитара, психо-
лошки осећај пријатељског решавања спора, прагматичан и флексибилан 
приступ, постизање практичног решења које одржава и побољшава или 
бар не нарушава пословне односе, поверење, поверљивост и тајност по-
ступка.9 Поред тога што странке врше избор начина решавања спора, оне 
могу да бирају и институционалну или ad hoc арбитражу, седиште арби-
тражног трибунала и меродавно право, имајући у виду колизионоправни 
аспект начела аутономије воље који омогућава да стране уговорнице иза-
беру право које ће се примењивати на њихов уговорни однос. Решавање 
спора од стране арбитраже може да омогући и да се избегну разлике из-
међу националних правних система, те да се уговори примена правила 
која су општеприхваћена у пословном свету, односно која су у складу са 
пословном праксом и обичајима на глобалном нивоу.

Описане предности арбитраже уобичајено важе и као заједничке 
предности АРС, с тим да се код појединих, као нпр. код медијације до-
даје и задржавање контроле над поступком решавања спора од стране 
учесника (уговарача). Због наведених предности, креатори ОУП усмера-
вају решавање спорних питања на брже и ефикасније начине решавања 
спорова како би се избегао судски начин решавања спорова, стога ОУП 
најчешће предвиђају да се спорна питања решавају преговарањем, ме-
дијацијом, мирењем, арбитражом и осталим начинима АРС.10 Некада се 

9 О аргументима за и против међународне трговинске арбитраже: Трајковић, М. 
(2000). Међународно арбитражно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Бео-
граду и Удружење правника Југославије, 25–32, који сажето истиче да међународна трго-
винска арбитража привлачи странке својим практичним и рационалним особинама, чиме се 
најбоље објашњава степен популарности ове институције код пословног света.

10 Савремено пословање, поред суда и арбитраже, познаје различите алтернативне 
начине решавања спорова, за које се у стручној литератури истиче да су потекли и прве 
примене забележили у САД-у, које су трагале за практичним начинима решавања спор-
них односа. Анализирајући алтернативно решавање трговинских спорова, Трајковић наво-
ди следеће облике: споразум о неутралном слушању (The Neutral Listener Agreement), тзв. 
мини-спор (Mini-Trial), мичигенско посредовање (Michigan Mediation), тзв. скраћени спор 
пред поротом (Summary Jury Trial), изнајмљивање судије (rent-a-judge), а овом списку дода-
је и ангажовање ескперата (специјалиста) да ,,пресеку“ неки најчешће технички проблем у 
специфичној области, као и посредовање и мирење (концилијација). Детаљније: Трајковић, 
М., op. cit., 47–56. Нешто другачију поделу начина алтернативног решавања спорова нуди 
Карамарковић, која прави поделу на: 1) основне моделе, у које убраја: медијацију, директне 
преговоре и арбитражу, и 2) хибридне моделе, у оквиру којих наводи: нагодбу (поравнање), 
евалуацију случаја, рочиште поравнања, мед-арб, мини-парницу, апелациони АРС, неде-
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ови механизми предвиђају као примарни начин решавања спорних пи-
тања док, уколико се њима не постигне решење, или се не постигне у 
одређеном року, предвиђа се редован начин решавања спорова. Облици 
алтернативних начина решавања спорова данас налазе све чешћу приме-
ну у пракси, а правни писци им упућују како похвале, тако и критике. 
Приликом креирања ОУП привредни субјект бира онај начин решавања 
евентуалног спора који му највише одговара, било у циљу ефикасности, 
брзине решавања или места, тј. седишта органа који ће решавати спор и 
сл. Тако, када је реч о арбитражном решавању спора, које је данас у тр-
говинском праву, а нарочито у међународном трговинском праву постало 
скоро правило (јер предњачи као начин решавања спорова), привредни 
субјект бира ону арбитражу за коју сматра да највише одговара његовим 
интересима. Када се анализирају клаузуле о начинима решавања спорова 
које су садржане у различитим ОУП, чини се да данас постоји тенденција 
да ОУП најређе упућују на судски начин решавања спорова, јер он очи-
гледно креаторима ОУП најмање одговара.

ПОЗИВАЊЕ НА ОУП  
КОЈИ САДРЖЕ АРБИТРАЖНУ КЛАУЗУЛУ

У делу у коме уређује питање форме споразума о арбитражи, наш 
Закон о арбитражи11 помиње опште услове пословања – тачније опште 
услове за закључење правног посла. Конкретно, Закон о арбитражи про-
писује да споразум о арбитражи мора да се закључи у писменој форми,12 

љу поравнања и омбудсмана. Детаљније о сваком од наведених модела: Карамарковић, Л. 
(2004). Поравнање и медијација. Београд: Факултет за пословно право, 312–316. У вези са 
класификацијом алтернативног решавања спорова, Гашо Кнежевић наводи следеће методе: 
1) сила (синдром силе – право једнога); 2) директни преговори странака (које даље дели на: 
вансудско поравнање и судско поравнање [res iudicialiter transacta]); 3) посредни преговори 
уз помоћ и подршку трећег (које даље дели на: медијацију, med-arb, концилијацију, mini-
trial [мини-парница], евалуацију, одбор за разматрање/решавање спорова и вештачење); 4) 
адјудикација (синдром непристрасности) арбитраже. Детаљније: Кнежевић, Г., Павић, В. 
(2010). Арбитража и АДР. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 206. О ал-
тернативним начинима решавања спорова у међународном пословању, с посебним освртом 
на АДР у међународним грађевинским пословима: Bunni, N. (2005). The FIDIC Forms of 
Contract. Oxford: Blackwell Publishing, 438–460.

11 Службени гласник РС, бр. 46/2006. Важећи Правилник о Сталној арбитражи при 
Привредној комори Србије (Службени гласник РС, бр. 101/16) не садржи одредбе о арби-
тражном споразуму у ОУП или сличним општим условима за закључење правног посла.

12 Сходно чл. 12. ст. 2–3. Закона о арбитражи, споразум о арбитражи је закључен 
у писменој форми ако је садржан у исправама које су странке потписале. Сматра се да је 
споразум о арбитражи у писменој форми ако је закључен разменом порука путем средстава 
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као и да се споразум о арбитражи сматра закљученим и ако се странке у 
писменом уговору позову на друго писмено које садржи споразум о арби-
тражи (општи услови за закључење правног посла, текст другог уговора 
и сл.) ако је циљ тог позивања да споразум о арбитражи постане састав-
ни део уговора.13 Овакво законско решење је у складу и са чл. 7. ст. 6. 
UNCITRAL модел закона о међународној трговинској арбитражи.14 Слич-
но позивање (упућивање) на документ који садржи арбитражну клаузулу 
дозвољава и чл. 6. ст. 2. Закона о арбитражи Уједињеног Краљевства,15 а 
оно је правило данас и другим државама, тако нпр. у Кини.16 У енглеској 
судској пракси се може уочити више случајева у којима су енглески су-
дови сматрали да нема потребе за посебним упућивањем на клаузулу о 
надлежности да би се постигла суштинска сагласност, већ да је генерално 
позивање на ОУП довољно, при чему су сматрали да није од значаја да ли 
друга страна има примерак ОУП, нарочито када је између истих страна 
већ претходно постојао уговорни однос, али постоје и случајеви у којима 
није било очигледно да уопштено позивање обухвата, осим супстанци-
јалних одредби и арбитражну клаузулу, те је неопходно јасно упућивање, 
нарочито када је реч о странама које нису раније биле у уговорном од-
носу.17 Савремени правни писци у вези са потребом за писаном формом 
арбитражног споразума у енглеском праву наводе да је она корисна за 
потврђивање (верификацију): а) да ли је постигнут споразум, б) да ли 
је предвиђено да буде обавезујући, в) ко су релевантне стране, г) шта су 
прецизнија садржина и ограничења споразума.18 

комуникације, која омогућавају писмени доказ о споразуму странака, без обзира да ли су те 
поруке странке потписале.

13 V.: чл. 12. ст. 4. Закона о арбитражи. Сходно ст. 5. истог члана, сматра се да по-
стоји споразум о арбитражи и ако тужилац писменим путем покрене арбитражни спор, а 
тужени изричито прихвати арбитражу и с тим се сагласи у писменој форми или у изјави 
на записнику на рочишту, као и ако узме учешће у арбитражном поступку и до упуштања 
у расправљање о предмету спора не истакне приговор да не постоји споразум о арбитражи, 
односно не оспори надлежност арбитражног суда. V.: Миљковић, М. (2007). Коментар За-
кона о арбитражи. Београд: Пословни биро, 30–32.

14 United Nations Commission on International Trade Law. (2008). UNCITRAL Model 
Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006. Vi-
enna: United Nations, 5.

15 Arbitration Act 1996, UK Legislation. Преузето 18. 7. 2020. са: https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1996/23/contents.

16 Pisacane, G., Murphy, L., Zhang, C. (2016). Arbitration in China: Rules & Perspectives. 
Singapore: Springer, 11 и 178.

17 Tang, Z. (S.). (2014). Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commer-
cial Law. London and New York: Routledge, 41–42.

18 Andrews, N. (2016). Arbitration and Contract Law: Common Law Perspectives. 
Springer, 24. 
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У вези са питањем писмене форме арбитражног споразума, у упо-
редноправној и домаћој доктрини постоје супротстављена становишта 
при чему је већински став да захтев за писменом формом представља 
битан елемент споразума (ad solemnitatem, ad substantiam), а не само дока-
зну форму (ad probationem),19 али се истовремено указује да у савременом 
арбитражном праву постоји тенденција ублажавања строгости захтева 
писмене форме арбитражног уговора.20 У швајцарском праву, на пример, 
у вези са формом арбитражног споразума, не захтева се искључиво писа-
ни облик, већ и било који други облик који омогућава да се утврди текст.21

У нашем праву, пре доношења посебног закона о арбитражи питање 
арбитражне клаузуле садржане у ОУП било је изричито уређено Зако-
ном о парничном поступку (донетим још у време СФРЈ), чија је глава 
31. уређивала поступак пред избраним судовима и важила деценијама од 
1977. године до ступања на правну снагу Закона о арбитражи 10. јуна 
2006. године. Према чл. 471. тог ЗПП-а, уговор о избраном суду је пуно-
важно закључен и кад је одредба о надлежности избраног суда садржана 
у општим условима за закључење правног посла.22 Сличну одредбу садр-
жао је и раније важећи Правилник о Спољнотрговинској арбитражи при 

19 V.: Кнежевић, Г. (1999). Међународна трговачка арбитража: основна питања и 
проблеми. Београд, Досије и Савет пројекта „Конституисање Србије као правне државе”, 
42, са даљим упућивањем на радове професора Пака, Голдштајна, Триве, Перовића, Сајка 
и Дике.

20 О томе: Перовић, Ј. (2012). Стандардне клаузуле у међународним привредним 
уговорима. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 
215–217. Слично, у вези са писменом формом арбитражног уговора, Васиљевић истиче да 
већ постоји вишедеценијска арбитражна пракса превазилажења овог услова пуноважности 
арбитражног уговора, те тиме и заснивања праксе проширења субјективне арбитрабилно-
сти и на случајеве недостатка ове форме, када се питање дејства арбитражног уговора на 
непотписнике поставља првенствено као чињенично питање а не правно питање, те ука-
зује да су овакве арбитражне одлуке ,,преживеле“ и поступке судске контроле предвиђене 
законима земље извршења (евентуално и признања). – Васиљевић, М. (2019). Арбитража 
без арбитражног уговора (директног или индиректног). Двадесет седмо саветовање судија 
привредних судова Републике Србије. Београд: Привредни апелациони суд, 27.

21 Чл. 358. швајцарског Закона о парничном поступку. Преузето 26. 7. 2020. са: 
https://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf. Наведени члан се односи на арбитражу у домаћим случајевима, тј. када 
обе стране имају пребивалиште или уобичајено боравиште у Швајцарској у време закључе-
ња споразума, док је међународна арбитража уређена швајцарским Законом о међународ-
ном приватном праву. Детаљније: Matjaz, S. K. (2018). Civil Procedure. in: Thommen, M. (ed). 
Introduction to Swiss Law. Berlin, Bern: Carl Grossmann Publishers, 352. 

22 Чл. 471. Закона о парничном поступку, Службени лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77. – 
испр., 6/80. – др. закон, 36/80, 43/82. – др. закон, 69/82, 72/82. – испр. др. закона, 58/84, 
74/87, 57/89, 20/90, 27/90. и 35/91, Службени лист СРЈ, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98. 
– испр. и 3/2002. и Службени гласник РС, бр. 125/2004. – др. закон, који следи после члана 
који прописује писмену форму уговора о арбитражи.
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Привредној комори Србије који прописује да је арбитражни уговор пуно-
важно закључен и када је одредба о надлежности Арбитраже садржана 
у општим условима ако су они саставни део правног посла.23 Оно што 
је занимљиво и што је и истицано у нашој правној доктрини у годинама 
након доношења тадашњег ЗПП-а јесте да је посебна одредба о заснива-
њу арбитражне надлежности прихватањем општих услова унета у наш 
Закон о парничном поступку из 1977. године иако Европска конвенција 
о међународној трговинској арбитражи из 1961. године24 није изричи-
то предвидела могућност закључења уговора о надлежности арбитраже 
прихватањем општих услова за закључење правног посла који садрже и 
одредбе о тој надлежности.25 У вези са одредбом чл. 471. раније важећег 
ЗПП-а, за коју указује да треба сматрати да се односи и на опште услове 
и на типске уговоре, Кнежевић истиче да је арбитражна пракса чврсто на 
становишту да упућивање на опште услове значи и прихватање арбитра-
жне клаузуле у њима садржане макар да основни уговор ништа о томе 
(о арбитражној клаузули) не говори.26 Полазећи од правила садржаном у 
тада важећем ЗПП-у и Правилнику о спољнотровинској арбитражи при 
Привредној комори Србије, Познић сматра да ако се цитирана одредба ту-
мачи у складу са схватањем да се знање за арбитражну клаузулу, односно 
постојање нужности тог знања може доказивати, да је смисао те одредбе 
био у томе да би за пуноважно заснивање надлежности Арбитраже било 
довољно да изјава којом се нуди закључење главног уговора или изјава 
којом се та понуда прихвата, садржи упућивање на опште услове као на 
саставни део уговора, те преимућство овог мишљења види у томе што 
оно спречава да арбитражно суђење избегне онај тужени који је у време 
закључења правног посла очигледно пристао да спор буде решен тим пу-
тем и истовремено истиче да се из праксе Арбитраже види да она сматра 
да се њена надлежност може засновати и позивањем на опште услове 
који садрже арбитражну клаузулу.27 Још шездесетих, седамдесетих и 

23 Чл. 13. ст. 3. Правилника о Спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори 
Србије, Службени лист СРЈ, бр. 52/97. и 64/2001. и Службени гласник РС, бр. 74/2004.

24 V.: Уредба о ратификацији Европске конвенције о међународној трговинској арби-
тражи са завршним актом специјалног састанка пуномоћника, Службени лист СФРЈ – Ме-
ђународни уговори и други споразуми, бр. 12/63.

25 Више о томе: Познић, Б. (1984). Општи услови уговора и надлежност арбитраже. 
Анали Правног факултета у Београду (5), 670.

26 Кнежевић, Г. (1999). Међународна трговачка арбитража: основна питања и про-
блеми. Београд: Досије, 43, са даљим позивањем на ставове професора Голдштајна и Триве 
у смислу да треба разумети да се одредба чл. 471. раније важећег ЗПП-а односи и на типске 
уговоре.

27 Притом, Познић истиче и да се не може одбацити могућност да наведена одредба 
Правилника буде протумачена у супротном смислу да се арбитражном клаузулом, унесеном 
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осамдесетих година прошлог века поједини страни правни писци, као на 
пример, Фушар (Fouchard), указују да се пракса међународне трговинске 
арбитраже несумњиво изјаснила у корист прећутног прихватања општих 
услова који у уговору нису садржани, али на које се уговор позива; Велер 
(Waehler) наводи праксу Спољнотрговинске арбитраже СССР-а, по којој 
је за надлежност те арбитраже довољно генерално упућивање на опште 
услове који су садржани у ранијем уговору истих странака, а у које је 
укључена арбитражна клаузула, док Елила (Ellilä) истиче за финско право 
једну одлуку врховног суда те земље још из 1953. године, по којој је за 
пуноважност компромисорне клаузуле довољно позивање у уговору на 
опште услове који ту клаузулу садрже.28 Иако је гледиште многих прав-
них писаца засновано на схватању да је писмена форма за арбитражни 
споразум прописана ad solemnitatem, па да би такав уговор био пунова-
жан потребно је да његов предмет буде изричито наведен у изјави којом 
се закључује, Познић сматра да писмена форма нема код арбитражног 
уговора тако далекосежан значај да би просто упућивање на одвојене 
опште услове у које је унесена компромисорна клаузула повукло увек 
непуноважност тог уговора, те оцењује да се консеквенца тог схватања 
чини претерано строгом, јер правило о писменој форми арбитражног уго-
вора има за циљ да странку заштити од олаког прихватања арбитражног 
суђења, тј. да не буде због своје необазривости лишена редовног право-
суђа, у које она може имати више поверења него у арбитражно решавање 
спора, те полазећи од чл. 1005. Грађанског законика Француске о коме 
преовлађује мишљење да је прописана форма ad probationem, сматра да 

у опште услове, надлежност Арбитраже заснива само ако странка која потписује изјаву 
о прихватању општих услова има у том тренутку пред собом њихов текст који је друга 
страна приложила својој изјави или се он налази на полеђини те изјаве, у којој се на опште 
услове упућује као на њен саставни део, али да ипак сматра да горенаведено становиште 
има преимућство, тј. да претежу аргументи у прилог горенаведеном тумачењу, које је, по 
оцени овог аутора, у складу са праксом Арбитраже. V.: Познић, Б. (1984), Општи услови 
уговора и надлежност арбитраже. Анали Правног факултета у Београду (5), 675, који у 
истом раду (стр. 671) истражује и упоредну праксу и ставове страних аутора, те указује да 
Векјоне (Vecchione) за италијанско право сматра да је за пуноважно уговорену надлежност 
арбитраже потребно да пристанак на компромисорну клаузулу буде посебно писмено по-
тврђен и кад је странци која пристанак даје познато да је клаузула садржана у општим 
условима, као и да слично томе Фашинг (Fasching) за аустријско право каже да је непуно-
важан и потписани купопродајни уговор у коме се странке уопштено позивају на образац 
уговора у који је унесена клаузула о надлежности арбитраже. Познић надаље (стр. 672) 
указује да се у судској пракси САД компромисорна клаузула која је одштампана у типском 
уговору сматра редовно за пуноважну ако је на њено постојање скренута пажња другој 
уговорној страни или ако је овој познат трговински обичај који се тиче употребе такве 
клаузуле, међутим ипак се препоручује да се клаузула изричито унесе у сам правни посао 
или да у кореспонденцији буде поменута. 

28 Детаљније, са даљим упућивањем: Познић, Б., op. cit., 672.
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ако ово друго схватање пружа туженој страни исту или приближно једна-
ку заштиту, као и прво, да онда оно заслужује предност, као схватање које 
боље одговара потребама трговинске арбитраже.29

Поред ставова врсних познавалаца арбитраже и арбитражне прак-
се, питање арбитражне клаузуле садржане у ОУП, иако питање које је, 
као што је показано, садржано у процесним законима, односно законима о  
арбитражи, могло би се довести у вези и са материјалноправним одред-
бама садржаним у материјалном праву. Ту пре свега мислим на чл. 142. 
ст. 3. нашег Закона о облигационим односима, према коме општи усло-
ви обавезују другу уговорну страну ако су јој били познати или морали 
бити познати у часу закључења уговора. У вези са изразом ,,морали бити 
познати“ поставља се питање могућности прећутне инкорпорације, којом 
се још раније нарочито бавила немачка судска пракса која, као и немач-
ко материјално право, раздваја ситуацију у којој је један од уговарача 
неискусан, од оне у којој су оба уговарача искусни трговци, те за прву 
тражи изричито указивање на опште услове, док у другој дозвољава пре-
ћутну инкорпорацију.30

Арбитражна пракса решавања спорова у међународном пословању 
потврђује како тенденцију либералнијег схватања захтева писане фор-
ме, тако и становиште да се арбитража сматра уобичајеним начином 

29 Познић, Б. (1984). Општи услови уговора и надлежност арбитраже. Анали Прав-
ног факултета у Београду, 673–674. Истражујући тадашње немачко право о међународној 
трговинској арбитражи, Милена Петровић, полазећи од чињенице да арбитражни споразум 
мора бити закључен изричито и у писменој форми, под чим се подразумева да мора бити 
несумњив и јасан и да је садржан у исправи коју су потписале обе стране, указује да се 
позивање на ОУП који садрже арбитражну клаузулу, сматра сагласним захтевом изричи-
тости. V.: Петровић, М. (1996). Немачко право о међународној трговинској арбитражи. У: 
Митровић, Д. (ред.). Међународна трговинска арбитража. Београд: Службени гласник, 78.

30 Drobing, U. (1984). Standard forms and general conditions in international trade; 
Dutch, German and Uniform law. У: The Hague-Zagreb essays on the law of international trade, 
130–131 наведено према: Кнежевић, Г. (1999). Међународна трговачка арбитража: основ-
на питања и проблеми, Београд: Досије, 43. Кнежевић на истом месту указује да питање 
може ли се један уговарач позвати на своје опште услове пословања, ако у току уговарања 
о њима није било речи, нити су они прослеђени другој страни (питање да ли је могућа 
прећутна инкорпорација ОУП у уговор), у себи, заправо садржи два питања: 1) могу ли 
се ОУП једне фирме инкорпорисати у уговор а да о њима није било ни речи у поступку 
закључења уговора, и 2) може ли се сматрати да је ћутање друге стране саглашавање са 
овим видом инкорпорације, те, уколико ово питање не може решити међународна конвен-
ција, полази од колизионе технике и приступа, па износи став да је са колизионоправног 
аспекта много паметније решење примена, на спорна питања, права земље пребивалишта 
(седишта) понуђеног, које би га штитило од неочекиваних замки формуларног права и то 
на основу претпоставке да он најбоље зна норме своје земље. О томе детаљније, са коли-
зионоправног аспекта: Кнежевић, Г. (1989). Меродавно право за трговачки уговор о међу-
народној продаји робе. Београд: Институт за упоредно право, 177.



390

Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 3/2020.

решавања спорва у пословној сфери, те истицање једне стране да није 
знала за постојање арбитражне клаузуле у ОУП, тј. да је то за њу изне-
нађујуће, сматра неоснованим. Конкретно, Француски Апелациони суд у 
образложењу одлуке у случају Bomar31 истиче да је арбитражни уговор 
пуноважан иако је садржан у форми клаузуле у ОУП на које се упућује, 
те да се посебно упућивања на арбитражну клаузулу не сматра условом за 
закључење ваљаног арбитражног уговора.32 Слично становиште је заузео 
и Врховни суд Швајцарске истичући да је уговор о арбитражи пуноважно 
закључен иако на постојање арбитражне клаузуле није посебно упозоре-
но, а садржана је у ОУП који су одштампани на полеђини товарног листа, 
јер је овај суд стао на становиште да је давање сагласности на основни 
посао који садржи упућивање на ОУП довољно да се тумачи да је страна 
пристала и на арбитражну клаузулу садржану у ОУП. Иако је тужени у 
свом приговору истакао да на постојање арбитражне клаузуле није био 
претходно упозорен, да њено постојање представља непознаницу, те да 
се није сагласио са предложеним арбитражним уговором, суд је наведено 
истицање оценио као правно неутемељено, јер је пошао од чињенице да 
су уговорне стране привредници који се дуги низ година баве трговином, 
те су упознати са општим условима који се уобичајено користе у овој гра-
ни и да се арбитражни начин решавања спорова користи као уобичајени.33 

31 Societé Bomar Oil N.V. v. Entreprise tunisienne d’activités pétroliès.
32 Апелациони суд је између осталог истакао да је француска страна (Бомар) морала 

бити упозната са постојањем арбитражне клаузуле као и да је прихватањем општих услова 
прихватила и арбитражну клаузулу, јер јој је друга (туниска) страна доставила копију оп-
штих услова пословања. Детаљније: Вукадиновић-Марковић, Ј. (2016). Арбитражна клаузу-
ла у општим условима пословања: питање форме или сагласности уговорних страна. Прав-
ни живот (11), 295, фуснота бр. 38. У истом раду (стр. 294 и фуснота бр. 33) ова ауторка 
указује на правне системе у којима је довољно да се арбитражна клаузула налази у ОУП да 
би уговор о арбитражи пуноважно настао: према чл. 1021. Закона о грађанском процесном 
праву Холандије уговор о арбитражи је валидно закључен уколико је клаузула садржана у 
ОУП на које се страна која приступа сагласила изричито или прећутно; чл. 1031. Закона о 
арбитражи Немачке предвиђа да ће се, уколико се у уговору упућује на ОУП који садрже 
арбитражну клаузулу, сматрати да је уговор о арбитражи пуноважно закључен; чл. 178. За-
кона о међународном приватном праву Швајцарске за пуноважни уговор о арбитражи не 
захтева да буде потписан од стране уговорних страна. 

33 Вукадиновић-Марковић, Ј. op. cit., 296, која додаје да у наведеном случају суд није 
разматрао питање испуњења форме уговора о арбитражи, већ је као основно поставио пи-
тање постојања сагласности уговорних страна. Ауторка на истом месту указује и да је Ка-
сациони суд Француске у предмету Dreistern Werk v. Société Crouzier истакао да постојање 
уговора о арбитражи садржано у ОУП треба искључиво испитивати у смислу постојања 
сагласности воља уговорних страна, а не у правцу задовољења писане форме уговора, те да 
је ово схватање заузето и у низу каснијих одлука које су донели француски, али и италијан-
ски судови. 
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АРБИТРАЖНА КЛАУЗУЛА У ОУП 
КОЈИМА ПРИСТУПА ПОТРОшАЧ

У правној теорији се сматра да пророгациона34 и арбитражна кла-
узула садржана у ОУП, посебно када је реч о потрошачу који прихвата 
ОУП трговца, може да дерогира или значајно ограничи уставно пра-
во потрошача на приступ суду у циљу заштите својих права, као и да 
је то нарочито изражено у ситуацијама када је таква клаузула део ОУП 
које припрема једна страна, тако да потрошач не може да утиче на са-
држину уговора.35 То је још један пример клаузула о којима се страна 
која приступа ОУП, као и другим изворима формуларног права, може 
само изјаснити да прихвати тако како је или да остане без робе, односно 
услуге коју жели, односно ако јој је роба, тј. услуга нужно неопходна, 
страна која приступа је фактички принуђена да прихвати и такав начин 
решавања спорова који је осмислио или одабрао продавац, односно по-
нудилац, који се при њеној формулацији, односно избору начина и места 
решавања евентуалног будућег спора руководио сопственим интересима. 
Због тога, постојање арбитражне и пророгационе клаузуле у ОУП може 
бити спорно са аспекта права потрошача,36 јер поједине арбитражне кла-
узуле садржане у ОУП могу представљати непоштене уговорне одредбе, 
чиме њихова правна судбина може бити доведена у питање, тј. пратити 
законом прописану судбину непоштених уговорних одредби, што се прак-
тично правно своди на санкцију ништавости. На нивоу Европске уније, 
која је и разумљиво значајна за наше право37 које припада европско-кон-

34 О контроли формалне и материјалне пуноважности пророгационе клаузуле у 
општим условима потрошачких уговора: Мешкић, З. (2015). Пророгација надлежности 
у општим условима потрошачких уговора. У: Актуалности грађанског и трговачког за-
конодавства и правне праксе (зборник радова тринаестог међународног савјетовања у 
Неуму). Мостар: Правни факултет Свеучилишта у Мостару, 323–335. О посебном режиму 
пророгације надлежности за потрошачке спорове (у праву ЕУ и праву Србије): Петровић, 
М. (2015). Пророгација надлежности суда за потрошачке спорове са страним елементом: 
решења права ЕУ и права Србије. Гласник права (3), 1–21.

35 Sein, K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Jurisprudence of the European Court of Joustice. Juridica International (18), 54.

36 Уопштено се сматра да се амерички и европски приступ према потрошачкој ар-
битражи разликују. Амерички приступ се традиционално сматра либералнијим, док неке 
европске државе, као на пример Бугарска, изричито забрањују арбитражно решавање по-
трошачких спорова. Детаљније: Јовановић, М. (2017). Arbitrability of consumer disputes. 
In: Reshaping the boundaries of arbitrability: are we heading forward?. Belgrade: Permanent 
arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, 187.

37 О законском оквиру арбитрабилности потрошачких спорова у српском праву и 
предлогу de lege ferenda: Петровић Томић, Н. (2014). Решавање потрошачких спорова пред 
арбитражом. Анали Правног факултета у Београду (2), 86–114, а о питању одрживости 
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тиненталном правном кругу, постоји одређена судска пракса Европског 
суда правде, чије пресуде не дају одговор на питање да ли је конкретна 
уговорна одредба појединих ОУП ништава, али имају значај претходног 
мишљења које се односи на тумачење права ЕУ, што укључује и Дирек-
тиву 93/13/ЕЕЗ. На тај начин, ова мишљења Европског суда правде су 
значајна и корисна, а имајући у виду да је реч о уговорима који се често 
закључују, у свим европским земљама су данас познате и у научним ра-
довима често анализиране и цитиране најважније одлуке које је Европски 
суд правде доносио у случајевима који се односе на пророгационе и ар-
битражне клаузуле у потрошачким уговорима: Océano Grupo Editorial Sa 
i Salvat Editores SA v. Rocío Murciano Quintero и други; Cofidis SA v. Jean-
Louis Fredout; Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL38; 
Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Nogueira; Pannon 
GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Györfi; VB Pénzügyi Lízing Zrt. v. Ferenc 
Schneider и Hypoteční banka a.s. v. Udo Mike Lindner.39

Одлуку о (евентуалној) ништавости одређене арбитражне клаузуле 
садржане у појединим ОУП утврђују национални судови (као што то чине 
и у нашој земљи) према свим околностима конкретног случаја. У упоред-
ном праву се најпре указивало на постојање разлике у погледу решења 
питања да ли је уопште арбитражна клаузула, осим ако није реч о потро-
шачкој арбитражи, допуштена, тј. да ли је свака таква клаузула ништава 
(осим ако није реч о посебној потрошачкој арбитражи која је предвиђена 
националним прописима), или се то има утврђивати у сваком конкрет-
ном случају, према свим околностима случаја. Тако Рајх (Reich), а слично 
нешто касније и Зајн (Sein) указују, да се у шпанском праву заступа ми-
шљење да је свака арбитражна клаузула у потрошачком уговору нефер 

арбитраже као начина решавања домаћих (унутрашњих) и прекограничних (међународ-
них) потрошачких спорова: Станивуковић, М. (2013). Arbitration – is it a viable option for 
resolution of consumer disputes in Serbia. У: Bourgoignie, T., Jovanić, T. (eds). Strengthening 
Consumer Protection in Serbia – Liber Amicorum Svetislav Taboroši. Београд: Правни факултет 
Универзитета у Београду, 227–247.

38 Европски суд правде се у случају C-165/05 Elisa María Mostaza Claro v. Centro 
Móvil Milenium SL изјаснио да се Директива 93/13 о непоштеним одредбама у потрошач-
ким уговорима мора тумачити на начин да национални суд пред којим се води поступак за 
поништај арбитражне одлуке мора утврдити да ли је арбитражни споразум непуноважан 
и поништити ту арбитражну одлуку, ако тај арбитражни споразум садржи или представља 
непоштену одредбу, чак и ако потрошач није приговорио тој непуноважности током арби-
тражног поступка, већ само у поступку за поништај. Преузето 19. 7. 2020. са: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0168&from=EN.

39 За детаљан приказ наведених најважнијих предмета: Кунда, И. (2013). Ништет-
ност пророгацијске и арбитражне клаузуле у потрошачким уговорима у пракси Суда ЕУ-а.  
У: Tomljenović, V., Petrić, S., Mišćenić, E. (ur.). Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi 
i hrvatska provedba. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 258–275.
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и ништава (осим ако није реч о посебној потрошачкој арбитражи која је 
предвиђена националним прописима), док се у немачкој судској пракси 
она не сматра a priori нефер и ништавом, већ се то утврђује с обзиром на 
појединачне околности конкретног случаја, узимајући у обзир, на пример 
удаљеност арбитражног трибунала од пребивалишта потрошача и тро-
шкове поступка за потрошача.40 Након тога, у оквиру прописа ЕУ 2013. 
године је донета и Директива 2013/11/ЕУ о алтернативном решавању по-
трошачких спорова,41 која је схваћена као индиректно охрабрење да се 
развија систем потрошачких арбитража у државама чланицама ЕУ.42 По-
ред тога, у ЕУ је присутно настојање да се потрошачима омогући online 
електронско решавање потрошачких спорова који настају са продавцем, 
па је тако 2013. године донета и Уредба о решавању спорова путем ин-
тернета,43 а све са циљем да се уведе обавеза државама чланицама да 
оснују тела за решавање спорова између потрошача и трговаца у свим 
секторима.44 Европска унија је на различите начине препоручивала и под-
стицала алтернативно (вансудско) решавање потрошачких спорова,45 па 

40 Sein, K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Jurisprudence of the European Court of Joustice. Juridica International, (18), 54–62. 
Слично и Reich, N. (2007). More clarity after ’Claro’? Arbitration clauses in consumer contracts 
as an ADR (alternative dispute resolution) mechanism for effective and speedy conflict resolution, 
or as ’deni de justice’. European Review of Contract Law, 3 (1), 41–61, који у овом раду закљу-
чује да не треба следити амерички модел који великодушно дозвољава арбитражне клаузуле 
у потрошачком уговору. 

41 Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on 
alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR), OJ L 165, 18. 6. 2013, 63–79. Преузе-
то 19. 7. 2020. са: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011. 
О искуствима Француске и Уједињеног Краљевства у примени ове директиве: Biard, A. 
(2019). Impact of Directive 2013/11/EU on Consumer ADR Quality: Evidence from France and 
the UK. Journal of Consumer Policy 42 (1), 109–147.

42 О контроверзама арбитражне клаузуле у САД, Канади и Европској унији, са посеб-
ном анализом Директиве 2013/11/ЕУ о алтернативном решавању спорова: Reich, N. (2015). 
Party autonomy and consumer arbitration in conflict: a „Trojan horse” in the access to justice in 
the E.U. ADR – Directive 2013/11?. Penn State Journal of Law & International Affairs, 4 (1), 
290–332.

43 Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 
21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regula-
tion (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR) OJ L 
165, 18. 6. 2013, 1–12. Преузето 21. 7. 2020. са: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32013R0524.

44 Детаљније: Иванчевић, К. (2014). Увод у потрошачко право. Београд: Правни 
факултет Универзитета Унион, 158.

45 О европском оквиру за решавање потрошачких спорова, новим трендовима и 
начину решавања потрошачких спорова у појединачним државама: Cortes, P. (ed.). (2016). 
The new regulatory framework for consumer dispute resolution. Oxford University Press.
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је тако још 25. маја 2000. године Савет ЕУ донео Резолуцију о стварању 
мреже националних тела за вансудско решавање потрошачких спорова,46 
којом је позвао државе чланице да подстакну оснивање и рад (активно-
сти) тела за вансудско решавање спорова потрошача, а одредбом 10.2. се 
препоручује да се у свакој држави чланици створи једно централно тело, 
клириншка кућа (Clearing House) која би давала информације, упутства 
или практичне савете потрошачима у циљу лакшег приступа вансудским 
телима на националном нивоу.47 

Арбитражне и пророгационе клаузуле у ОУП којима приступа потро-
шач могу бити спорне када је место арбитраже значајно удаљено од места 
пребивалишта потрошача, те он има значајне путне трошкове, а некада 
и трошкове смештаја, па могуће и неопходност да због тога одсуствује 
са посла, те има смањење прихода уз повећање трошкова, а можда због 
породичних обавеза или финансијског стања и не може да путује у том 
периоду. Наведене околности могу обесхрабрити и фактички одвратити 
потрошача да се уопште упусти у спор, посебно када сагледа да трошко-
ви које може имати могу и значајно, а некада и вишеструко, превазићи 
вредност предмета спора. Са друге стране, састављач односно креатор 
ОУП, који настоји да заштити своје интересе, може предвидети решење 
да сви евентуални спорови буду решавани у месту његовог седишта, што 
погодује искључењу путних и пратећих трошкова за креатора ОУП, али 
ствара неравнотежу уговорних страна и међусобни нефер однос.

У вези са питањем (не)пуноважности арбитражне клаузуле које 
је постављено у предмету C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL v. 
Cristina Rodríguez Nogueira48 пред Европским судом правде, независни 
адвокат Верица Трстењак је у свом мишљењу навела да постоје озбиљне 

46 Council Resolution of 25 May 2000 on a Community-wide network of national bod-
ies for the extra-judicial settlement of consumer disputes, OJ C 155, 6. 6. 2000, 1–2. Преузето  
22. 7. 2020. са: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000Y0606% 
2801%29.

47 Такође је предложена тешња сарадња између стручних и привредних организација 
са организацијама за заштиту потрошача којом би се подстакле активности вансудских тела 
и клириншке куће и подстакло стварање нових шема за решавање спорова, нарочито у вези 
са коришћењем on-line пословних трансакција. V.: Вилус, Ј. (2003). Судско и вансудско ре-
шавање спорова потрошача по праву Европске уније. Право и привреда (1/4), 76; Вилус, Ј. 
(2003). Вансудско решавање спорова потрошача. Европско законодавство (4), 45–48.

48 Случај преузет 25. 7. 2020. са: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri-
=CELEX:62008ЦЈ0040. Национални суд је сматрао да је одредба непоштена, нарочито због 
удаљености места арбитраже од пребивалишта потрошача, услед чега би потрошач имао 
већи путни трошак до места арбитраже него што је вредност предмета спора чиме су знат-
но умањене потрошачеве практичне могућности изношења одбране, а поред тога суд је на-
вео да то удаљено место арбитраже није било ни наведено у самом уговору. Опширније: 
Кунда, И. (2013). Ништетност пророгацијске и арбитражне клаузуле у потрошачким угово-
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сумње у погледу независности и непристрасности арбитара, који могуће 
имају и лични интерес да се спроведе арбитражни поступак, па су зато 
и заинтересовани да се одржи арбитражна клаузула.49 Иако се са овим 
ставом саглашавају поједини правни писци,50 у правној теорији која је 
тумачила овај случај наведени аргумент се оцењује као несагласан док-
трини Kompetenz-Kompetenz51 по којој су арбитри надлежни да одлучују 
о својој надлежности, па тако и о пуноважности арбитражне клаузуле и 
да се управо то сматра посебно битним обележјем арбитраже, јер би у 
супротном прорачунати тужени врло лако могао изиграти споразум о ар-
битражи или одложити његово спровођење оспоравајући ваљаност таквог 
споразума пред судом.52 Полазећи од чињенице да је арбитражни спора-
зум врста уговора, којим се изражава сагласност воља странака да своје 
будуће спорове или већ настали спор имовинско-правне природе повере 
на решавање одређеној арбитражи,53 неспорно је његова суштина у са-
гласности слободних воља, тј. да основ за арбитражно решавање спора 

рима у пракси Суда ЕУ-а. У: Tomljenović, V., Petrić, S., Mišćenić, E. (ur.). Nepoštene ugovorne 
odredbe: europski standardi i hrvatska provedba. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 266.

49 Мишљење независног адвоката Верице Трстењак од 14. маја 2009. год. (Opinion 
of Advocate General Verica Trstenjak in Case 14. 5. 2009.) у предмету C-40/08, Asturcom 
Telecomunicaciones SL gegen Cristina Rodríguez Nogueira. Преузето 28. 7. 2020. са: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62008CC0040.

50 Са горепоменутим ставом независног адвоката В. Трстењак се саглашава Карин 
Сеин. V.: Sein, K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Jurisprudence of the European Court of Joustice. Juridica International (18), 54–62.

51 Принцип Kompetenz-Kompetenz, односно како се преводи, компетенција за компе-
тенцију, подразумева да су арбитри компетентни да сами одлуче о својој компетентности 
(надлежности), јер би се без овог принципа лако осујетила ефикасност арбитражног по-
ступка. Данас је принцип Kompetenz-Kompetenz широко прихваћен, те арбитри могу сами 
да одлуче о томе да ли је оспорени арбитражни споразум пуноважан или није. Арбитра-
жна надлежност се може оспорити како из разлога што је пуноважност арбитражног спо-
разума заиста спорна, тако и због тактике одуговлачења спора, те ако арбитри не би имали 
Kompetenz-Kompetenz, чим неко отвори питање надлежности, арбитри би требало да стану 
и да сачекају који је став надлежног суда о пуноважности арбитражног споразума. Детаљ-
није: Варади, Т., Бордаш, Б., Кнежевић, Г. (2003). Међународно приватно право. Нови Сад: 
Форум, 572.

52 Кунда, И. (2013). Ништетност пророгацијске и арбитражне клаузуле у потрошач-
ким уговорима у пракси Суда ЕУ-а. У: Tomljenović, V., Petrić, S., Mišćenić, E. (ur.). Nepoštene 
ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, 277.

53 Поједини аутори (Познић, Голдштајн, Трива) чак користе и термине арбитражни 
уговор и уговор о арбитражи као синониме за арбитражни споразум, који се појављује у 
два облика – као арбитражна клаузула (компромисорна клаузула) у решавању будућих спо-
рова, и као накнадни договор – компромис, о решавању спора који је већ настао у пракси. 
О арбитражном споразуму детаљно, са анализом упоредног законодавства: Трајковић, М. 
(2000). Међународно арбитражно право. Београд: Правни факулет Универзитета у Београ-
ду, 231–323.



396

Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 3/2020.

јесте чињеница да су стране својом слободном вољом одустале од надле-
жности националних судова и подвргле решавање спорова у надлежност 
арбитражи. Управо због тога поједини правни писци истичу да је посто-
јање истинске слободне воље потрошача у ситуацији када он прихвата 
опште услове пословања који садрже арбитражну клаузулу, спорно (ду-
биозно) због неједнаких преговарачких позиција двеју страна.54 Правна 
теорија је данас на становишту да је за пуноважност арбитражног реша-
вања потрошачких спорова кључно обезбедити слободан и информисан 
пристанак потрошача на арбитражу,55 прописати посебну форму за потро-
шачки споразум, као и прописати обавезу за трговца да упозна потрошача 
са последицама арбитражног споразума, због чега домаћа теорија и ука-
зује на решење хрватског законодавца којим је избегнута могућност да 
се у опште услове пословања унесе арбитражна клаузула.56 Конкретно, 
из разлога заштите потрошача хрватски законодавац изричито захтева да 
арбитражни споразум, тј. уговор о арбитражи (ако је спор настао или би 
могао настати из потрошачког уговора) мора бити написан у посебној 
исправи коју су потписале обе стране и да у тој исправи, осим ако је са-
стављена код јавног бележника, не сме бити других договора (утаначења) 
осим оних који се односе на арбитражни поступак.57

Слично решење је садржано и у чл. 1031. ст. 5. Законика о грађан-
ском поступку Немачке који прописује да арбитражни споразум у коме је 
једна страна потрошач мора бити садржан у одвојеном документу који су 
својеручно потписале обе стране и који не сме садржати друге погодбе 
сем оних које се односе на арбитражни поступак; описано правило се не 
примењује уколико је споразум сачинио бележник.58

54 Sein, K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Jurisprudence of the European Court of Joustice. Juridica International (18), 54–62.

55 Тако и: Петровић Томић, Н. (2014). Решавање потрошачких спорова пред арбитра-
жом. Анали Правног факултета у Београду (2), 102.

56 Иванчевић, К. (2013). Решавање потрошачког спора пред арбитражом. У: 
Bourgoignie, T., Jovanić, T. (eds). Strengthening Consumer Protection in Serbia – Liber 
Amicorum Svetislav Taboroši. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 268–269.

57 V.: чл. 6. ст. 6. Закона о арбитражи Републике Хрватске, Народне новине, бр. 88/01. 
Овоме треба додати и чињеницу да наш Закон о заштити потрошача прописује да се уго-
ворне одредбе сматрају неправичним без обзира на околности појединачног случаја ако 
имају за предмет или последицу искључење или ограничење права потрошача да покрене 
одређени поступак или да употреби одређено средство за заштиту својих права, а наро-
чито наметање обавезе потрошачу да спорове решава пред арбитражом на начин који је у 
супротности са одредбама овог закона. V.: чл. 44. ст. 1. т. 3. Закона о заштити потрошача 
(Службени гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016. – др. закон и 44/2018. – др. закон).

58 Наведену писану форму може заменити електронска форма у складу са чл. 126а 
Грађанског законика Немачке (BGB-а). V.: чл. 1031. ст. 5. Законика о грађанском поступ-
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У шпанском праву је 2014. године дошло до измене одредбе закона 
која уређује права потрошача управо у делу који се односи на арбитражну 
клаузулу, те након ове измене било какав абритражни споразум закључен 
пре настанка спора не обавезује потрошача, али обавезује трговца ако 
га потрошач накнадно прихвати и када је испуњен услов да арбитражни 
споразум испуњава услове које захтева меродавно право.59 Имајући у 
виду наведене измене, као и годину када су унете, може се закључити да 
су оне последица обавезе држава чланица да 2015. године у национална 
законодавства пренесу решења из Директиве 2013/11/ЕУ о алтернатив-
ном решавању потрошачких спорова.

Када је реч о актуелним тенденцијама, занимљиво је на овом месту 
указати на одлуку Врховног касационог суда Италије из 2017. године који 
је стао на следеће становиште: да би арбитражни споразум између банке 
и потрошача био пуноважан потребно је да је резултат посебних прего-
вора међу странама. У том смислу, Врховни касациони суд Италије стао 
је на становиште да је арбитражна клаузула садржана у унапред припре-
мљеним и стандардним уговорима нефер, те је ништава, иако италијански 
закон из 2005. (тачније чл. 33), којим је транспоновано ЕУ законодавство, 
уопште не помиње арбитражне споразуме у листи нефер клаузула.60 На-
ведено и није нужно неопходно, будући да листе неправичних одредаба 
нису закључане, већ оквирне. Осим тога, овде треба имати у виду и да је 
Европски суд правде у више пресуда фактички обавезао националне судо-
ве да по службеној дужности испитују правичност оваквих клаузула и да 
се по том питању не захтева иницијатива од потрошача, као и да то може 
бити учињено и у фази извршења, а не само у фази парничног поступка.61 

Сагласно одредбама Директиве 2013/11/ЕУ о алтернативном реша-
вању потрошачких спорова (АРС), за потрошача не би требало да буде 
обавезујући споразум о решавању спора пред АРС ако је закључен пре 
настанка спора и ако резултира лишавањем потрошача права да на суду 

ку Немачке из 2005. са последњим изменама 2013. Преузето 29. 7. 2020. са: https://www.
gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html.

59 Pilar Perales Viscasillas, M. (2017). Some specific issues about arbitrability in Spain: 
back to the past?. In: Reshaping the boundaries of arbitrability: are we heading forward?. 
Belgrade: Permanent arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, 71–72.

60 Italian Supreme Court of Cassation, 13 February 2017, Procedural Order n. 3744; на-
ведено према: Nitrola, M., Tavartkiladze, B., Nonarbitrability: New Trends in Italian Doctrine. 
In: Reshaping the boundaries of arbitrability: are we heading forward?. Belgrade: Permanent 
arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, 102.

61 Иванчевић, К. (2013). Решавање потрошачког спора пред арбитражом. У: 
Bourgoignie, T., Jovanić, T. (eds). Strengthening Consumer Protection in Serbia – Liber 
Amicorum Svetislav Taboroši. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 270.
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поднесе тужбу за решавање спора. Поред тога, наметнуто решење може 
бити обавезујуће за странке само ако су оне унапред, пре пристанка ин-
формисане о његовој обавезујућој природи те то изричито прихватају.62 
Наведеном директивом се обавезују државе чланице да обезбеде потро-
шачима, који нису задовољни необавезујућом одлуком АРС, да могу 
остварити судску заштиту која не сме бити доведена у питање као после-
дица истека рокова застарелости или преклузивних рокова, односно да 
ови рокови не теку у периоду док траје поступак пред АРС.63 

Због неравноправности уговорних страна и специфичности ре-
шавања потрошачких спорова поједине земље уводе специјализоване 
арбитраже за решавање потрошачких спорова. У том смислу се као веома 
успешан модел сталне арбитраже за решавање потрошачких спорова, ис-
тиче Португалија.64 За ове арбитраже је значајно да се њихова надлежност 
не уговара нити у општим условима пословања нити пре настанка спора. 
На појаву до које је дошло у неким земљама да трговци у ОУП уносе клау-
зулу која предвиђа надлежност за решавање спора ad hoc арбитраже чијег 
арбитра ће именовати трговац, одговор је дао и Виши суд у Прагу својом 
одлуком 2010. године којом је наведену клаузулу прогласио неважећом.65 

ЗАКЉУЧАК

Питање арбитражне клаузуле садржане у општим условима уговора, 
односно пословања, јесте занимљиво и актуелно питање, које представља 
синергију два института који бележе нарастајућу примену у савреме-
ним околностима. Спој питања арбитражног начина решавања спора и 
чињенице да је оно предвиђено општим условима пословања показују 
различите, чак супротстављене тенденције. Иако последњих година није 
неуобичајено да се у уџбеницима и монографијама о међународној трго-

62 Преамбула 42), 43) и чл. 10. Директиве 2013/11/ЕУ.
63 Преамбула 45) и чл. 12. Директиве 2013/11/ЕУ.
64 Португалски модел истовремено представља и један од првих покушаја прилагођа-

вања класичне арбитраже подручју потрошачких спорова. О раду арбитража пред којима се 
решавају потрошачки спорови у Португалији, Мађарској и Словенији, као и о могућности-
ма које постоје у Хрватској, Црној Гори и Републици Српској: Иванчевић, К. (2013). Реша-
вање потрошачког спора пред арбитражом. У: Bourgoignie, T., Jovanić, T. (eds). Strengthening 
Consumer Protection in Serbia – Liber Amicorum Svetislav Taboroši. Београд: Правни факултет 
Универзитета у Београду, 257–265.

65 С образложењем да није праведно да се омогући трговцу да он одлучује о судбини 
спора и да се за решавање потрошачког спора може уговорити само надлежност редовног 
арбитражног суда. Наведено према: Иванчевић, К. op. cit., 266.
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винској арбитражи излаже и о потрошачкој арбитражи, те да се чак указује 
да она има одређени и трговински и међународни карактер, већ на приме-
ру арбитражне клаузуле садржане у ОУП показује се и даље доминантно 
различито разумевање примерености арбитраже у ове две области.

Писани арбитражни споразум традиционално се сматра јасним по-
казатељем сагласности уговорних страна да евентуални спор буде решен 
пред арбитражом, што подразумева и искључење надлежности редовног 
суда. Разумевање овог појма, тј. захтева писане форме се мења, а промене 
се могу уочити како у правној догматици, новијим законима, тако и у суд-
ској и арбитражној пракси. Могло би се рећи да се промене тичу развоја и 
уподобљавања разумевања овог захтева актуелним приликама и потреба-
ма савременог пословања. Захтев форме показује тенденције различитог 
тумачења и примене, при чему се може уочити да се његово разумевање 
последњих година одвија у супротним смеровима, у зависности од врсте 
арбитраже. Дијаметрална различитост праваца разумевања писане фор-
ме најуочљивија је у поређењу међународне трговинске, са једне стране, 
и потрошачке арбитраже, са друге. У области (међународне) трговинске 
арбитраже, глобалне тенденције крећу се у правцу либерализације и ре-
лаксирања разумевања захтева писане форме арбитражног споразума, па 
има све више различитих предлога у том циљу и начину тумачења писане 
форме, међу којима на пример и да арбитражни споразум не мора бити 
потписан, да може бити прећутно закључен, односно да се његово дејство 
прошири и на непотписнике; да се може постићи усмено, али да буде за-
бележен на било који начин, што данас укључује и средства електронске 
комуникације, мејлове и сл. О пуноважности арбитражне клаузуле садр-
жане у ОУП међу професионалцима (трговцима) данас се говори не само 
на основу изричито чињенично неспорног пристанка, већ и на основу 
устаљене пословне праксе међу истим странама или трговинског обичаја. 
Супротно томе, када је реч о арбитражи у потрошачком праву, тенденције 
иду ка рестриктивном разумевању писане форме. Постављају се посебни 
и додатни захтеви форме, као и својеручни потпис на посебном докумен-
ту који садржи арбитражни споразум.

Док се у међународним пословним односима арбитража сматра уо-
бичајеним начином решавања спора, те се арбитражна клаузула садржана 
у ОУП на коју професионалцу-трговцу није скренута посебна пажња 
сматра неизненађујућом, те пуноважном; када је једна страна потрошач, 
национална законодавства показују тенденцију ништавости арбитра-
жне клаузуле садржане у ОУП на коју потрошачу није посебно скренута 
пажња. У том смислу се препоручује, а у одређеним националним за-
конодавствима и захтева, да арбитражни споразум са потрошачем мора 
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бити сачињен у посебном документу, који су својеручно потписале обе 
уговорне стране и у ком не може бити других утаначења осим питања 
која се односе на арбитражни поступак.

Наведено различито правно резоновање о предметном питању у тр-
говинском и потрошачком праву доводи и до могућег различитог правног 
дејства арбитражне клаузуле садржане у ОУП. Док се у првом случају 
(трговини) ствари развијају у правцу надлежности арбитраже, у потоњем 
оне иду у правцу ништавости такве одредбе.

Док се у међународном пословању на арбитражу гледа као на ре-
шавање које ће бити фер, па се чак може уговорити и арбитража по 
правичности, правна догматика арбитражно решавање потрошачких спо-
рова неретко унапред види као потенцијално или отворено нефер. Док 
се у прилог трговинској арбитражи истичу њене предности у односу на 
(државне) судове, дотле се о њеној примени у потрошачком праву говори 
са одређеном дозом опреза и резерви а некада и са отворено негативним 
ставом, те се истичу ризици по недовљно образованог потрошача. У том 
смислу, у потрошачком праву се питање арбитражне клаузуле садржане 
у ОУП ставља у контекст питања заштите слабије стране, интервенцио-
низма, тестова разумности, очигледности (уочљивости) или правичности. 
Зато се чини да се, иако су посреди базично уговорни односи, у области 
(међународног) трговинског права доминантније истиче важност начела 
аутономије воље и слободе уговарања, док се у потрошачком праву уоча-
ва већи број ограничења ове аутономије која у извесној мери омогућава 
и накнадно ,,кориговање“ или ,,уравнотежавање“ закљученог уговора 
– у сваком случају у већој мери него у трговинским односима, што се 
све одражава и на разматрано питање пуноважности арбитражне кла-
узуле садржане у ОУП.

Поред различитих тенденција у погледу истих правних питања која 
се односе на (писану) форму и начин позивања, тј. упућивања на ОУП 
који садрже арбитражну клаузулу, у потрошачкој насупрот (међународ-
ној) трговинској арбитражи се постављају и различита правна питања. 
Тако, у потрошачком праву се управо арбитражна клаузула садржана у 
ОУП тестира са аспекта да ли представља непоштену уговорну одред-
бу. Насупрот томе, у (међународној) трговинској арбитражи се у вези са 
ОУП може отворити питање конкуренције ОУП сауговарача, које се у 
потрошачком праву, по самој дефиницији, не отвара јер потрошач не са-
ставља нити користи сопствене опште услове пословања. То је само још 
један додатни показатељ изведеног закључка да се актуелне тенденције 
арбитражне клаузуле садржане у ОУП у потрошачкој versus (међународ-
ној) трговинској арбитражи крећу у супротним смеровима.
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ABSTRACT: This paper shows the diverging tendencies in 
the understanding of the arbitration clause contained in the general 
terms conditions of business transactions (GT&CBT) in (interna-
tional) commercial law and consumer protection law. The results 
show that inverse logic is currently used regarding the issue of 
bringing attention to the arbitration clause contained in a GT&CBT 
and the necessity for such an arbitration agreement to be contained 
in a separate and personally signed document. International com-
mercial arbitration, encompassing both legal dogma and arbitration 
and court praxis, has shown a tendency towards a more liberal and 
flexible understanding of the written form in the past several dec-
ades, in terms of the validity of the arbitration clause contained in 
a GT&CBT referred to in an underlying substantive contract. By 
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contrast, in consumer protection law, there is a tendency for the 
arbitration clause contained in a GT&CBT, which has not been 
brought to attention, to be considered a null and void provision. 
Namely, it is required for the arbitration clause to be contained in 
a separate document signed by both parties. This points to the con-
clusion that special attention should be paid to consumer disputes 
that are to be resolved by arbitration, while court and arbitration 
praxis in international commercial disputes lately records cases 
in which the court explicitly took the opposite position. Traders’ 
claims stating that they were not aware that the GT&CBT contained 
an arbitration clause and that no attention was drawn to it are con-
sidered unfounded by the courts. Namely, the application of both 
GT&CBTs and arbitration in international trade are, nowadays, con-
sidered ordinary.

Keywords: arbitration, arbitration clause, alternative dispute 
resolution, arbitration agreement, contract, general terms and condi-
tions, prorogation of jurisdiction, consumer.

Introduction: CLAUSES ABOUT THE MANNER  
Of RESOLVING DISPUTES IN GENERAL TERMS  
AND CONDITIONS Of BUSINESS TRANSACTIONS

The significance and frequency of the application of the general terms 
and conditions of business transactions in the current social climate is obvi-
ous and undeniable. Nobody questions the advantages, such as time-saving 
and making the process of concluding a contract easier. However, clauses 
contained within the general terms and conditions of business transactions 
(hereinafter: GT&CBT) show their full legal significance only when, during 
the enforcement of a contract, a dispute materializes. The party that may not 
have familiarized itself with the GT&CBT before or during the conclusion of 
the contract, or didn’t understand its importance, reach, and legal consequenc-
es, may be surprised to find that the GT&CBT contains a clause that regulates 
how a dispute is resolved, which may be different than what is standard or 
expected.  This may refer to the body which resolves disputes, e.g. instead of 
before a court the dispute is resolved via alternative means; a choice relating 
to the applicable law; as well as that the jurisdiction is non-standard but agreed 
upon, i.e. the prorogation of jurisdiction. This can be one of the final, and often 
not pleasant, surprises if during the conclusion of a contract these clauses were 
not given the attention necessary. Generally speaking, these clauses are often 
found at the very end of a GT&CBT or other contract, which is why certain 
authors name them “champagne clauses” or “midnight clauses”, as they are of-
ten discussed at the end of a negotiation – “at midnight”, when both parties are 
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drained by the negotiations and impatient to celebrate the signing of a contract 
“with champagne”; this is why even business people don’t pay enough atten-
tion to these important issues.1 Clauses which regulate the manner of resolving 
a dispute, the choice of the applicable law, and the jurisdiction and forum 
for resolving disputes are extremely important, as these exact clauses can be 
invaluable to successfully resolving eventual disputes. Agreements on the ter-
ritorial jurisdiction, i.e. prorogation clauses, can be found in GT&CBTs which 
are used in domestic2 and international3 business transactions, as well as in 
consumer contract law. As far as clauses for the manner of resolving disputes 
are concerned, GT&CBTs often contain arbitration clauses, i.e. clauses about 
alternative means of resolving disputes. In that sense, the aim of this paper is 
to examine and explore the current tendencies regarding the legal issues of 
arbitration clauses in GT&CBTs. Primarily, it will explore the validity of such 
clauses and how they are invoked, that is to say, how the GT&CBT containing 
the clause is referred to; then, it will compare the results of international trade 
and consumer arbitrations, and, finally, draw a conclusion about whether the 
tendencies of these two types of arbitrations, in accordance with the applicable 
legal field, are moving in the same or opposite directions.

ARBITRATION CLAUSES AND CLAUSES ABOUT 
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS

The arbitration clause has been one of the main characteristics of 
GT&CBTs since their inception, i.e. the initial GT&CBTs regulated that 
disputes should be resolved by arbitration tribunals in accordance with the 
rules set by trade organizations.4 The same rules remain in place today; most 

1 Perović, J. (2017). Najopasnije su šampanj klauzule. Politika 22. 7. 2017. Retrieved 
on 15. 7. 2020. Available at: http://www.politika.rs/sr/clanak/385400/Ekonomija/Najopasnije-su 
-sampanj-klauzule.

2 About the term, elements, form, and effect of the agreement on territorial jurisdiction, 
as well as implicit prorogation. V.: Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2010). Građansko procesno 
pravo. Belgrade: Savremena administracija, 99–100.

3 About agreed upon international jurisdiction (prorogation of jurisdiction). V.: Varadi, 
T., Bordaš, B., Knežević, G. (2003). Međunarodno privatno pravo. Novi Sad: Forum, 493–495; 
Mitrović, D. (editor-in-chief) (1982). Leksikon prava međunarodnih privrednih odnosa. (398–
399). Belgrade: Savremena administracija.

4 About the importance of arbitration clauses in the initial general terms and conditions. 
V.: Petersson, N. (2013). Legal Institutions and the World Economy, 1900–1930. In: Dejung, C., 
Petersson, N. (ed.), The Foundations of Worldwide Economic Integration: Power, Institutions, 
and Global Markets, 1850–1930, Cambridge Studies in the Emergence of Global Enterprise. 
New York: Cambridge University Press, 33.



408

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 3/2020.

GT&CBTs regulate that disputes shall be settled by arbitration and other types 
of alternative dispute resolution (hereinafter: ADR). This means that stand-
ard national courts are regularly avoided. The esteemed professor Klaus Peter 
Berger states the fact that over 90 % of important international trade agree-
ments contain an arbitration clause5, which testifies to the overwhelming 
preference for resolving disputes through arbitration in modern times. Results 
of international research on arbitration conducted by the Queen Mary Uni-
versity of London from 2018 show that 97 % of participants answered that 
international arbitration is their desired form of resolving disputes, be it inde-
pendently (48 % of cases) or combined with other ADRs (49 % of cases), as 
well as that 99 % of participants recommend international arbitration as the 
means of resolving cross-border disputes in the future.6 Answering the ques-
tion which arbitration institutions are the most preferable, out of the multiple 
choices given, the International Chamber of Commerce in Paris (hereinafter: 
ICC) came out on top with 77 %.7 The latest statistical report from 2020 about 
resolving disputes before the ICC shows that in 2019, 869 new proceedings 
were started before the ICC International Court of Arbitration, which included 
2 498 parties form a record 147 countries. The same research shows that, start-
ing from its founding in 1923, the ICC International Court of Arbitration has 
handled more than 25 000 disputes.8

Using arbitration to resolve disputes seems to not only be the most 
preferable way, but in fact the primary way of resolving business disputes cur-
rently. Arbitration has multiple advantages over standard courts, including: 
quickness, simplicity, greater flexibility and less formality compared to courts, 
only one court instance and subsequently lower costs, expertise and neutral-
ity of the arbiters, the positive psychological sensation of resolving disputes 
in a friendly manner, a pragmatic and flexible approach, achieving practical 

5 Berger, K. P. (2010). The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria. Kluwer 
Law International, 145.

6 Additionally, 66 % of the participants of this research believe that there will be an in-
crease in the usage of international arbitration regarding investor-state disputes. V.: Queen Mary 
University of London – School of International Arbitration. 2018 International Arbitration Sur-
vey: The Evolution of International Arbitration, 2–3. Retrieved on 10. 7. 2020. Available at: 
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-
report.pdf.

7 Followed by 51 % LCIA (London Court of International Arbitration), 36 % SIAC (Sin-
gapore International Arbitration Centre), 27 % HKIAC (Hong Kong International Arbitration 
Centre), and 16 % SCC (Stockholm Chamber of Commerce). The same research (pp. 9 and 13) 
shows that, according to the answers of the participants, the most desirable seats of arbitration 
are in: 64 % London, 53 % Paris, 39 % Singapore, 28 % Hong Kong, 26 % Geneva, 22 % New 
York and 12 % Stockholm, while the most popular choice for ad hoc arbitration are UNCITRAL 
arbitration rules.

8 International Chamber of Commerce. (2020). ICC Dispute Resolution 2019 Statistics, 9.
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solutions that improve, or at least don’t worsen, business relations, confidence, 
confidentiality and secrecy of information.9 The parties don’t only choose the 
means of resolving a dispute, they can also choose the institution or ad hoc 
arbitration, the seat of the arbitration tribunal, as well as the applicable law, 
keeping in mind the legal principle of the autonomy of choice which ena-
bles the involved parties to choose the law which will be applicable to their 
contractual agreement. Resolving disputes via arbitration can also avoid the 
differences between national legal systems, allowing rules which are generally 
accepted in the business domain to apply, i.e. rules which are in accordance 
with business practices and customs on a global scale. 

The previously listed advantages of arbitration commonly apply to ADR 
as well, with the addition that certain ADRs also have other advantages, e.g. 
mediation allows the participants (contractual parties) to retain control of the 
procedure of resolving disputes. Due to the advantages mentioned, the creators 
of GT&CBTs guide the disputes towards quicker and more efficient solutions, 
as well as avoiding court proceedings, thus GT&CBTs most often predicate 
that disputes should be resolved by negotiation, mediation, conciliation, arbi-
tration, or other forms of ADR.10 These mechanisms are sometimes predicated 
as the primary means of resolving disputes, while if they don’t achieve the 

9 For the arguments for and against international commercial arbitration, v.: Trajković, M. 
(2000). Međunarodno arbitražno pravo. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Law and 
Union of Jurists’ Associations of Yugoslavia, 25–32, which states, in summary, that international 
commercial arbitration attracts parties by its practical and rational traits, which best explains the 
popularity of this institution in the business world.

10 Modern business practice, asides from court and arbitration, knows different alternative 
dispute resolutions, which were, according to professional literature, founded and first used in 
the USA, which was searching for a practical way of solving disputes. Analysing different al-
ternative resolutions of trade disputes, Trajković list the following: The Neutral Listener Agree-
ment, Mini-Trial, Michigan Mediation, Summary Jury Trial, rent-a-judge, and adds to the list 
the hiring of experts to “cut through” a, most often technical, problem in a particular area, as 
well as mediation and conciliation. For more details, v.: Trajković, M. (2000). Op. cit., 47–56. 
Karamarković proposes a somewhat different division of ADR, dividing it into: 1) primary mod-
els, which include: mediation, direct negotiation, and arbitration and 2) hybrid models, which 
include: settlements, case evaluation, settlement hearings, med-arb, mini-trial, appellation ADR, 
the week of settlement, and ombudsman. For more details on each model, v.: Karamarković, L. 
(2004). Poravnanje i medijacija. Belgrade: Faculty for Business Studies and Law, 312–316. Re-
garding the classification of ADRs, Gašo Knežević lists the following methods: 1) by force (the 
force syndrome – the right of one); 2) direct negotiation between the parties (which he further 
divides into: extrajudicial settlement and court settlement [res iudicialiter transacta]); 3) indirect 
negotiations with the support of a third party (which he further divides into: mediation, med-arb, 
conciliation, mini-trial, evaluation, committee for investigating/resolving disputes, and expert 
analysis); 4) adjudication (impartiality syndrome). For more details, v.: Knežević, G., Pavić, V. 
(2010). Arbitraža i ADR. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Law, 206. About alterna-
tive means of resolving disputes in international business, with a specific look at ADR in inter-
national construction, v.: Bunni, N. (2005). The FIDIC Forms of Contract. Oxford: Blackwell 
Publishing, 438–460.



410

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 3/2020.

goal or don’t achieve the goal in a given time frame, standard means of resolu-
tion should be applied. Different types of ADR are becoming more common 
in practice, and legal scholars both praise and critique them. When creating a 
GT&CBT the business entity chooses the means of resolving potential disputes 
which suits them best, be it for the sake of efficiency, quickness, or location, 
i.e. the seat of the body which will resolve the dispute, etc. Thus, when arbitra-
tion of disputes is concerned (which has almost become a rule in commercial 
law, and especially international commercial law as it is the most common 
way of resolving disputes), the business entity chooses the type of arbitration 
that best suits their interests. When clauses about the means of resolving dis-
putes found in GT&CBTs are analysed, it appears that the tendency is to guide 
disputes before a court the least, as this is evidently the least suitable for the 
creators of GT&CBTs.

REfERRING TO GT&CBTS wHICH CONTAIN 
AN ARBITRATION CLAUSE

In the part which regulates the form of the agreement on arbitration, the 
Serbian Law on Arbitration11 mentions general terms and conditions of doing 
business transactions – more precisely, the general requirements for concluding 
legal business. Specifically, the Law on Arbitration states that an agreement on 
arbitration must be concluded in writing,12 as well as that an agreement on ar-
bitration is considered to be concluded if the parties in a written contract refer 
to another paper containing the agreement on arbitration (general requirements 
for concluding legal business, text of another contract, etc.) if the purpose of 
such reference is to make the agreement on arbitration an integral part of the 
contract.13 This kind of legal solution is in accordance with art. 7, para. 6 of 

11 Official Gazette of RS, no. 46/2006. The Rules on Permanent Arbitration of The Cham-
ber and Commerce and Industry of Serbia (Official Gazette of RS, no. 101/16) does not contain 
provisions on arbitration agreements within GT&CBT or similar general terms and conditions 
contracts for concluding legal business.

12 According to art. 12, paras. 2–3, of the Law on Arbitration, an arbitration agreement 
is concluded in writing if it is contained in the documents which the parties have signed. Ad-
ditionally, an arbitration agreement is considered to be concluded in writing if it is concluded 
by exchanging messages via communication means, providing a written proof of an agreement 
between the parties, such messages having been signed notwithstanding. 

13 V.: art. 12, para. 4 of the Law on Arbitration. According to para. 5 of the same article, 
an agreement on arbitration exists if if the plaintiff initiates arbitral proceedings in writing, while 
the defendant expressly accepts the arbitration and consents to it in writing or in a statement 
recorded in a hearing, as well as if the latter takes part in the arbitral procedure and to the point 
when proceedings pertaining to subject matter of a dispute start does not present an objection 
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the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.14 The 
Arbitration Act of the United Kingdom, in art. 6, para. 2 allows for a similar 
referral to a document which contains the arbitration clause,15 and it has also 
become the norm in other countries, such as China.16 Multiple examples can 
be found in English case law where English courts didn’t believe that there 
was a need to specifically refer to a clause on jurisdiction to reach fundamental 
agreement, but that generally referring to a GT&CBT was enough, and that 
whether the other party has a copy of the GT&CBT is of no relevance, espe-
cially when the parties previously had a contractual agreement; there are also 
examples where it was not obvious that just generally referring to a GT&CBT 
encompassed the arbitration clause besides other regulations, thus clearly 
referring to it was needed, especially when it concerned parties that had no 
previous contractual relationship.17 When it comes to the need for a written 
agreement on arbitration in English law, modern legal scholars state that it is 
useful for verifying: a) whether an agreement was reached, b) is it intended to 
be binding, c) who the relevant parties are, d) what the specific content of the 
agreement is and what its limitations are.18 

In comparative and domestic law doctrines, where the issue of a written 
form of an agreement on arbitration is concerned, there are conflicting opin-
ions; the majority position is that having it in writing is an important element 
of the agreement (ad solemnitatem, ad substantiam), and not just a form that 
proves validity (ad probationem)19, but it is also noted that there is a tendency 
in modern arbitration law to lessen the strictness of the need for a written form 
of an agreement on arbitration.20 For example, Swiss law doesn’t only recog-

that there is no agreement on arbitration, i.e. does not challenge the competence of the arbi-
tration court. Additionally, v.: Miljković, M. (2007). Komentar Zakona o arbitraži. Belgrade: 
Poslovni biro, 30–32. 

14 United Nations Commission on International Trade Law. (2008). UNCITRAL Model 
Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006. Vi-
enna: United Nations, 5.

15 Arbitration Act 1996, UK Legislation. Retrieved on 18. 7. 2020. Available at: https://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents.

16 Pisacane, G., Murphy, L., Zhang, C. (2016). Arbitration in China: Rules & Perspec-
tives. Singapore: Springer, 11 and 178.

17 Tang, Z. (S.). (2014). Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Com-
mercial Law. London and New York: Routledge, 41–42.

18 Andrews, N. (2016). Arbitration and Contract Law: Common Law Perspectives. 
Springer, 24.

19 V.: Knežević, G. (1999). Međunarodna trgovačka arbitraža: osnovna pitanja i problemi. 
Belgrade: Dosije i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države, 42, with further refer-
ence to the works of profs. Pak, Goldstein, Triva, Perović, Sajko and Dick.

20 V.: Perović, J. (2012). Standardne klauzule u međunarodnim privrednim ugovorima. 
Belgrade: Centar za izdavačku delatnost of the Faculty of Economics in Belgrade, 215–217. 
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nize the written form of an agreement on arbitration, but also any other form 
which enables to understanding of the document.21

In Serbian law, before the enactment of the special Law on Arbitration, 
arbitration clauses contained within GT&CBTs were explicitly regulated by 
the Civil Procedure Law (which was enacted in the Socialist Federal Repub-
lic of Yugoslavia), wherein chapter 31 regulated the procedure before the 
chosen courts and was in force for decades, from 1977 until The Law on Ar-
bitration was enacted on June 10th 2006. According to art. 471 of the Civil 
Procedure Law (hereinafter: CPL), an agreement on the chosen court shall be 
valid even when the provision about the jurisdiction of the chosen court is 
contained within the general requirements for concluding legal business.22 A 
similar provision was contained within the Rules on Foreign Trade Arbitration 
of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, which regulated that an 
agreement on arbitration is valid even when provisions on the jurisdiction of 
arbitration are contained within the general terms and conditions if they are an 
integral part of legal business.23 It is interesting, and it was pointed out in do-
mestic legal doctrine in the years after the Civil Procedure Law was enacted, 
that a special provision on the founding of arbitral jurisdiction by agreeing 
to general terms and conditions was put into the Civil Procedure Law from 
1977, even though the European Convention on International Commercial Ar-

Similarly, as it regards the written form of an arbitration agreement, Vasiljević points out that 
decades long arbitration praxis that overcomes this condition of validity exists; thus this practice 
of subjective arbitrability can be expanded to cases where a written form does not exist, when 
the issue of the effect of an arbitration agreement on non-signatories is presented as a factual and 
not legal issue. He states that these arbitration decisions have “survived” the processes of judi-
cial control prescribed by the applicable laws of the countries where they are enforced (and were 
eventually recognized). – Vasiljević, M. (2019). Arbitraža bez arbitražnog ugovora (direktnog ili 
indirektnog). Dvadeset sedmo savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije. Belgrade: 
the Commercial Appellate Court, 27.

21 Art. 358 of the Swiss Civil Procedure Code. Retrieved on 26. 7. 2020. Available at:  
https://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf. The article refers to arbitration in domestic cases, i.e. when both parties have 
permanent or usual residence in Switzerland during the conclusion of the agreement, while inter-
national arbitration is regulated by the Swiss Federal Act on Private International Law. For more 
details, v.: Matjaz, S.K. (2018). Civil Procedure. In: Thommen, M. (ed). Introduction to Swiss 
Law. Berlin, Bern: Carl Grossmann Publishers, 352.

22 Art. 471. of the Civil Procedure Law, Official Gazette of SFRJ, no. 4/77, 36/77 – amd., 
6/80 – other law, 36/80, 43/82 – other law, 69/82 , 72/82 – amd. to other law, 58/84, 74/87, 
57/89, 20/90, 27/90 and 35/91, Official Gazette of SFRJ, no. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 
– amd. and 3/2002 and Official Gazette of SFRJ, no. 125/2004 – other law, which follows the 
article which regulates the written form of an arbitration agreement. 

23 Art. 13. para. 3. Rules on Foreign Trade Arbitration of the Chamber of Commerce and 
Industry of Serbia, Official Gazette of FRJ, no. 52/97 i 64/2001 i Official Gazette of RS, no. 
74/2004.
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bitration from 196124 did not explicitly regulate the possibility of concluding 
a contract about arbitral jurisdiction by agreeing to general terms and condi-
tions which also contain a provision on jurisdiction.25 Regarding art. 471 of the 
former CPL, Knežević states that it should relate to both general conditions 
and specific contracts; furthemore, he emphasises that arbitral practice firmly 
holds that referring to general terms and conditions means accepting the clause 
on arbitration contained therein, even if the primary contract does not mention 
it.26 Keeping in mind the rules of the former CPL and the Rules on Foreign 
Trade Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, it is 
Poznić’s opinion that if the abovementioned provision is interpreted in accord-
ance with the understanding that knowledge of the clause on arbitration can be 
proven, i.e. that such knowledge necessarily exists, the purpose of the provi-
sion was to establish that if a statement offering the conclusion of a primary 
contract, or a statement accepting it, contains within a referral to general terms 
and conditions as part of the contract, then the founding of arbitral jurisdiction 
is to be valid; he finds evidence of this opinion in the fact that it prevents an ac-
cused person, who at the time of concluding legal business manifestly agreed 
to resolving disputes in this manner, to avoid arbitration; at the same time he 
emphasises that it can be seen from arbitration praxis that it considers its juris-
diction to also be founded by referencing general terms and conditions which 
contain a clause on arbitration.27 As early as the 1960s, ‘70s, and ‘80s some 

24 V.: the Decree on ratification of the European Convention on International Trade 
Arbitration with the final decree of the meeting of special agents, Official Gazette of SFRJ – 
Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, no. 12/63.

25 More in: Poznić, B. (1984). Opšti uslovi ugovora i nadležnost arbitraže. Annals of the 
Faculty of Law in Belgrade (5), 670.

26 Knežević, G. (1999). Međunarodna trgovačka arbitraža: osnovna pitanja i problemi. 
Belgrade: Dosije, 43, with further reference to profs. Goldstein and Triva, in the sense that the 
provision from art. 471 of the former CPL refers to specific contracts, also.

27 Additionally, Poznić points out the possibility of interpreting the abovementioned provi-
sion of the Rules in the opposite way – an arbitration clause within general terms and conditions 
founds the jurisdiction of arbitration only if the party signing the statement on accepting the gen-
eral terms and conditions has, at that moment, in front of them the text that the other party has 
included in their statement or it is located on the back of the statement, in which general terms 
and conditions are referred to as an integral part. Yet, he believes that the former viewpoint is 
dominant, i.e. that the former viewpoint has better arguments supporting it, which is, according 
to the judgement of that author, in accordance with arbitration praxis. V.: Poznić, B. op. cit., 675, 
who, in the same paper (671), explores comparative praxis and the opinions of foreign authors, 
and shows that Vecchione is of the opinion that Italian law considers the agreed upon jurisdic-
tion of arbitration valid when the agreement to the compromissory is done in writing and when 
the party which their agreement knows of the existence of the clause in the general terms and 
conditions. Similarly, Fasching states for Austrian law that even a signed bill of trade is invalid 
if the parties generally refer to a template of a contract which contains the clause on jurisdiction 
of arbitration. Further, Poznić (672) asserts that in US case law a compromissory clause which 
is printed in a specific contract is considered valid if its existence is made known to the other  
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foreign legal scholars, like Fouchard, have pointed out that international trade 
praxis is undoubtedly in favour of implicitly accepting general terms and con-
ditions which are not contained within a contract, but which the contract refers 
to; Waehler quotes the praxis of the Foreign Trade Arbitration Commission of 
the USSR, according to which in order to establish the jurisdiction of arbitra-
tion it is enough to broadly refer to general conditions found within previous 
contracts of the same parties and which include the clause on arbitration; Ellilä 
points out, as it concerns Finnish law, a ruling of the Supreme Court of Fin-
land from 1953, according to which for the compromissory clause to be valid 
a referral to general terms and conditions which contain it is enough.28 Even 
though the position of many legal scholars is based on the understanding that a 
written form of an arbitration agreement is proscribed ad solemnitatem, so for 
such an agreement to be valid it needs to be expressly stated in the concluding 
statement, Poznić believes that a written form of an arbitration agreement is 
not so important that simply referring to separate general terms and conditions 
which contain a compromissory clause would always make the contract inva-
lid; thus, it is his estimate that such an understanding is overly strict, because 
the rule on the written form of an arbitration agreement has the purpose of 
protecting the party from lightly accepting arbitration, i.e. that they do not be 
deprived of standard legal protections because of their carelessness, in which 
they may have more confidence than in settling disputes through arbitration; 
additionally, considering art. 1005 of the French Civil Code about which the 
overwhelming opinion is that the proscribed form is ad probationem, it is his 
opinion that if the latter type of understanding provides the accused party the 
same or similar protections as the first one, it deserves to be considered pri-
mary, as the understanding which better suits the needs of trade arbitration.29

Asides from the stances of experts on arbitration and arbitration praxis, 
the issue of the clause on arbitration contained within GT&CBTs, even though 
it was shown to be contained in procedural law and laws on arbitration, could 
be linked to provision of substantive law. We are primarily referring to art. 142, 

contracting party, or if the party is aware of this custom of trade regarding the use of such a 
clause; however, it is recommended that the clause be inserted into the legal business or gets 
mentioned in correspondence. 

28 For more details and further reading, v.: Poznić, B. (1984). Opšti uslovi ugovora i 
nadležnost arbitraže. Annals of the Faculty of Law in Belgrade (5), 672.

29 Poznić, B. op. cit. Researching the then German law on international trade arbitration 
Milena Petrović, starting from the fact than an arbitration agreement must also be concluded 
explicitly in writing, where it is taken as a fact that it must be clear, indubitable, and contained 
within the document signed by both parties, states that referring to general terms and conditions 
containing an arbitration clause is in accordance with the need for explicitness. V.: Petrović, 
M. (1996). Nemačko pravo o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. in: Mitrović, D. (red.). 
Međunarodna trgovinska arbitraža. Belgrade: Official Gazette, 78.
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para. 3 of the Serbian Law of Contracts and Torts, according to which the gen-
eral terms and conditions shall be binding for a contracting party if they were 
known or should have been known at the moment of entering into contract. 
The term “should have been known” raises the question of potential implicit 
incorporation, which German case law has already dealt with, according to 
which, as well as according to German substantive law, situations where one 
of the contracting parties is inexperienced should be differentiated from situ-
ations where both parties are experienced traders, thus it requires an explicit 
referral to general terms and conditions in the first case, while it allows im-
plicit incorporation in the second.30

The praxis of resolving international disputes through arbitration con-
firms the tendency towards a more liberal understanding of the need for a 
written form, also the stance that arbitration is the common means of resolving 
disputes in the business sphere, as well as that the emphasis of one party that 
they were not aware of the existence of a clause on arbitration in the GT&CBT, 
i.e. that they consider it a surprise, to be unfounded. Specifically, the French 
Court of Appeal in their explanation of the decision in the Bomar31 case states 
that an arbitration agreement is valid even when it is contained within a clause 
in the GT&CBT to which it refers, thus that an explicit referral to the clause 
on arbitration is not considered a necessary condition for concluding a valid 
arbitration agreement.32

30 Drobing, U. (1984). Standard forms and general conditions in international trade; 
Dutch, German and Uniform law. in: The Hague-Zagreb essays on the law of international trade, 
130–131 referenced according to: Knežević, G. (1999). Međunarodna trgovačka arbitraža: 
osnovna pitanja i problemi, Belgrade: Dosije, 43. In the same place Knežević notes that the 
question of whether one party can reference their general terms and conditions if they were 
not mentioned during negotiations, nor were they forwarded to the other party (the issue of im-
plicit incorporation of GT&CBT in a contract), is actually two questions: (1) Can a GT&CBT 
of one company be incorporated into the contract of another, if they were not mentioned during 
the process of concluding an agreement? and (2) Can the silence of the other party be seen as 
an agreement to the incorporation? Furthermore, if this issue cannot be solved by international 
conventions, he takes the approach of conflicting legal norms and states that from the position 
of legal norms in conflict, the most intelligent solution is to apply, regarding the disputes, the 
norms of the country of residence (seat) of the offeree, which would protect them from the traps 
of standard contract law, based on the presumption that the offeree knows best the norms of 
their country. In more detail, from the position of conflicting legal norms: Knežević, G. (1989). 
Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe. Belgrade: The Institute of 
Comparative Law, 177.

31 Societé Bomar Oil N.V. v. Entreprise tunisienne d’activités pétroliès.
32 The Court of Appeal has, among other things, stated that the French party (Bomar) 

must have been familiar with existence of the arbitration clause and that by accepting the general 
terms and conditions they had accepted the arbitration clause, as the other (Tunisian) party pro-
vided them with a copy of the general terms and conditions. For more details, v.: Vukadinović- 
-Marković, J. (2016). Arbitražna klauzula u opštim uslovima poslovanja: pitanje forme ili saglas-
nosti ugovornih strana. Pravni život (11), 295, footnote no. 38. In the same paper (294 and foot-
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The Federal Supreme Court of Switzerland takes a similar stance, empha-
sizing that an arbitration agreement is valid even if the arbitration clause is not 
especially mentioned, but is contained within the GT&CBT printed out on the 
back of a bill of lading. This court takes the stance that agreeing to the primary 
business which contains reference to the GT&CBT is enough for the parties to 
have agreed on the clause on arbitration contained within the GT&CBT. Even 
though the respondent in their objections claims that they were not forewarned 
about the existence of the clause on arbitration, that its existence is unknown, 
and that they have not agreed to the presented arbitration agreement, the court 
dismissed these claims as legally unfounded, as it based its ruling on the fact 
that both parties were business people with years of experience in trade and 
were thus familiar with the general terms and conditions which are usually used 
in this field, and that arbitration is a common means of resolving disputes.33

THE ARBITRATION CLAUSE IN A GT&CBT 
REGARDING THE CONSUMER

Within legal theory it is considered that a prorogation clause34 or a 
clause on arbitration contained within a GT&CBT, especially in cases where a 
consumer agrees to the GT&CBT of the trader, can derogate or severely limit 

note no. 33) this author points to the legal systems wherein it is enough for an arbitration clause 
to be contained within a GT&C for the arbitration agreement to validly exist: according to art. 
1021 of the Dutch Code of Civil Procedure an arbitration agreement is validly concluded if the 
clause contained within the GT&C to which the offeree has agreed, implicitly or explicitly; art. 
1031 of the German Arbitration Act prescribes that an arbitration agreement is considered val-
idly concluded if the GT&C containing the arbitration clause is referred to in the contract; art. 
178 of the Swiss Civil Procedure Code does not require the arbitration agreement to be signed by 
the contracting parties in order to be valid.

33 Vukadinović-Marković, J., op. cit., 296, adds that in the stated case the court did not 
examine the issue of the form of the arbitration agreement, but considered the existence of an 
agreement of the contracting parties as primary. In the same place, the author states that the 
French Court of Cassation in the case of Dreistern Werk v. Société Crouzier asserted that the ex-
istence of an arbitration agreement within a GT&CBT should only be examined to determine the 
agreement of the contracting parties, and not the fulfil the need for a written form; this position 
is also shown in later decisions by French, but also Italian, courts.

34 About controlling the formal and substantive validity of a prorogation clause with-
in general terms and conditions of consumer contracts, v.: Meškić, Z. (2015). Prorogacija 
nadležnosti u opštim uslovima potrošačkih ugovora. In: Aktualnosti građanskog i trgovačkog za-
konodavstva i pravne prakse (zbornik radova trinaestog međunarodnog savjetovanja u Neumu). 
Mostar: Faculty of Law, University of Mostar 323–335. For a special mechanism on the proroga-
tion of jurisdiction in consumer disputes (in EU and Serbian law), v.: Petrović, M. (2015). Pro-
rogacija nadležnosti suda za potrošačke sporove sa stranim elementom: rešenja prava EU i prava 
Srbije. Glasnik prava (3), 1–21.
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the constitutional right of the consumer to access a court for the protection of 
their rights, and that this is particularly true in situations where such a clause 
is contained within a GT&CBT prepared by one party, so that the consumer 
cannot influence the content of the agreement.35 This is one more example of 
clauses, similar to other standard-form contracts, where a party can engage 
with the GT&CBT by either accepting it or relinquishing the goods or services 
they desire, i.e. if the goods or services are necessary to the party in ques-
tion, they are practically forced to accept the means of resolving disputes that 
were envisioned by the provider; when formulating the clause, i.e. choosing 
the means and location of resolving potential disputes, the provider of goods 
or services was guided by their interests. Due to these factors, the existence of 
an arbitration or prorogation clause in a GT&CBT can be problematic from a 
consumer’s rights aspect36, as certain clauses on arbitration can contain unfair 
provisions, which can put their legal validity into question, i.e. they can le-
gally be treated the same as other unfair contractual obligations, meaning they 
can be made null and void. Within the European Union, which is significant 
for Serbian legislature37 as it belongs to the European-continental legal tradi-
tion, there is a certain praxis of the European Court of Justice whose rulings 
do not answer the question of whether specific provision of certain GT&CBTs 
are void, but it is important as a preceding opinion which relates to interpret-
ing EU law, including Directive 93/13/EEZ. For this reason, the opinions of 
the European Court of Justice are important and useful, and keeping in mind 
that we are talking about common contracts, the most important rulings of 
the European Court of Justice where they concern prorogation and arbitration 
clauses in consumer contracts are well known in all European countries and 
often analysed and cited in scientific papers. Some of the rulings are: Océano 
Grupo Editorial Sa i Salvat Editores SA v. Rocío Murciano Quintero and oth-

35 Sein, K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Jurisprudence of the European Court of Justice. Juridica International (18), 54.

36 It is generally considered that US and European approaches to consumer arbitration 
differ. The US approach is traditionally considered more liberal, while some European states, for 
example Bulgaria, explicitly forbid consumer arbitration to resolve disputes. For more details, 
v.: Jovanović, M. (2017). Arbitrability of consumer disputes. In: Reshaping the boundaries of 
arbitrability: are we heading forward?. Belgrade: Permanent arbitration at the Chamber of Com-
merce and Industry of Serbia, 187.

37 On the legal framework of the arbitrability of consumer disputes in Serbian law and the 
de lege ferenda proposition, v.: Petrović Tomić, N. (2014). Rešavanje potrošačkih sporova pred 
arbitražom. Annals of the Faculty of Law in Belgrade (2), 86–114, and on the issue of sustain-
ability of arbitration as a means of resolving domestic (internal) and cross-border (international) 
consumer disputes, v.: Stanivuković, M. (2013). Arbitration – is it a viable option for resolution 
of consumer disputes in Serbia. In: Bourgoignie, T., Jovanić, T. (eds). Strengthening Consumer 
Protection in Serbia – Liber Amicorum Svetislav Taboroši. Belgrade: University of Belgrade, 
Faculty of Law, 227–247.
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ers; Cofidis SA v. Jean-Louis Fredout; Elisa María Mostaza Claro v. Centro 
Móvil Milenium SL38; Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez 
Nogueira; Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Györfi; VB Pénzügyi Lízing 
Zrt. v. Ferenc Schneider and Hypoteční banka a.s. v. Udo Mike Lindner.39

The decision on whether a certain clause on arbitration contained within 
a GT&CBT is null and void is left to national courts (as is the case in the Re-
public of Serbia), according to the circumstances of the case. Comparative law 
initially pointed to the differences regarding the issue of whether a clause on 
arbitration, unless it is consumer arbitration, is even permissible, i.e. are all 
such clauses null and void (unless it is a special consumer arbitration clause 
predicated on national regulations), or should each clause be judged separate-
ly, in accordance with the circumstances of each case. Reich, and similarly 
later Sein, indicate that within Spanish law the common stance is that every 
clause on arbitration in a consumer contract is unfair and void (unless it is a 
special consumer arbitration clause predicated on national regulations), while 
German case law does not consider it unfair and void a priori, but determines 
it based on the individual circumstances of each case, taking into account, for 
example, the distance of the arbitration tribunal from the residence of the con-
sumer and the cost of the proceedings for the consumer.40 After that, as part 
of EU regulations from 2013, Directive 2013/11/EU about alternative dispute 
resolution was enacted41, which was interpreted as an implicit encouragement 

38 The European Court of Justice, in the case C-165/05 of Elisa María Mostaza Claro 
v. Centro Móvil Milenium SL stated that Directive 93/13 concerning unfair terms in consumer 
contracts, must be interpreted as meaning that a national court seized of an action for annulment 
of an arbitration award must determine whether the arbitration agreement is void and annul that 
award where that agreement contains an unfair term, even though the consumer has not pleaded 
that invalidity in the course of the arbitration proceedings, but only in that of the action for an-
nulment. Retrieved on 19. 7. 2020. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
HTML/?uri=CELEX:62005CJ0168&from=EN.

39 For a detailed review of the most important cases, v.: Kunda, I. (2013). Ništetnost pro-
rogacijske i arbitražne klauzule u potrošačkim ugovorima u praksi Suda EU-a. In: Tomljenović, 
V., Petrić, S., Mišćenić, E. (ur.). Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska 
provedba. Rijeka: University of Rijeka, Faculty of Law, 258–275.

40 Sein, K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Jurisprudence of the European Court of Justice. Juridica International, (18), 54–62. 
Similarly: Reich, N. (2007). More clarity after ’Claro’? Arbitration clauses in consumer con-
tracts as an ADR (alternative dispute resolution) mechanism for effective and speedy conflict 
resolution, or as ’deni de justice’. European Review of Contract Law, 3 (1), 41–61, who con-
cludes in the paper that the US model which liberally allows arbitration clauses in consumer 
agreements should not be followed.

41 Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 
2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) 
No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR), OJ L 165, 18. 6. 
2013, 63–79. Retrieved on 19. 7. 2020. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
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to develop systems of consumer arbitrations in member states of the EU.42 Be-
sides this, within the EU there is tendency to enable consumers to resolve their 
disputes with traders online, thus in 2013 the Regulation on online dispute res-
olution was enacted43, with the aim of obligating member states to form bodies 
for resolving disputes between consumers and traders in all sectors.44 The EU 
has recommended and encouraged alternative (extrajudicial) consumer dispute 
resolutions45, thus on the 25th of May 2000, the Council of the EU enacted the 
Resolution on a Community-wide network of national bodies for the extraju-
dicial settlement of consumer disputes46, which called on the member states to 
encourage the founding and activities of a body for extrajudicial settlement of 
consumer disputes, and provision 10.2 recommends that every member state 
should found a central body, the Clearing House, which would provide infor-
mation, instructions, or practical advice to consumers in order to more easily 
access extrajudicial bodies on a national level.47

Arbitration and prorogation clauses in GT&CBTs which are used by 
the consumer can be called into question if the location of arbitration is sig-
nificantly distant from the consumer’s residence, and thus they would have 
considerable travel and sometimes lodging expenses, with the added possi-

TXT/?uri=celex%3A32013L0011. About the experiences of France and the United Kingdom in 
applying this directive, v.: Biard, A. (2019). Impact of Directive 2013/11/EU on Consumer ADR 
Quality: Evidence from France and the UK. Journal of Consumer Policy 42 (1), 109–147.

42 On the controversies of arbitration clauses in the US, Canada and the EU, with a special 
analysis of Directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution, v.: Reich, N. (2015). Party au-
tonomy and consumer arbitration in conflict: a “Trojan horse” in the access to justice in the E.U. 
ADR – Directive 2013/11?. Penn State Journal of Law & International Affairs 4 (1), 290–332.

43 Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 
21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation 
(EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR) OJ L 165, 18. 6. 
2013, 1–12. Retrieved on 21. 7. 2020. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32013R0524.

44 For more details, v.: Ivančević, K. (2014). Uvod u potrošačko pravo. Belgrade: Union 
University, Faculty of Law, 158.

45 For the European framework for resolving consumer disputes, new trends, and the 
means of resolving disputes in specific countries, v.: Cortes, P. (ed.) (2016). The new regulatory 
framework for consumer dispute resolution. Oxford University Press.

46 Council Resolution of 25 May 2000 on a Community-wide network of national bodies 
for the extra-judicial settlement of consumer disputes, OJ C 155, 6. 6. 2000, 1–2. Retrieved on 
22. 7. 2020. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A320
00Y0606%2801%29.

47 Tighter cooperation between professional and commercial organizations, and consumer 
protections agencies was proposed, which would encourage the activities of extrajudicial bod-
ies and the Clearing House, and encourage the creation of new frameworks for resolving dis-
putes, especially relating to online business transactions. V.: Vilus, J. (2003). Sudsko i vansud-
sko rešavanje sporova potrošača po pravu Evropske unije. Pravo i privreda (1/4), 76; Vilus, J. 
(2003). Vansudsko rešavanje sporova potrošača. Evropsko zakonodavstvo (4), 45–48.
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bility that the consumer would need to take time off work and consequently 
have less income and higher expenses, or they possibly cannot travel in the 
given time frame due to familial obligations or their financial situation. The 
listed circumstances could discourage and practically dissuade the consumer 
from even filing a claim, especially when we consider that the expenses of 
the dispute could significantly exceed the value of the object of the dispute. 
On the other hand, the creators of GT&CBTs, who strive to protect their own 
interests, could write in that all possible disputes should be resolved at their lo-
cation, which is beneficial to the creator of the GT&CBT as it excludes travel 
and other expenses, but creates an imbalance between the contracting parties 
and an unfair relationship.

Regarding the issue of the (in)validity of the arbitration clause raised by 
case C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Noguei-
ra48 before the European Court of Justice, independent lawyer Verica Trstenjak 
stated that there are serious concerns regarding the independence and impartial-
ity of the arbiters, who could have a vested personal interest for the arbitration 
proceedings to take place, and thus have an interest to uphold the clause on 
arbitration.49 Even though certain legal scholars concur with this position50, 
the legal theory used to analyse this case judges the arguments made incon-
sistent with the Kompetenz-Kompetenz doctrine51, according to which arbiters 

48 Retrieved on 25. 7. 2020. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/
TXT/?uri=CELEX:62008CJ0040. The national court considered the provision unfair, particu-
larly because of the distance from the location of the arbitration to the residence of the consumer, 
due to which the consumer would have higher travel expenses than the value of the object of 
the proceedings. This significantly decreased the consumer’s practical ability to state a case, 
and additionally the court stated that the location of the arbitration was not even stated in the 
agreement. For more details, v.: Kunda, I. (2013). Ništetnost prorogacijske i arbitražne klauzule 
u potrošačkim ugovorima u praksi Suda EU-a. In: Tomljenović, V., Petrić, S., Mišćenić, E. (ur.). 
Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba. Rijeka: University of Ri-
jeka, Faculty of Law, 266.

49 Opinion of Advocate General Verica Trstenjak from 14. 5. 2009. regarding case 
C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL gegen Cristina Rodríguez Nogueira. Retrieved on 
28. 7. 2020. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?isOldUri=tru
e&uri=CELEX:62008CC0040.

50 With the abovementioned position of lawyer V. Trstenjak agrees Karin Sein. V.: Sein, 
K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration Clauses in Juris-
prudence of the European Court of Justice. Juridica International (18), 54–62.

51 The Kompetenz-Kompetenz doctrine, or as it is translated competency for competency, 
asserts that arbiters are competent to judge their own competency (authority), as without this the 
efficacy of arbitral proceedings would be in jeopardy. Currently, the Kompetenz-Kompetenz doc-
trine is widely accepted, thus arbiters can personally judge whether the arbitration agreement in 
questions is valid or not. Arbitral jurisdiction may be disputed because the validity of the agree-
ment is truly in question, as well as a tactic to delay the dispute; if arbiters were not allowed the 
Kompetenz-Kompetenz doctrine, as soon as someone questions the jurisdiction, arbiters would 
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have the authority to judge their jurisdiction, and thus the validity of the clause 
on arbitration; this a considered an important feature of arbitration, because 
otherwise a calculating accused could easily outwit the arbitration agreement 
or delay its enforcement, and in such a way dispute its merit before a court.52 
Given the fact that an arbitration agreement is a type of contract which ex-
presses the intention of the parties that their future or on-going disputes in 
relation to property should be resolved by specific arbitration53, it is undeni-
able that at its core is an agreement made in free will, i.e. the foundation for 
resolving disputes via arbitration is the fact that all parties have, by their own 
free will, abandoned the jurisdiction of national courts and given arbitration 
the jurisdiction to resolve disputes. This is the reason why some legal schol-
ars emphasise that the existence of true free will is dubious in cases where a 
consumer agrees to the GT&CBT which contain a clause on arbitration, as 
the negotiating parties are unequal.54 The position in modern legal theory is 
that for consumer arbitration to be valid, it is necessary to ensure free and 
informed consent of the consumer55, and prescribe a special form of consumer 
agreements, which is why Serbian legal theory points to solutions found with-
in Croatian legislature, where clauses on arbitration cannot be found within 
GT&CBTs.56 Specifically, to ensure consumer protection, Croatian legislature 
explicitly demands that an arbitration agreement, i.e. a contract on arbitration 
(if the dispute arises or could arise from a consumer contract), must be writ-
ten in a special document signed by both parties and the document, unless it is 

need to wait for the decision of the competent court on the validity of the arbitration agreement. 
For more details, v.: Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G. (2003). Međunarodno privatno pravo. 
Novi Sad: Forum, 572.

52 Kunda, I. (2013). Ništetnost prorogacijske i arbitražne klauzule u potrošačkim ugovori-
ma u praksi Suda EU-a. In: Tomljenović, V., Petrić, S., Mišćenić, E. (ur.). Nepoštene ugovorne 
odredbe: europski standardi i hrvatska provedba. Rijeka: University of Rijeka, Faculty of Law, 
277.

53 Some authors (Poznić, Goldstein, Triva) even use terms like arbitration contract and 
contract on arbitration as synonyms for an arbitration agreement, which can have two forms 
– as an arbitration clause (compromissory clause) for resolving future disputes, and as a subse-
quent agreement – compromise, for resolving on-going disputes. For more details on arbitration 
agreements, with a comparative law analysis, v.: Trajković, M. (2000). Međunarodno arbitražno 
pravo. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Law, 231–323.

54 Sein, K. (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Jurisprudence of the European Court of Justice. Juridica International (18), 54–62.

55 Petrović Tomić, N. (2014). Rešavanje potrošačkih sporova pred arbitražom. Annals of 
the Faculty of Law in Belgrade (2), 102.

56 Ivančević, K. (2013). Rešavanje potrošačkog spora pred arbitražom. In: Bourgoignie, 
T., Jovanić, T. (eds). Strengthening Consumer Protection in Serbia – Liber Amicorum Svetislav 
Taboroši. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Law, 268–269.
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made at a public notary office, must not contain any other provisions besides 
those relating to arbitral proceedings.57

A similar solution can be found in art. 1031 para. 5 of the German Code 
of Civil Procedure, which prescribes that an arbitration agreement where one 
party is a consumer must be contained in a separate document which was per-
sonally signed by both parties and which shall not contain any other provisions 
except those relating to arbitral proceedings; the rule shall not be enforced if 
the agreement was composed by a notary.58

In 2014 there was a change in Spanish law that regulates consumer’s 
rights, exactly where it regards the clause on arbitration; after the change, any 
arbitration agreement concluded before a dispute arises is not binding for the 
consumer, but is for the trader if the consumer subsequently accepts it and 
when all condition required by the applicable law are fulfilled.59 Taking into 
account the changes and the year the changes were introduced, it can be con-
cluded that they are a consequence of the obligations of member states to 
introduce solutions from Directive 2013/11/EU about alternative dispute reso-
lution for consumer disputes into their national legislation.

As far as current trends are concerned, we can point to the ruling of 
the Italian Supreme Court of Cassation which took the following stance: for 
an arbitration agreement between a bank and a consumer to be valid it needs 
to be the result of special negotiations between the parties. In that sense, the 
Italian Supreme Court of Cassation has taken the stance that a clause on arbi-
tration contained within standard contracts and contracts prepared in advance 
is unfair, and thus null and void, even though the Italian law from 2005 (spe-
cifically art. 33), which transpositioned EU law, does not mention arbitration 
agreements in its list of unfair clauses.60 An agreement does not need to be 

57 V.: art. 6, para. 6 of the Croatian Arbitration Act, Narodne novine, no. 88/01. It needs 
to added that the Serbian Consumer Protection Law prescribes that contractual provisions are 
considered invalid regardless of the circumstances of each individual case, if as a result con-
sumers are denied or limited in their right to initiate proceedings or use certain mechanisms to 
protect their rights; especially if the consumer is forced to resolve disputes by arbitration that is 
in opposition to provision of this law. V.: art. 44, para. 1, line 3, of the Consumer Protection Law 
(Official Gazette of RS, no. 62/2014, 6/2016 – sate law i 44/2018 – other law).

58 The written form can be replaced by an electronic form, in accordance with art. 126a of 
the German Civil Code. V.: art. 1031, para. 5 of the German Code of Civil Procedure from 2005 
with amendments from 2013. Retrieved on 29. 7. 2020. Available at: https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html.

59 Pilar Perales Viscasillas, M. (2017). Some specific issues about arbitrability in Spain: 
back to the past?. In: Reshaping the boundaries of arbitrability: are we heading forward?. Bel-
grade: Permanent arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, 71–72.

60 Italian Supreme Court of Cassation, 13 February 2017, Procedural Order n. 3744; ref-
erenced according to: Nitrola, M., Tavartkiladze, B., Nonarbitrability: New Trends in Italian 
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specifically named to be unfair, as the lists of unfair agreements are not finite, 
but frameworks. Moreover, we need to keep in mind that the European Court 
of Justice has, via multiple rulings, practically bound national courts to exam-
ine the validity of such clauses ex officio and that the consumer does not need 
to initiate the examination, as well as that the examination can be done during 
the enforcement of the contract, and not only during court proceedings.61

In accordance with the provisions of Directive 2013/11/EU about alter-
native dispute resolution for consumer disputes, the agreement on ADR should 
not be binding for the consumer if it was concluded before the dispute mate-
rialized, or if it results in the consumer being deprived of their right to bring 
an action before a court. Furthermore, the imposed solution shall be binding 
to the parties only if they were informed of its binding nature in advance and 
specifically accept this.62 This directive binds member states to ensure that 
consumers, who are not satisfied with the non-binding decision of the ADR, 
are able to initiate judicial proceedings which must not be prevented as a result 
of the expiry of limitation or prescription periods, i.e. the limitations or pre-
scription periods are not active during the ADR procedure.63

Due to the imbalanced nature of the contracting parties and the specific-
ity of resolving consumer disputes, certain countries form special arbitrations 
for resolving consumer disputes. Portugal is an example of a successful model 
of permanent arbitration for resolving consumer disputes.64 An important fea-
ture of these arbitrations is that their jurisdiction is not agreed upon within 
GT&CBTs or before a dispute materializes. The High Court in Prague has giv-
en its answer concerning the situation in some countries where traders insert 
into GT&CBTs clauses which prescribe the jurisdiction for resolving disputes 
as ad hoc arbitration, whose arbiter will be chosen by the trader, by decreeing 
such a clause as invalid.65 

Doctrine. In: Reshaping the boundaries of arbitrability: are we heading forward?. Belgrade: 
Permanent arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, 102.

61 Ivančević, K. (2013). Rešavanje potrošačkog spora pred arbitražom. In: Bourgoignie, 
T., Jovanić, T. (eds). Strengthening Consumer Protection in Serbia – Liber Amicorum Svetislav 
Taboroši. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Law, 270.

62 Preamble (42), (43) and art. 10. of Directive 2013/11/EU.
63 Preamble (45) and art. 12. of Directive 2013/11/EU.
64 The Portuguese model is also one of the first attempts to adapt classic arbitration to 

consumer disputes. On the work of arbitrations which are used to resolve consumer disputes in 
Portugal, Hungary, and Slovenia, as well as the possibilities that exist in Croatia, Montenegro, 
and the Republic of Srpska, v.: Ivančević, K. Op. cit., 257–265.

65 With the explanation that it is not fair to enable a trader to decide on the outcome of the 
dispute and that the jurisdiction for resolving a consumer dispute can only be had by a standard 
arbitration court. Referenced according to: Ivančević, K. op. cit., 266.
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CONCLUSION

The issue of a clause on arbitration contained within the general terms 
and conditions of a contract is an interesting and on-going topic, which repre-
sents the synergy of two mechanisms that are increasingly in use in the current 
climate. The convergence of the topics of resolving disputes by arbitration and 
the fact that it is prescribed by general business terms and conditions show dif-
fering, even conflicting , tendencies. Even though it is has not been uncommon 
lately for textbooks and monographs on international trade arbitration to con-
tain segments on consumer arbitration, even to point to its specific trade and 
international characteristics, the examples of clauses on arbitration contained 
within GT&CBTs still show the dominant different understandings of the suit-
ability of arbitration in these two areas.

A written agreement on arbitration is traditionally considered a clear 
indicator of the agreement of both parties that potential disputes be resolved 
by arbitration, which also means the exclusion of the jurisdiction of regular 
courts. The understanding of this topic (the need for a written form) is chang-
ing, and the changes can be seen in legal dogma, recent laws, as well as in 
court and arbitral case law. It could be said that the changes are related to 
the development and harmonization of the understanding of this topic in ac-
cordance with the current climate and modern business needs. The need for 
a specific form shows the tendencies of the differing comprehensions and ap-
plications, where it can be seen that the positions on the need for a specific 
form is developing in different directions, depending on the type of arbitra-
tion. The diametrically opposed positions on the need for a written form are 
most obvious in the comparison between international trade arbitration on one 
hand, and consumer arbitration on the other. In the case of international trade 
arbitration, the global tendency is toward liberalization and relaxing the need 
for a written form of an agreement on arbitration, thus there is an increasing 
amount of proposals with that goal in mind and the manner in which the writ-
ten form is interpreted. This includes examples such as that the agreement on 
arbitration does not need to be signed and that it can be implicitly concluded, 
i.e. it can extend to non-signees; it can be concluded verbally, but needs to 
be somehow recorded, which can include electronic means of communication, 
such as emails and similar. Among business people the validity of a clause on 
arbitration contained within a GT&CBT is not discussed solely on the basis of 
factual and explicit agreement, but on the basis of the common business prac-
tices of the parties involved and trade customs. Contrary to this, the tendencies 
in consumer arbitration are towards a strict understating of the written form. 
Additional demands of the form are required, as well as a personal signature 
on a separate document which contains the arbitration agreement.
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Resolving disputes by arbitration is considered common practice in 
international trade relations, thus a clause on arbitration contained within a 
GT&CBT cannot be unexpected and is consequently valid. In cases where one 
of the parties is a consumer, national legislatures show a tendency towards 
making the clause on arbitration contained within a GT&CBT null and void, 
unless it was explicitly brought to the consumer’s attention. Therefore it is 
recommended, and by certain national legislatures required, that a consumer 
arbitration agreement should be made in a special document which was per-
sonally signed by both parties and which cannot contain any provision other 
than those which relate to arbitral proceedings.

The stated differences in legal reasoning on the given topic in trade and 
consumer law may bring about different legal applicability of a clause on ar-
bitration contained within a GT&CBT. In the first case (trade), standards are 
developing towards the authority of arbitration, while in the later they are de-
veloping towards making such contracts null and void.

While international business sees arbitration as a fair means of resolv-
ing disputes, and even ex aequo et bono arbitration can be agreed upon, legal 
dogma often considers arbitration for resolving consumer disputes potentially 
or clearly unfair. When discussing trade arbitration, its advantages over nation-
al courts are emphasized, while its applicability in consumer law is discussed 
with reticence and reserve, even open negativity, and its risks to the uninformed 
consumer are highlighted. In that sense, in consumer protection law the issue 
of the clause on arbitration contained within a GT&CBT is put into the context 
of protecting the weaker party, interventionism, reasonableness tests, apparent-
ness, or righteousness. This is why it seems like even though basic contractual 
relations are in question, international trade law emphasises the importance 
of the principle of autonomy of choice and free negotiation, while consumer 
protection law notices the limitations of this principle and consequently allows 
for corrections or balances to the concluded contract (in any case, to a greater 
extent than in trade relations); all of this is reflected in the comprehension of 
the validity of a clause on arbitration contained within a GT&CBT.

Besides the different tendencies regarding the same legal issues which 
relate to the (written) form and the means of referencing GT&CBTs which con-
tain a clause on arbitration, consumer and trade arbitration raises separate legal 
questions. Accordingly, in consumer protection law the clause on arbitration 
contained within a GT&CBT is tested from the aspect of an unfair contractual 
provision. By contrast, international trade arbitration may raise the question of 
competing negotiators regarding GT&CBTs, which cannot be raised, by defi-
nition, when it relates to consumers, as the consumer neither creates nor uses 
their own GT&CBT. This is additional confirmation of the conclusion that the 
current tendencies regarding clauses on arbitration contained within GT&CBTs 
in consumer versus trade arbitration are developing in opposite directions.
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UVOD

Pitanje državine je „veoma teško i sporno, što će se možda mnogome na 
prvi pogled učiniti čudno i neverovatno“. Štaviše, to pitanje „nije tek neka te-
orijska izmišljotina“, već „veoma ozbiljan naučni spor, koji još i danas traje“, 
primetio je G. Geršić, krajem XIX veka. Prema tome, analiza instituta državi-
ne „nije nikako (...) tek neka igračka dokonih teoretičara“.1

Među pravnim teoretičarima i praktičarima bilo je sporno mnogo toga 
kad je reč o državini, od materijalnopravnog određenja do osnovanosti i na-
čina njene zaštite. U Kneževini i Kraljevini Srbiji državina je bila regulisana 
Srpskim građanskim zakonikom od 1844. godine (u daljem tekstu: SGZ) i Ka-
znenim zakonikom od 1860. godine. Međutim, stvaranjem Kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca, usled procesa unifikacije, državinska zaštita je regulisana 
još i procesnim propisom iz oblasti građanskog prava. Tako, donošenjem Za-
konika o sudskom postupku u građanskim parnicama od 1929. godine, zaštita 
državine je postavljena na osnove na kojima i danas počiva.

POjAM DRŽAVINE

Prilikom određivanja pojma i pravne prirode državine u teoriji su se 
izdvojile tri grupe pisaca: jedni su smatrali da je državina fakat, drugi, na-
protiv, da je pravo, dok su treći državini davali mešovitu, dvojaku prirodu, 
prema kojoj je ona u isto vreme bila i fakat i pravo. Ipak, najviše pristalica 
imalo je gledište prema kome je državina „faktička vlast i ništa više“, uprkos 
nužnim modifikacijama do kojih je došlo time što je državina uneta u oblast 
prava. Tako, državina, „koja je po svojoj suštini go fakt“, postala je pravni 
pojam.2 Stoga, državina je, u pravnom smislu, značila „da je neka stvar, u 
svojoj potpunosti (totalitetu) potčinjena faktičkoj vlasti kakvog lica, i da ovo 
ima volju ili nameru da je isključivo za sebe samog ima, te da se njom ako i 
kako hoće koristi“.3

Državina je tokom druge polovine XIX i početkom XX veka, u srpskom 
pravu, zakonski, materijalnopravno, određivana na osnovu SGZ-a. Tako, u 
para. 198. SGZ-a je bilo propisano: „Kad jednu stvar držiš i volje imaš za-
držati je kod sebe i to zgodnim načinom označiš i pokažeš, ti si držalac ili 

1 Geršić, G. (1885). Priroda državine i osnova njene pravne zaštite. Beograd: Štampano u 
Kraljevsko-srpskoj državnoj štampariji, 16, 18.

2 Geršić G., op. cit., 20, 40, 41.; v.: Đorđević, A. (1908). Sistem privatnog (građanskog) 
prava Kraljevine Srbije, Beograd: Štampano u državnoj štampariji Kraljevine Srbije, 26–41.

3 Đorđević, A., op. cit., 13.
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pritežalac takve stvari“.4 U sledećem, para. 199. zakonodavac je opisao na koji 
način se može državina vizuelno manifestovati, pa s tim u vezi, kaže: „Tako 
ćeš od pokretne stvari, kao novca, rane, marve i t.d. držalac ili pritežalac biti, 
kad to u rukama svoima imaš, u svojoj kesi, vreći, i to će biti tvoja državina; 
od nepokretne pak stvari, kao kuće i kućišta, njive, livade, voćnjaka, vinogra-
da, bašče, vodenice i t.d. onda si držalac ili pritežalac, kada zauzmeš, obeležiš, 
kad zagradiš, okrčiš, izradiš, zasadiš i t.d. Ako su stvari bestelesne, kao prava, 
onda ćeš držalac ili pritežalac biti, kad ih uvažiš u svoje ime.“ 

Dok je austrijski zakonodavac pravio razliku između državine i pri-
težanja, to srbijanski nije, što je na prvi pogled navodilo na zaključak da je 
državinska zaštita postavljena na šire osnove.5 Međutim, u para. 200 SGZ-a, 
Hadžić je pojam državine suzio na zakonitu državinu i tako, odstupajući od au-
strijskog uzora, zapravo suzio predmet državinske zaštite.6 U para. 200 je bilo 
propisano da je „državina onda tvrda i ima silu i važnost, kad je pravična, tj. na 
pravu osnovana, koja će onda biti, kad tuđa prava s tim ostaju nevredima, niti 
se narušavaju. Tako stvari, koje nisu ničije, svaki slobodno i pravično zauzeti 
može. Ako li su stvari tuđe, bez volje onoga čije su, ili bez presude sudejske, 
ili opredelenija zakona, ne možeš ij zauzeti ni pravično držati.“ Kritikujući 
ovaj paragraf, G. Geršić ga je ocenio kao „zakonodavni i pravnički unikum“, 
jer „državina je faktičke prirode i ona se pravno zaštićuje jedino kao fakt bez 
ikakvoga obzira na pitanje o pravu“, a srpski „zakonik naprotiv kaže da ona 
onda ima silu i važost kada je na pravu osnovana, dakle inače nema nikakve 
sile i važnosti“.7 Osim toga, dalje je isticao da „kad naš zakonodavac nije imao 
jasnoga, čistoga i utvrđenoga pojma o državini, njenoj prirodi i njenome prav-
nom značenju, onda razume se da i ostali njegovi opredeljaji o državini moraju 

4 Državina je u SGZ-u, a po austrijskom uzoru, odgovarala rimskom pojmu državine, 
prema kome se pod državinom podrazumevao kako corpus, tako i animus (Pavlović, M. (2008). 
Pravna evropeizacija Srbije 1804–1914. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 
Institut za pravne i društvene nauke, NIN Pogledi, 178). Ulogu volje u pojmu državine najbolje 
oslikava ova konstatacija A. Đorđevića: „državina se doista ne gubi, kad sopstvenik ispregne 
svoju stoku s kojom ore, pa je preko podne ostavi bez nadzora na livadi da pase.“ Dakle, „sigur-
nost državine (...) ne osniva se samo na fizičkom momentu, tj. na onim merama sigurnosti, koje 
su upotrebljene da se ona zaštiti, nego isto toliko i na moralnom i pravnom momentu“. Drugim 
rečima, ne stoji tvrdnja da je državina „bez fizičke realnosti (...) samo teorijska igračka sa senka-
ma na zidu“. Sledstveno, „naša vlast dotle doseže, dok se naša volja faktički poštuje“ (Đorđević, 
A. (1908). Sistem privatnog (građanskog) prava Kraljevine Srbije, Beograd: Štampano u držav-
noj štampariji Kraljevine Srbije, 34). Prema rečima D. Matića, „glavni cilj zakonodavstva (...) 
da se za obezbeđenje saobraćaja državina označi jasnim znacima i da se držalac u istoj brani i 
zaštićava“ (Матићь, Д. (1851). Обясненě Грађанскогъ законика за Княжество србско, Часть 
2. Београд: У Княжества Србскогъ Кнъигопечатнья, 301).

5 Matićь, Д., op. cit., 302. 
6 Pavlović, M. (2008). Op. cit., 179.
7 Ibid.
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bolovati od te nejasnosti, nepreciznosti i nepravilnosti“.8 Prema tome, potvr-
đeno je da je SGZ bio „bedan i svakojako skrpljen i skraćen prevod i izvod iz 
austrijskog zakonika“ i to naročito u glavi o državini.9 Zbog toga, u praksi je, 
„od prvog kritičara P. Šeroglića do G. Geršića i sledbenika, SGZ čitan očima 
austrijskog izvornika, pa su odstupanja od njega shvatana kao pogrešan pre-
vod, pogrešno skraćenje ili Hadžićevo nerazumevanje instituta“.10

DRŽAVINSKA ZAŠTITA  
U KNEŽEVINI  I KRALjEVINI SRBIjI

Zaštita državine može biti vanredna i redovna. Vanredna zaštita podrazu-
meva zaštitu državine u samoodbrani, tj. samopomoći, dok se redovna sastoji 
u sudskoj zaštiti. SGZ je oskudno propisivao i vanrednu i redovnu zaštitu drža-
vine. Tako, u para. 201. SGZ-a je stajalo: „Ako li ti imaš pravo na državinu, a 
drugi stvar drži, to silom nisi vlastan onoga iz državine izbiti i isključiti, nego 
ćeš od suda pomoći tražiti“. Pored toga, u para. 208. SGZ-a je bilo propisano 
da „gde god tvoju stvar nađeš i poznaš možeš je natrag iskati i tebi se tvoje 
vratiti mora. Ali silom da ne uzmeš, osim ako nije na odbrani ili gonjenju“. 
Dakle, vanrednom zaštitom, tj. putem samopomoći držalac se, po pravilu, nije 
mogao koristiti, „osim ako nije na odbrani ili gonjenju“; u ostalim slučajevi-
ma državina se mogla sudski zaštititi. Međutim, i ovu redovnu, sudsku zaštitu 
SGZ je „priznavao državini kao takvoj samo u načelu, jer u njemu, pa ni u Za-
koniku o Građanskom Sudskom Postupku, nije imalo više nikakvih naređenja, 
koja bi izbliže naređivala praktično izvođenje te državinske zaštite“.11 Štaviše, 

8 Pavlović, M. (2008). Pravna evropeizacija Srbije 1804–1914. Kragujevac: Pravni fakul-
tet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, NIN Pogledi.

9 Geršić, G., (1885). Priroda državine i osnova njene pravne zaštite. Beograd: Štampa-
no u Kraljevsko-srpskoj državnoj štampariji, 19; Glava o državini u SGZ-u je kritikovana i u 
pogledu zakonske sistematike. Jer, SGZ je u stvarna prava uvrstio i državinu. S tim u vezi, A. 
Đorđević je kritikovao da je tzv. „pentarhija stvarnih prava, koju je starija doktrina zastupala (...) 
već sasvim osuđena i napuštena“ (Đorđević, A., (1908). Sistem privatnog (građanskog) prava 
Kraljevine Srbije, Beograd: Štampano u državnoj štampariji Kraljevine Srbije, 7).

10 Nasuprot stavu da je „unikum“ državina rezultat Hadžićevog nerazumevanja instituta 
državine postojalo je i mišljenje da je „koncepcija državine u SGZ-u, po kojoj je državina svedena 
na zakonitu državinu, sasvim bila u skladu sa prilikama obnovljene Srbije, ali je mogla biti i stvar 
Hadžićeve izvanredne prirodnopravne logike“. Jer, „sa pravnoteorijskog stanovišta, nezakonita 
državina bila je i ostala jedan divlji fakt u pravnoj pitomini. Državina koja uključuje i zaštitu 
nezakonite državine je crvotočna daska u svakom modernom privatnopravnom sistemu.“ Drugim 
rečima, „ozakonjivanjem slučajeva ’pravovaljane nezakonitosti‘, u obnovljenoj Srbiji samo bi se 
favorizovali akti samovolje i zloupotreba“ (Navedeno prema: Pavlović, M., op. cit., 179, 180).

11 Đorđević, A., (1908). Op. cit., 128; u para. 201. i 208. SGZ-a regulisana je zaštita dr-
žavine kao fakta. U para. 202. SGZ-a bila je propisana zaštita prava na državinu, koji je glasio: 
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čak i ta „krnja zaštita o kojoj je reč“ u SGZ-u je bila „vrlo otežana s obzirom 
na to što se ona mogla vršiti samo u glomaznom redovnom sudskom postup-
ku“.12 Drugim rečima, „Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama 
od 20. februara 1865. godine propustio je da predvidi neke naročite odredbe 
za postupak po tužbama zbog smetanja državine“.13 Saglasno tome, teoretiča-
ri su kritikovali „da je oskudica tih propisa uzrok što su sudskoj praksi“ bile 
„sasvim nepoznate državinske tužbe kao zasebne i odvojene od petitornih“, a 
naročito zbog toga što je „Austrija svojom Naredbom od 27. oktobra 1849. go-
dine, (...)“, dakle, „već odavna bila zavela jedan poseban sumarni postupak za 
državinske sporove, pa i rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine“.14 
Dakle, kako je to primetio sudija R. Miletić, „specijalan postupak, kakav pri-
roda ovih tužbi zahteva, mi nismo imali“.15

Državina je institut privatnog prava, ali u Kneževini i Kraljevini Srbiji, 
s obzirom na oskudnu i „krnju“ privatnopravnu zaštitu, „svet se dovijao na 
taj način, što je zaštitu državine tražio krivičnim putem“.16 Naime, srbijanski 
krivični sistem „inkriminisao je samovlašće kao prestupno delo samostalne vr-
ste“, ali je, pored toga, „kažnjavao i istup samopomoći po para. 375a“.17 Za 
istup iz para. 375a Kaznenog zakonika od 1860. godine bila je nadležna „po-

„Gde se rasprava o pravu na državinu digne, pa se sumnja rodi, onda se drži, da je na onoga stra-
ni pravo, koji upravo stvar drži. Onaj kome to drago nije, i protivslovi, neka protivno dokaže.“ 
Osnov zaštite prava na državinu nije pronađen u austrijskom uzoru, već u pandektonom pravu. 
Sledstveno, „tužba po para. 202 SGZ-a uzeta je iz pandektnog prava“ (Sardelić, F. (1935). Tužbe 
za smetanje posjeda (državine) s obzirom na pozitivne pravne propise Srpskog građanskog zako-
nika te propise novog GRPP za postupak u ovim tužbama. Pravosuđe (1), 11).

12 Goršić, F. (1934). Zaštita državine (poseda) u Srbiji sa posebnim obzirom na područje 
Apelacionog suda u Beogradu, Beograd: b. i., 6.

13 Ibid.
14 Ibid.
15 Miletić, R. (1934). Nekoliko reči o državinskim tužbama i postupku po njima. Pravo-

suđe (6), 456.
16 Ibid.
17 Para. 375a Kaznenog zakonika od 1860. godine je glasio: 
 „1. Ko samovlasno (bez nasilja) zavati ili prisvoji što od zemlje opštinske i praviteljstve-

ne, ili opšte narodne, tome da se oduzme što je zavatio da naknadi i da se kazni od tri do trideset 
dana zatvora, pa potom da se uputi da kod suda podigne redovnu tužbu protivu onoga u koga se 
državini zemlja zatekla, ako misli da na istom jače pravo ima.

 2. Ovako će se postupiti i sa onim, koji bi privatno kakvo dobro na gornji način zauzeo, 
kao i sa onim, koji tuđu livadu prekosi, njivu preore, prekopa, žito s tuđe njive ili ma kakav plod 
obere, pokupi itd., u koliko poslednje ne bi u drugi vid krivica prelazilo, u kom se slučaju po 
drugim opredeljenjima kazniti ima.

 3. Ako se izviđajem po ovom delu utvrdi, da je krivica optuženoga zastarila u tome slu-
čaju vlast koja sudi, po oceni dokaza odlučiće, koja će strana, kao jača, ostati u državini spornog 
zemljišta, do svršetka spora o svojini, a slabiju stranu po propisima Zakona o postupku sudskom 
u građanskim parnicama, uputiće na spor nadležnom građanskom sudu.“
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licijska vlast, tj. opštinski sudovi kao i prvostepene vlasti opšte uprave“, s tim 
što je u pogledu stvarne nadležnosti važio „princip prevencije u tom smislu 
da je opštinski sud mogao izvideti ili suditi istupno delo, ako ga nije uzela u 
postupak vlast opšte uprave, tj. sreski načelnik ili pak državna mesna policij-
ska vlast ako takve ima u sedištu opštinskog suda“. Istupni postupak bio je 
regulisan tzv. Policijskom uredbom od 18. maja 1850. godine. Sve u svemu, 
„poveravajući (...) policijskim vlastima pravo sudovanja u državinskim spo-
rovima, zakonodavac je uspeo da vrlo interesantnim obilaznim putem ostvari 
jedan naročiti postupak u državinskim stvarima kao surogat za onaj naročiti 
sudski građansko-parnični postupak u državinskim sporovima koji je u Au-
striji bio zaveden“ od 1849. godine.18 Zbog toga, bilo je „jasno da su građani 
svoje državinske sporove raspravljali samo pred policijskom vlašću, pošto je 
redovan građansko-parnični postupak bio suviše glomazan“.19 Drugim reči-
ma, „pojedinci su vrlo često podizali tužbe za delo iz para. 375a (...) lažno 
pretstavljajući, simulirajući delo samovlasnog zauzeća“.20 Rečju B. Jankovića, 
„oni to čine u cilju da, izbegavajući redovni sud na brz, lak i jevtin način reše 
izvestan privatno pravni spor uzdajući se često pri tome u neke veze, utica-
je, naklonosti i raspoloženja i to ne uvek bez osnova“.21 Međutim, i „zaštitu 
od strane policijske vlasti državina u praktici“ nije „uživala, jer su te vlasti 
obično žalioca tj. lišenog ili uznemirenog držaoca upućivale da kod suda po-
vede građansku parnicu protivu uznemirioca državine o jačem pravu na spornu 
stvar“.22 Stoga, „ovakvim nekorektnim postupanjem od strane policijskih vla-
sti u slučajevima samovlasnog uznemiravanja i oduzimanja državine, ova se 
niukoliko nije zaštićavala“, zaključivao je A. Đorđević.23 Prema tome, uz krnju 
građanskopravnu i „nekorektnu“ krivičnopravnu zaštitu državina u Kneževini 
i Kraljevini Srbiji je zapravo bila prilično nezaštićen institut.

18 Goršić, F. (1934). Zaštita državine (poseda) u Srbiji sa posebnim obzirom na područje 
Apelacionog suda u Beogradu, Beograd: b. i., 13, 14, 18.

19 Goršić, F., op. cit., 18; Rečju M. Jovanovića, državinski sporovi su se u Kneževini i 
Kraljevini Srbiji „raspravljali kratkim putem mahom kod policijske vlasti, koja je u staranju za 
rad i bezbednost, nedopuštajući samovlašće, davala stvar u državinu onome od koga je samo-
vlasno oduzeta, ili ako je slučaj uznemirenja i smetanja u državini, ovo je zabranjivala i onoga 
koji je mislio da na državinu ima pravo upućivala sudu na redovan spor, ili ovoga ostavljala u 
državini, ako nedopuštenog samovlašća nema, a onoga upućivala na redovan spor“ (Jovanović, 
P. M. (1925). Državina. Njena zaštita i održaj. Beograd: Izdavačka knjižara Gece Kona, 84–85).

20 Janković, B. (1933). Da li važi para. 375a Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. 
Branič (3), 112.

21 Ibid., 112.
22 Đorđević, A., (1908). Sistem privatnog (građanskog) prava Kraljevine Srbije, Beograd: 

Štampano u državnoj štampariji Kraljevine Srbije, 130.
23 Ibid. 
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DRŽAVINSKA ZAŠTITA U KRALjEVINI jUGOSLAVIjI

Donošenjem Zakonika o sudskom postupku u građanskim parnicama od 
1929. godine državina je dobila adekvatnu, građanskopravnu zaštitu. Naime, 
jugoslovenski zakonodavac je propisao naročiti postupak za tužbe zbog smeta-
nja državine (paras 548 do 554). Uprkos tome, na području Apelacionog suda 
u Beogradu konzervativni deo građanstva težio je za „tim da jednu privilegiju 
opština mada ona počiva na jednoj (...) pogrešnoj vrhovnoj sudskoj odluci, 
očuva još i posle stupanja na snagu onog Zakona koji je baš tu privilegiju 
nemilosrdno srušio“.24 Drugim rečima, postojala je „akcija koja je i pored vrlo 
celishodnog zakonodavnog regulisanja državinskog postupka, bolje rečeno, 
suprotno tome zakonodavnom regulisanju, težila da bude zadržano i očuvano“ 
dotadašnje „istupno kažnjavanje smetanja državine“.25 Naime, ova se težnja 
obrazlagala „nekim neopredeljenim motivima da je to tako potrebno pošto 
je vazda tako bilo, da zakonodavac nije dovoljno vodio računa o mentalitetu 
srpskog seljaka i t. sl.“26 Osim toga, „i kod opštinskih i kod policijskih vlasti 
pokazivala se jaka volja da tu vlast zadrže jer se tom vlašću rado služe“,27 
primetio je B. Janković. Sledstveno, Srbijanci su se borili za opstanak važenja 
para. 375a Kaznenog zakonika od 1860. godine.

Počev od 31. XII 1929. godine, na području jugoslovenske Kraljevine 
stupili su „na snagu i uvedeni u život Krivični zakonik, Zakonik o sutskom 
krivičnom postupku i Zakon o izvršenju kazni lišenja slobode“. Tom prili-
kom, prestali su važiti „svi opšti krivični zakonici pa među njima i Kazneni 
zakonik za Knjažestvo-Kraljevinu Srbiju“.28 Međutim, kako jedinstveni zakon 
o istupima nije bio donet, to je 3. decembra 1929. godine doneta Novela, tj. 
„Privremeni zakon o produženju važnosti zakonskih propisa o kažnjavanju 
istupa, koja je privremeno vaspostavila snagu starih zakonika u onim njihovim 
odeljcima, koji sadrže propise o istupima neobuhvaćenim propisima novog 
krivičnog zakonika“.29 U tom smislu, činilo se da ima osnova za produženo 
važenje para. 375a Kaznenog zakonika od 1860. godine. Ali, prema mišlje-
nju pojedinih savremenika istup iz para. 375a starog Krivičnog zakonika je 
bio obuhvaćen propisom para. 383. jugoslovenskog Krivičnog zakonika. Reč-
ju B. Jankovića, kako je „samovlašće iz para. 383. novog kriv. zak. svojim 

24 Goršić, F. (1934). Zaštita državine (poseda) u Srbiji sa posebnim obzirom na područje 
Apelacionog suda u Beogradu, Beograd: b. i., 30.

25 Ibid., 27.
26 Ibid.
27 Janković, B. (1933). Da li važi para. 375a Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. 

Branič (3), 112.
28 Ibid., 111. 
29 Ibid., 112.
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obeležjem obuhvatio sva samovlašća, ticala se ona pokretnih ili nepokretnih 
stvari ili drugih imovinskih prava“, to je „očevidno samovlašće iz para. 375a 
starog kriv. zak. bilo obuhvaćeno propisom para. 383. novog kriv. zak.“, pa 
„para. 375a starog kriv. zak. više ne važi“.30 Prema tome, para. 375a starog, 
srbijanskog Krivičnog zakonika nije imao zakonskog osnova za primenu u ju-
goslovenskoj Kraljevini.

U materijalnopravnom pogledu državina se na prostoru Srbije i u jugo-
slovenskoj Kraljevini određivala na osnovu SGZ-a. Saglasno tome, ponovo 
se postavilo pitanje obima državinske zaštite. Ali, stav pravnika je ostao isti, 
odnosno smatralo se da zaštitu državine treba i dalje uzimati u najširem smi-
slu. Rečju, Đ. Subotića: „Mi mislimo da i kod nas kao i u hrvatskom odnosno 
austrijskom pravu propise o zaštiti poseda treba uzeti u najširem smislu, tj. 
kao zaštitu poseda kao faktičkog stanja.“31 Jer, „posed sopstvenika stvari 
i posed onoga koji je stvar uzeo na nedozvoljen način kao fakat, po svojoj 
spoljašnjoj formi, prikazuje nam se kao jedno isto“, drugim rečima „i sop-
stvenik stvari, kao i onaj koji je do stvari došao nedozvoljenim načinom pa 
je drži za sebe imaju corpus i animus domini, a propisi građ. sud. postupka 
po tužbama za zaštitu poseda imaju u vidu državinu samo s te spoljne strane 
i takvoj pružaju zaštitu, ne ulazeći u ispitivanje pravnog osnova, unutrašnje 
sadržine državine“.32

U pogledu aktivne legitimacije smatralo se da detentor stvari, koji „isti-
na drži stvar ali u ime drugoga koji je posednik nije kao takav ovlašćen da 
podnese tužbu zbog smetanja poseda nego to može činiti onaj u čije ime on 
drži stvar“.33 Međutim, „na podizanje tužbe imao je prava onaj detentor, koji 
je u isto doba vremenom ograničeni držalac prava, na pr. kirajdžija, zakupac, 
poslugoprimac“.34 Dakle, po pitanju aktivne legitimacije postojalo je jedin-
stveno mišljenje, ali, s druge strane, o pasivnoj legitimaciji sukobljavani su 
stavovi. Tako, prema mišljenju sudije R. Miletića, ako je „tuženi po zauzeću 
ustupio stvar drugome, onda tužioca ova tužba neće pomoći, jer u odnosima 

30 Janković, B. (1933). Da li važi para. 375a Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. 
Branič (3), 114.

31 Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Arhiv za 
pravne i društvene nauke XXIX (3), 217. 

32 Ibid., 218; u državinskim sporovima se ne raspravlja o jačem pravu. Tako, npr. „ako 
neko meni  proda stvar a još mi je nije predao, onda ga ja ne mogu tužiti državinskom tužbom i 
tražiti da mi je preda.“ Ali, „ako je stvar prodata za gotovo, a ipak predata kupcu bez cene (jer je 
npr. kupac rekao da će se kroz jedan sat vratiti i doneti novac), pa prodavac je oduzme zato što 
mu cena nije plaćena, kupac može državinskom tužbom (...) tražiti da mu prodavac vrati stvar u 
posed, a prodavac neka svojinskom tužbom traži povraćaj stvari“ (Aranđelović, D. (1933). Gra-
đansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, druga knjiga. Beograd: b. i., 259).

33 Aranđelović, D., op. cit., 259.
34 Ibid.
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između njega i pribavioca nema uslova koji se za pojam državinske zaštite 
traže: pribavilac nije stekao državinu od tužioca, a po para. 551. G. p. p. ra-
sprava se ograničava na pretresanje činjenica poslednjeg stanja poseda, koje 
ovde ne pripada tužiocu“. Stoga, „tužiocu tada ništa drugo ne ostaje, nego da 
se za povraćaj stvari obrati sudu svojinskom tužbom“.35 Ipak, u sudskoj praksi 
je zauziman suprotan stav,36 uz obrazloženje da „ako bi se pomenuta odredba 
para. 551. gr. p. p., striktno tumačila i ako bi se sudu uskratilo pravo, da se 
upušta i u ocenu pravnog kvaliteta državine, – to bi značilo, bar što se tiče 
najvećeg broja slučajeva u sudskoj praksi, učiniti i samu ustanovu tužbe zbog 
smetanja poseda ili državine potpuno beskorisnom“.37

Neusaglašeno mišljenje postojalo je i u pogledu pitanja kakva povre-
da treba da bude da bi se mogla utužiti državinskom tužbom. Tako, prema 
Najmanovom mišljenju tužba zbog smetanja poseda je „pretpostavljala pro-
tivpravnu, samovlasnu povredu poseda, a samovlasna je, veli, povreda onda 
kad biva protiv volje sadašnjeg posednika i bez ovlašćenja vlasti. Ne čini sme-
tanje poseda, veli dalje, onaj koji radi savesno, u dobroj veri, ili bez namere 
prisvajanja državine ili smetanja; u pojam smetanja po suštini svojoj dolazi to 
da onaj, koji dira u tuđu državinsku sferu, izvršuje protivpravno i samovlasno 
jednu radnju u uverenju i sa voljom da vrši jedan državinski akt“.38 U istom 
smislu izjašnjavao se i jedan deo sudske prakse. S tim u vezi, u razlozima 
jednog zaključka se navodilo da „svaka povreda poseda sastojala se ona u rad-
njama koje smetaju posed ili ga oduzimaju, ne stvara imaocu poseda pravo na 
zaštitu u sm. para. 548. gr. p. p“. Drugim rečima, „sama povreda treba da je 
samovlasna da bi imaocu poseda dala to pravo“39. Ali, s druge strane, prema 

35 Miletić, R. (1934). Nekoliko reči o državinskim tužbama i postupku po njima. Pravo-
suđe, 6, 457–458.

36 Primer iz sudske prakse: „Tužilac, jedna beogradska banka, svoju zgradu na imanju 
koje joj pripada po tapiji koja je priložena tužbi, izdala je u zakup jednoj drugoj banci. Zaku-
pac je otkazao zakup vansudskim putem i zakupodavac je otkaz primio. Na dan isteka zakupa 
zakupac je izvestio zakupodavca da mu zakupne prostorije stavlja na raspoložnje i predao mu 
ključeve zakupnih prostorija. Ali kada je zakupodavac hteo da preuzme ove prostorije našao je 
u njima neko treće lice koje nije htelo da ove prostorije ustupi zakupodavcu, navodeći da se je 
u ove uselio po dozvoli dosadašnjeg zakupca i da, s obzirom na odnose između njega i zakupca, 
smatra da drži s pravom ove prostorije i da ih nije dužan napustiti. Zakupodavac je stoga protiv 
ovoga ’pazakupca’ podneo tužbu zbog smetanja poseda. Sud je našao da postoji smetanje od 
strane tuženoga prema tužiocu i konačnim zaključkom naredi tuženome da prostorije isprazni u 
roku od dvadeset i četiri sata. (...) Drugostepeni sud je potvrdio presudu prvog stepena“ (Nave-
deno prema: Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Arhiv 
za pravne i društvene nauke XXIX (3), 153).

37 Lazarević, P. A. (1935). Primedba na rad: O postupku po tužbama zbog smetanja pose-
da. Arhiv za pravne i društvene nauke XXXI (1–2), 155.

38 Navedeno prema: Aranđelović, D. (1933). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugo-
slavije, druga knjiga. Beograd: b. i., 261.

39 Navedeno prema: Pavlović, I. P. (1934). O smetanju poseda. Branič (5), 222.
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mišljenju Aranđelovića, „ovakvo shvatanje smanjuje značaj državinske zaštite 
i ne može se usvojiti“. U prilog svog mišljenja on navodi da je u jednoj sudskoj 
odluci navedeno da je „za smetanje državine dovoljno da postoji objektivno 
– protivpravni upad u državinu, da zaštita državine nije uslovljena svešću o 
protivpravnosti radnje, da animus turbandi nije pretpostavka za smetanje“.40 
Istog mišljenja bio je i advokat P. Pavlović. Tako, Pavlović je u Braniču od 
1936. godine zabeležio: „Ne stoji razlog (...) da se za zaštitu povrede poseda 
zahteva, da je ta povreda izvršena samovlasno i da je kod povredioca u mo-
mentu uznemiravanja postojao tako zvani animus turbandi, tj. svest o napadu 
na tuđ posed, – ovo s toga, što po nijednom zakonskom propisu iz institucije 
uznemiravanja poseda, koja je predviđena u paras 548–554. gr. p. p. ne traži 
se da kod povredioca postoje ovi elementi, već je na protiv predviđeno, da je 
u raspravama zbog smetanja poseda isključeno svako pretresanje o poštenju ili 
nepoštenju (savesnosti ili nesavesnosti) poseda“.41 Prema tome, činilo se da je 
drugo stanovište, prema kome je bilo dovoljno da je povreda objektivno – pro-
tivpravna, imalo više zakonskog osnova.

Glavna karakteristika državinskih sporova prema Zakoniku o parničnom 
postupku od 1929. godine je njihova sumarnost. Drugim rečima, na osnovu 
odredaba jugoslovenskog Zakonika o parničnom postupku „izviđanje je bilo 
ubrzano i uprošćeno“ u parnicama zbog smetanja državine.42 Saglasno tome, 
„sporovi zbog smetanja poseda bili su stavljeni u nadležnost sreskih sudova, 
bez obzira na vrednost, jer je kod sreskih sudova postupak bio brži i jedno-
stavniji nego kod okružnih“.43 Osim toga, kako je „predmet ovakvih sporova 
vrlo značajan po svojim posledicama – jer izazivaju gotovo uvek neposredna 
objašnjavanja i razračunavanja parničara, ne govoreći o materijalnim interesi-
ma – to ih je trebalo smatrati kao hitne i tu činjenicu, pri određivanju rokova 
i ročišta, ne gubiti iz vida. Šta više, zakonodavac je nalagao – možda i sudu 
i tužiocu – da ovakve predmete treba naročitim znakom obeležiti kako bi što 
bolje pali u oči.“44 U istom smislu, „prema para. 532. jGrpp ročište za usmenu 
raspravu o tužbi zbog smetanja poseda trebalo je odrediti na što kraće vreme, 
čak i u isti dan kada je tužba sudu predana“.45 Pored toga, i sam rok za podno-

40 Aranđelović, D. (1933). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, druga knji-
ga. Beograd: b. i., 261.

41 Pavlović, I. P. (1934). O smetanju poseda. Branič (5), 222.
42 Culja, S. (1936). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, Beograd: Izdavač-

ko i knjižarsko preduzeće Geca Kon a. d., 656.
43 Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Arhiv za 

pravne i društvene nauke XXIX (3), 220.
44 Mišić, P. D. (1934). Postupak po tužbama zbog smetanja poseda (državine). Branič (2), 

96.
45 Goršić, F. (1933). Komentar građanskog parničnog postupka, knj. II. Beograd: Izda-

vačka knjižarnica Gece Kona, 306.
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šenje tužbe bio je u skladu sa hitnim karakterom postupka. Slovom Zakonika, 
„takve tužbe moraju se predati u roku od trideset dana, pošto tužilac sazna 
za smetanje. Docnije podignutu tužbu sud“ je imao da „odbaci po službenoj 
dužnosti“.46 Rok od 30 dana od saznanja za smetanje bio je određen sagla-
sno uzoru – austrijskom građanskom parničnom postupku od 1895. godine, za 
razliku od rešenja iz specijalnog austrijskog zakona od 1890. godine, prema 
kome je „rok za podizanje interdiktne tužbe iznosio godinu dana od dana sme-
tanja ili trideset dana od dana saznanja“.47 Naime, ratio legis za određivanje 
kraćeg, tridesetodnevnog roka bio je u tome „što se često u dužem roku, kao 
što je ovaj od godinu dana, mogu da izgube tragovi izvršenog smetanja. (...) 
efekat tužbe je slabiji (...).“48 Uz to, „ovako dugi rok umanjuje značaj postupka 
po tužbi zbog smetanja poseda, jer imajući u vidu normalno funkcionisanje 
suda, u roku od godine dana, pod pretpostavkom da je tužba podignuta malo 
posle izvršenog smetanja, i redovnom petitornom tužbom u roku od godine 
dana moglo bi se rešiti ne samo pitanje faktičnog posedovanja, nego i pitanje 
prava na posed“.49 Sve u svemu, kratak rok za podnošenje tužbe bio je u skla-
du sa hitnom prirodom postupka.

Sumarnost postupka u parnicama zbog smetanja državine ogledala se 
kako u uprošćenom izviđanju, tako i u ograničenom ispitivanju. Tako, saglasno 
para. 551. jugoslovenskog Zakonika o parničnom postupku (jGrpp) rasprava je 
bila ograničena na „pretresanje i dokaz činjenice poslednjeg stanja poseda i 
nastalog smetanja, a isključeno je svako pretresanje o pravu na posed, o naslo-
vu, poštenju ili nepoštenju (savesnosti ili nesavesnosti) poseda ili o zahtevima 
odštete“.50 Osim toga, „bilo je „isključeno i dokazivanje saslušanjem strana-
ka“.51 Jer, „državina ostavlja materijalni trag u spoljnjem svetu. Kada njega 
nema, teško se da zamisliti da je uopšte bilo tj. da je neko lice držalo objekat u 
svoje ime. Kako zakon zaštićava, ovde, faktičko stanje, prosto registruje činje-
nicu koja se odigrala u spoljnjem svetu, izjava parničnih stranaka nepotrebna 
je ili je čak izlišna – u toliko pre, što je ovo dokazno sredstvo predviđeno u 
krajnjem slučaju građ. parn. postupkom.“52

46 V.: para. 548. st. 1. jGrpp.
47 Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Arhiv za 

pravne i društvene nauke XXIX (3), 219. 
48 Ibid. 
49 Subotić, Đ., op. cit., 219–220.
50 Mišić, P. D. (1934). Postupak po tužbama zbog smetanja poseda (državine). Branič (2), 

98
51 Ibid.
52 Ibid.; uprkos hitnoj prirodi postupka, bilo je moguće čak da se i u toku ovog naročitog 

postupka izdaju privremene naredbe, ukoliko bi se to pokazalo potrebnim kako bi se „otklonila 
hitna opasnost protivpravnog oštećenja“, odnosno „da se spreče nasilja i odvrati nenaknadiva 
šteta“ (vid. para. 552. jGrpp).
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Konačna odluka u državinskim sporovima donosila se u formi zaključka, 
a ne presude. Naime, cilj je bio da se tim spoljašnjim „znakom naglasi provizor-
nost ovakvog rešenja i mogućnost, da se ovo izmeni u novoj redovnoj parnici, 
u kojoj će se ispitivati (...) kakvoća poseda kao što i pravo na posed“.53 Jer, 
shodno para. 553. jGrpp konačni zaključak „će se ograničiti samo na to, da se 
privremeno uredi faktičko stanje poseda ili da se u slučajevima iz para. 550.“ 
(zabrana podizanja i rušenja građevina) „privremeno po građanskom zakoniku 
izreče zabrana ili obezbeđenje naknade štete, koja bi mogla nastati usled pro-
duženog građenja i rušenja“. S obzirom da se konačna odluka donosila u formi 
zaključka, „u postupku zbog smetanja poseda bili su isključeni osim rekursa 
svi pravni lekovi kao i povraćaj u pređašnje stanje i tužba za obnovljenje“.54 
Međutim, prema mišljenju D. Aranđelovića bila je dopuštena tužba zbog ništa-
vosti, iako je ta mogućnost u austrijskom pravu bila sporna, jer je u para. 460. 
austrijskog zakonika stajalo da „izuzevši rekurs isključeni su u postupku po 
tužbama zbog smetanja poseda svi drugi pravni lekovi a naročito i povraćaj u 
pređašnje stanje“.55 S tim u vezi, austrijsko rešenje je više odgovaralo prirodi 
državinskog postupka.

ZAKLjUČNA RAZMATRANjA

U Kneževini i Kraljevini Srbiji državina je bila nejasno regulisana. Naime, 
usled Hadžićevog definisanja državine kao jednog „zakonodavnog i pravničkog 
unikuma“ i njena zaštita je „bolovala“ od brojnih nejasnoća. Štaviše, ni u Za-
koniku o sudskom postupku u građanskim parnicama od 1865. godine nije bilo 
posebnih odredaba o državinskoj zaštiti. Zbog toga, težište državinske zaštite 
prešlo je u okvire krivičnopravnog sistema, koji, s druge strane, nije odgovarao 
samoj prirodi državine, kao privatnopravnog instituta. Ali, uprkos krnjoj gra-
đanskopravnoj i „nekorektnoj“ krivičnopravnoj zaštiti, Srbijanci nisu izražavali 
potrebu da regulišu zaštitu državine u okviru naročitog, građanskog postupka. 
Drugim rečima, ni u Predlogu Zakonika o sudskom postupku u građanskim 
parnicama, tzv. Niškoj osnovi od 1915. godine, nije bilo posebnih odredaba o 
postupku zbog smetanja državine, iako je rađen po uzoru na Klajnov, austrijski 
Zakon o parničnom postupku od 1895. godine, koji ih je sadržao.56

53 Culja, S. (1936). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, Beograd: Izdavač-
ko i knjižarsko preduzeće Geca Kon a. d., 659.

54 V.: para. 554. jGrpp
55 Aranđelović, D. (1933). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, druga knji-

ga. Beograd: b. i., 270.
56 V.: Predlog zakonika o sudskom postupku u građanskim parnicama, izradio Đ. B. Ne-

storović, sudija Kasacionog suda, Niš, 1915, Arhiv Jugoslavije, fond br. 63, fasc. br. 23.
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Donošenjem Zakonika o sudskom postupku u građanskim parnicama 
od 1929. godine državina je štićena u okvirima građanskog prava i to po na-
ročitom, hitnom postupku. Naime, „ta brzina suđenja i efikasnost naredaba 
stvarale su kod pojedinaca uverenje da je zaštita stvarna i brza, što ima svoju 
dobru stranu, jer se sama stranka“, po pravilu nije „upuštala u tu avanturu, da 
sama, bez sadejstva suda i vlasti, pribavlja svoje ugroženo pravo“.57 Sledstve-
no, kao rezultat unifikacije građanskog parničnog postupka u jugoslovenskoj 
Kraljevini uveden je poseban postupak za zaštitu državine, čije se osnove 
i danas primenjuju. 
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INTRODUCTION

The problem of possession is “very difficult and complex, which many 
might find unbelievable at first glance”. Furthermore, this question is not just 
“theoretical”, it is a “very serious scientific dispute, which has still not been 
resolved”, noted G. Geršić at the end of the 19th century. Therefore, the anal-
ysis of the notion of possession “is definitely not (...) just entertainment for 
idle theoreticians”.1

There were many disputable issues among legal theoreticians and prac-
titioners in terms of possession, ranging from the substantive definition to the 
merits and the means of protecting possession. In the Principality of Serbia 
and the Kingdom of Serbia, possession was regulated by the Serbian Civil 
Code from 1844 (hereinafter: the SCC) and the Criminal Code from 1860. 
However, when the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was founded, due 
to the process of unification, protection was additionally regulated by a pro-
cedural regulation in the field of civil law. With the enactment of the Code of 
Civil Procedure in 1929, the protection of possession was established upon the 
foundations on which it still rests today.

THE NOTION Of POSSESSION

In terms of determining the notion and the legal nature of possession, 
three groups of scholars emerged: the first group considered possession to be a 
fact, the second group, on the other hand, considered it to be a right, while the 
third group saw it was a combination of the two, i.e. they considered it to be 
dual in its nature. However, the point of view according to which possession is 
“nothing but the factual ownership” had the biggest number of supporters, de-
spite the necessary modifications made to it due to possession becoming a part 
of law. This is how possession “which is by its nature a simple fact” became a 
legal term.2 Therefore, possession, in legal terms, meant that “some thing, in 
its entirety, is subdued to the factual control of an individual, who has the will 
or intention to own it by himself and use it as he sees fit.”3

1 Geršić, G. (1885). Priroda državine i osnova njene pravne zaštite, Belgrade: Printed in 
the Royal-Serbian State Printing House, 16, 18.

2 Geršić, G. (1885). Op. cit., 20, 40, 41.; v.: Đorđević, А.(1908). Sistem privatnog 
(građanskog) prava Kraljevine Srbije, Belgrade: Printed in the Royal-Serbian State Printing 
House, 26–41.

3 Đorđević, А. (1908). Op. cit., 13.
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In Serbian law, during the second half of the 19th century and at the 
beginning of the 20th century, legally and substantively, possession was de-
termined according to the SCC. In section 198 of the SCC it was prescribed: 
“When you have one thing and you wish to keep it for yourself and you mark 
and show the intention appropriately, you are the possessor or detentor of that 
thing.”4 In section 199, the legislator described the way in which possession 
can be visually manifested, and he states: “If you have movable things in your 
hands or in your bag, such as money, cattle, etc. you are the possessor or deten-
tor of it, and it is your possession; in case of immovable things, such as houses 
and yards, fields, orchards, vineyards, gardens, mills, etc. you are their holder 
or detentor, if you occupy, mark, build, cultivate, make, plant, etc. them. In 
case of non-materials things, such as rights, you are their possessor or detentor 
if you apply them to yourself.” 

While the Austrian legislator differentiated between possession and de-
tention, the Serbian one did not, which, at first glance, implied that possession 
was established upon wider foundations.5 However, in section 200 of the SCC, 
Hadžić, deviating from the Austrian model, narrowed the notion of posses-
sion down to legal possession, and in this way, he narrowed down the subject 
of the protection of possession.6 In section 200 it was prescribed that “pos-
session is firm and has its strength and importance when it is just, i.e. when 
it is based on law, and when it does not harm the rights of other individu-
als. Any person can freely and justly occupy or appropriate those things that 
do not belong to anyone. If the things do belong to another individual, you 
cannot appropriate them nor justly hold them if the individual does not agree 
with it or if the court does not allow it.” G.Geršić criticized this paragraph and 
defined it as a “legislative and legal unique” because “possession is factual 
in its nature and it is legally protected only as a fact, regardless of the issue 

4 In the SCC, based on the Austrian model, possession corresponded to the Roman notion 
of possession, according to which possession refers to both corpus and animus (Pavlović, М. 
(2008). Pravna evropeizacija 1804–1914, Kragujevac: Faculty of Law, University of Kragujevac,  
Institute for Legal and Social Sciences, NIN, Pogledi, 178). The role of intent in the notion of 
possession is best reflected in the following A. Đorđević’s statement: “one does not lose posses-
sion when he unharnesses the ploughing cattle and leaves it unattended to graze in a field during 
the day.” Therefore, “the certainty of possession (...) is not based only on the physical aspect, 
i.e. the measures taken to protect it, but also on the moral and legal aspect.”  In other words, the 
claim that possession “without the physical reality (...) is just theoretical entertainment” does not 
stand. Consequently, “our ownership is valid while our will is factually respected.” (Đorđević, 
А. (1908). Sistem privatnog (građanskog) prava Kraljevine Srbije, Belgrade: Printed in the 
Royal-Serbian State Printing House, 34). According to D. Matić, “the main goal of legislation 
(...) is to clearly mark possession and to protect the possessor.” (Матићь, Д. (1851). Обясненě 
Грађанскогъ законика за Княжество србско, Часть 2. Београд: У Княжества Србскогъ 
Кнъигопечатнья, 301).

5 Матићь, Д., op. cit., 302. 
6 Pavlović, M., op. cit., 179.
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of rights“, and the Serbian “Code, on the contrary, states that possession has 
its strength and importance when it is based on law, and it otherwise has no 
power or importance.”7 Besides, he further pointed out that “since our legisla-
tor had no clear and determined understanding of possession, its nature and 
its legal meaning, it is clear that his other opinions on possession are just as 
ambiguous, imprecise and inaccurate.”8 Therefore, it was confirmed that the 
SCC was “a poor, improvised and shortened translation and a derivative of 
the Austrian Code” especially in the chapter that deals with possession.9 This 
is why, in practice, „from the first critic P. Šeroglić to G. Geršić, the SCC was 
read through the eyes of the Austrian source, so any deviation from it was 
considered to be a matter of bad translation, wrong abridgment or Hadžić’s 
misunderstanding of the very institution of possession“.10

PROTECTION Of POSSESSION  
IN THE PRINCIPALITy Of SERBIA  
AND THE KINGDOM Of SERBIA

Possession can have regular protection and emergency protection. Emer-
gency protection refers to protecting possession in self-defence, i.e. self-help, 
while regular protection refers to judicial protection. The SCC did a poor job 
of prescribing both the emergency and regular protection of possession. In 
section 201 of the SCC it is stated: “If you have the right to possession, and 
another individual holds it, you are not allowed to forcibly take it, and you 
must seek judicial help”. Also, in section 208 of the SCC it was prescribed 
that “wherever you find a thing belonging to you and you recognize it, you can 

7 Pavlović, М. (2008). Pravna evropeizacija 1804–1914, Kragujevac: Faculty of Law, 
University of Kragujevac, Institute for Legal and Social Sciences, NIN, Pogledi.

8 According to: Ibid.
9 Geršić, G. (1885). Priroda državine i osnova njene pravne zaštite, Belgrade: Printed 

in the Royal-Serbian State Printing House, 19; The chapter in the SCC dealing with possession 
was criticized in terms of the legal systematics as well, since the SCC listed possession as a real 
right. A. Đorđević criticized the so-called “pentarchy of the real rights that the older doctrine 
supported (...) as completely abandoned” (Đorđević, А. (1908). Sistem privatnog (građanskog) 
prava Kraljevine Srbije, Belgrade: Printed in the Royal-Serbian State Printing House, 7).

10 Contrary to the view that the “unique” possession was the result of Hadzic's misunder-
standing of the institution of possession, there was also the opinion that “the concept of posses-
sion in the SCC, according to which possession was reduced to legal possession, was completely 
in line with the circumstances of restored Serbia, but could also have been a matter of Hadzic's 
extraordinary natural-law logic as well.” “From a legal-theoretical aspect, illegal possession has 
been a wild fact in the legal tameness. Possession, which includes illegal possession as well, is 
a weak link in every modern private law system.” In other words, “legalizing cases of “legal 
illegality” in restored Serbia, would only lead to favouring acts of vigilantism and abuse.” (Ac-
cording to: Pavlović, M., Op. cit., 179, 180).
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request for it to be returned to you, and it must be returned. However, you are 
not allowed to forcibly take it, except if it happens in self-defence.” Therefore, 
the holder, as a rule, was not allowed to use emergency protection “except if it 
happens in self-defence”; in other cases, possession was judicially protected. 
However, the SCC “acknowledged the regular, judicial protection of posses-
sion only in theory, since there were no specific directions in the SCC nor in 
the Code of Civil Procedure for carrying it out.”11 What is more, even that 
“truncated protection in question” in the SCC was “rather aggravated, since it 
was possible to carry it out only in cumbersome court proceedings.”12 In other 
words, “the Code of Civil Procedure from the 20th of February, 1865 failed to 
predict some specific provisions for proceedings on lawsuits for interference 
with possession.”13 Accordingly, theoreticians criticized that “the scarcity of 
these regulations was why judiciary practice was not familiar with lawsuits 
for possession as lawsuits separate from petitiory actions”, especially because 
“Austria, by the Decree from the 27th of October 1849, (...) has long since 
introduced a special summary procedure for possession disputes, including a 
deadline for filing a lawsuit for interference with possession“.14 Therefore, as 
judge R. Miletić noted “we did not have special proceedings which the nature 
of these lawsuits require.”15

Possession is an institution belonging to the area of private law, but in 
the Principality of Serbia and the Kingdom of Serbia, having in mind the poor 
and truncated unlawful protection, “the people were managing by seeking the 
protection of possession through criminal protection”16 The Serbian criminal 
system “incriminated vigilantism as a criminal act of an independent kind”, but 
it also “penalized the petty offence (translator’s note: In the Principality and 
the Kingdom of Serbia, a petty offence was an act that was punishable by law 

11 Đorđević, А.(1908). Sistem privatnog (građanskog) prava Kraljevine Srbije, Belgrade: 
Printed in the Royal-Serbian State Printing House, 128; The protection of possession as a fact 
is regulated in sections 201 and 208 of the SCC. The right to the protection of possession is 
prescribed in section 202 of the SCC: “When there is a dispute over the right to possession, 
and there is doubt, then it is considered that the law is on the side of the individual who is the 
holder at that moment. If an individual disagrees he has to prove the opposite.” The basis of the 
protection of the right to possession had not been found in the Austrian model, but in the pandect 
law. Consequently, “a lawsuit according to section 202 of the SCC was taken from the pandect 
law.” (Sardelić, F. (1935)). Tužbe za smetanje posjeda (državine) s obzirom na pozitivne pravne 
propise Srpskog građanskog zakonika te propise novog GRPP za postupak u ovim tužbama. 
Pravosuđe (1), 11).

12 Goršić, F. (1934). Zaštita državine (poseda) u Srbiji sa posebnim obzirom na područje 
Apelacionog suda u Beogradu, Belgrade, 6.

13 Ibid.
14 Ibid.
15 Milietić, R., (1934). Nekoliko reči o državinskim tužbama i postupku po njima. 

Pravosuđe (6), 456.
16 Ibid.
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by incarceration of up to 30 days, a fine of up to 30 thalers, or corporal punish-
ment of thirty strokes of a whip.) of self-help according to section 375a.”17 The 
petty offence from section 375a of the Criminal Code from 1860 was under the 
jurisdiction of “the police authorities, i.e. municipal courts as well as first in-
stance general government authorities”, but, in terms of the actual jurisdiction, 
“the principle of prevention was valid in the sense that the municipal court 
could investigate or try the petty offence, if it was not processed by the general 
administration authorities, i.e. the district chief or the state local police author-
ity, if any, at the seat of the municipal court”. The procedure on petty offences 
was regulated by the so-called Police Directive Act from the 18th of May, 
1850. Overall, by “giving (...) the police authorities the right to make rulings 
in possession disputes, in a very in an indirect way, the legislator succeeded 
in realizing a specific process in terms of possession, as a surrogate for the 
specific judicial civil litigation process in possession disputes which existed in 
Austria” since 1849.18 Because of it, it was “clear that the citizens were trying 
to resolve their possession disputes only before the police authorities, since the 
regular civil litigation process was too cumbersome.”19 In other words, “indi-
viduals were often filing lawsuits for the offense from section 375a (...) and 
simulated the offense of arbitrary appropriation.”20 According to B. Janković, 

17 Section 375а of the Criminal Code from 1860 stated: 
 „1. If one arbitrarily (in a non-violent manner) appropriates municipal and state land, or 

public land, he is to be deprived of it and penalized by three to thirty days of incarceration, and 
afterwards he can file a lawsuit against the person who holds the state land if he considers to 
have more rights to it.

 2. The same applies to an individual who appropriates another’s personal belonging in 
the same manner, as well as to an individual who uses another’s meadow, or a field, or who takes 
another’s grain or picks or takes another’s fruit or vegetables, etc., if there are no elements of 
other offenses, in which case he is to be penalized according to different rules.

 3. If the investigation establishes that the offense is out-of-date, the judicial authority is 
to, according to the evidence, decide which side, as the stronger one, will keep the possession, 
until the dispute over possession of the land is resolved, and the losing side is to be directed to 
start a dispute in front of the competent civil court, according to the Code of Civil Procedure.”

18 Goršić, F. (1934). Zaštita državine (poseda) u Srbiji sa posebnim obzirom na područje 
Apelacionog suda u Beogradu, Belgrade, 13, 14, 18.

19 Goršić, F., op. cit., 18; According to M. Jovanović, in the Principality and the Kingdom 
of Serbia, disputes on possession that “were quickly resolved mostly before the police authori-
ties which, because they took care of labour and security, and did not allow vigilantism, were 
granting the right to possession to the individual from whom it was arbitrarily taken, or, if it was 
a case of interfering with possession, they were forbidding it and directing the individual who 
considered to have the right to possession to start a regular dispute in court, or granting him the 
right to possession if there was no forbidden vigilantism, and directing the other individual to 
start a regular dispute.” (Jovanović, P. М. (1925). Državina. Njena zaštita i održaj. Belgrade: 
Izdavačka knjižara Gece Kona, 84–85).

20 Janković, B. (1933). Da li važi para. 375а Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. 
Branič (3), 112.
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“they do it in order to, avoiding the regular judicial procedure, resolve certain 
private legal disputes in a quick, easy and cheap way, often relying on certain 
connections, influence, partiality and mood, and not always without a valid 
reason.”21 However, “in practice, possession was not protected by the police 
authorities, since the authorities usually directed the plaintiff to start a civil 
litigation in court against the individual who interfered with his possession.”22 
Thus, “due to the police authorities acting wrongly in the cases of arbitrary in-
terference and deprivation of possession, possession was not protected at all”, 
stated А. Đorđević.23 Therefore, due to the truncated civil law and “wrong” 
criminal protection, possession in the Principality and the Kingdom of Serbia 
was actually not a very well protected institution. 

PROTECTION Of POSSESSION 
IN THE KINGDOM Of SERBIA

By passing the Code of Civil Procedure in 1929, possession received 
appropriate, civil law protection. The Yugoslav legislator prescribed a specif-
ic process for lawsuits for interference with possession (paras 548 to 554). 
Despite of it, on the territory under the jurisdiction of the Court of Appeal 
in Belgrade, the conservative citizens strived to “preserve a privilege of the 
municipalities, although it is based on a (...) wrongful Supreme Court deci-
sion, even after the Law which relentlessly revoked that exact privilege had 
gone into effect.”24 In other words, there was “an action that, despite of the 
proper legislative regulations on the possession process, or to be more pre-
cise, contrary to them, strived to keep and preserve” the former “penalizing of 
the petty offence of interference with possession”.25 This intention was being 
explained by “some indefinite reasons, such as it being necessary since it had 
always been that way, the legislator not taking into consideration the mentality 
of a Serbian peasant, etc.”26 Besides, “both municipal and police authorities 
demonstrated a strong intention to keep that power, since they gladly use it”27 

21 Janković, B. (1933). Da li važi para. 375а Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. 
Branič, (3), 112.

22 Đorđević, А.(1908). Sistem privatnog (građanskog) prava Kraljevine Srbije, Belgrade: 
Printed in the Royal-Serbian State Printing House, 130.

23 Ibid. 
24 Goršić, F. (1934). Zaštita državine (poseda) u Srbiji sa posebnim obzirom na područje 

Apelacionog suda u Beogradu, Belgrade, 30.
25 Ibid., 27.
26 Ibid.
27 Janković, B., op. cit., 112.
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noted B. Janković. Consequently, Serbian citizens fought to keep section 375a 
of the Serbian Criminal Code from 1860 valid.

Starting from the 31st of December, 1929, “the Criminal Code, Criminal 
Procedure Code and the Law on Enforcement on the territory of the Yugoslav 
Kingdom went into effect.” That was when “all the criminal codes including the 
Criminal Code for the Principality and the Kingdom of Serbia”28 ceased to ap-
ply. However, as a single law on petty offences had not been passed, on the 3rd 
of December, 1929 an amendment was passed, i.e. “A provisional law on the 
extension of the validity of legal provisions on punishment for petty offences 
which temporarily restored into force the old codes in those sections of them 
which contain regulations on the petty offence not covered by the provisions of 
the new criminal code.”29 In that sense, it seemed that there were grounds for 
the extended validity of section 375a of the Criminal Code from 1860. Howev-
er, according to the opinion of certain contemporaries, the petty offence from 
section 375a of the old Criminal Code was covered by provision para 383 of 
the Yugoslav Criminal Code. According to B. Janković, as “vigilantism from 
section 383 of the new Criminal Code covers all types of vigilantism, whether 
they have to do with movable and immovable things or other property rights”, 
it is “obvious that vigilantism from section 375a of the old Criminal Code 
was covered by provision §383 of the new Criminal Code.“, therefore „section 
375а of the old Criminal Code is not valid anymore”.30 Therefore, there were 
no legal grounds for applying section 375a of the old, Serbian Criminal Code 
in the Yugoslav Kingdom. 

Substantively, possession on the territory of Serbia and in the Yugoslav 
Kingdom was established according to the SCC. Accordingly, the question on 
the scope of the protection of possession arose again. However, the attitude of 
lawyers remained unchanged, i.e. they considered that the protection of pos-
session should be considered in the broadest sense. According to Đ. Subotić: 
“We consider that both in our and the Croatian, that is, in Austrian law, the 
provisions on the protection of possession should be considered in the broadest 
sense, i.e. as the protection of property as a factual state.“31 “The property of 
the individual who owns a thing, and the property of the individual who appro-
priated it in an unauthorized manner as a fact, superficially seem to be one and 
the same”, in other words, “both the owner and the individual who appropriat-
ed the property in an illegal manner and holds it for himself, have both corpus 
and animus domini, and the provisions of the civil litigation on lawsuits for the 

28 Janković, B. (1933). Da li važi para. 375а Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. 
Branič, (3), 111. 

29 Ibid., 112.
30 Ibid., 114.
31 Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Archive 

for Legal and Social Sciences XXIX (3), 217. 
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protection of property consider possession only superficially, and they protect 
it as such, without the legal grounds, and possession in the deeper sense.”32

In terms of the active legitimation it was considered that the detentor 
of a thing, who “indeed does hold it, but is not authorized to file a lawsuit on 
the behalf of the owner for the interference with possession, but a person on 
whose behalf he holds the thing can do it.”33 However, “a detentor who is at 
that moment a temporary rights holder can file the lawsuit, for example, a ten-
ant, lessee or a borrower.”34 Therefore, in terms of the active legitimation, there 
was a consensus; on the other hand, the attitudes were conflicting towards the 
passive legitimation. According to the opinion of judge R. Miletić, if “the ac-
cused person, after acquiring the thing, gave it to another individual, than this 
lawsuit will not help the plaintiff, because the relationship between him and 
the acquirer does not fulfil the conditions necessary for the protection of pos-
session to apply: the acquirer did not obtain possession from the plaintiff, and 
according to section 551 of the YCCP the hearing is limited to examining the 
facts of the last state of possession, which does not belong to the plaintiff in 
this case”. Therefore, “the plaintiff has no other choice but to file his own law-
suit in court in order for the thing to be returned to him.”35 However, the point 
of view in court praxis was the opposite,36 with the explanation that “if the 

32 Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Archive 
for Legal and Social Sciences XXIX (3), 218; In the disputes on possession, it is not argued 
whose right is stronger. For example, “if one sells me a thing, and he has still not handed it 
over to me, then I cannot file a lawsuit for possession against him and request for him to hand 
the thing over to me.” However, “if the thing was sold, but the buyer has not paid for it yet (for 
example, because he said that he will come back in an hour and bring the money), so the seller 
takes it back because it has not been paid for, the buyer can file a lawsuit (...) and request the 
seller to return to him the thing, and the seller can file his own lawsuit in order for the thing to be 
returned to him.” (Aranđelović, D. (1933). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, 
volume 2, Belgrade, 259).

33 Aranđelović, D., op. cit., 259.
34 Ibid.
35 Miletić, R. (1934). Nekoliko reči o državinskim tužbama i postupku po njima. 

Pravosuđe (6), 457–458.
36 Case-law example: “The plaintiff, a Belgrade bank, leased its building on the property 

belonging to it according to the title deed attached to the lawsuit to another bank. The lessee 
canceled the lease out of court and the lesser noted the cancellation. On the expiration date of 
the lease, the lessee informed the lessor that he was making the leased premises available to him 
and handed him the keys to the leased premises. However, when the lesser wanted to take over 
these premises, he found in them a third person who did not want to leave these premises to the 
lesser, stating that he moved into these with the permission of the previous lessee and that, given 
the relationship between him and the lessee, he believes that he rightfully holds the premises and 
that he is not obliged to leave them. Therefore, the lesser filed a lawsuit against this „lessee” for 
the interference with the property. The court found that there was interference by the defend-
ant towards the plaintiff and in the final conclusion ordered the defendant to vacate the premi-
ses within twenty-four hours. (...) The second instance court upheld the first instance verdict”  
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abovementioned provision §551 of the Code of Civil Procedure (hereinafter: 
CCP), would be strictly interpreted, and if the court would be denied the right 
to establish the legal quality of possession, it would mean that, at least in terms 
of the vast majority of the cases in praxis, the very institution of a lawsuit for 
the interference with property or possession would be made obsolete.”37

There were also disagreements in terms of the type of the violations for 
which it was possible to file a lawsuit for possession. According to Nyman’s 
opinion, a lawsuit for interference with the property “presupposed an illegal, 
arbitrary violation of property, and a violation is arbitrary when it goes against 
the will of the current property owner and without the authorities’ authoriza-
tion. A person who acts conscientiously, in good faith, or without the intention 
of appropriating possession or interfering with another’s property is not com-
mitting an offence; the notion of interference, in its essence, comes from the 
fact that the one who endangers another’s possession, performs illegally and 
arbitrarily one action in conviction and with the will to perform one posses-
sory act”.38 A segment of case-law supported this position. In this regard, the 
explanation for one conclusion stated that “any violation of property, whether 
it consisted of actions that interfere with the property or deprive one of it, does 
not qualify the owner of the property for the protection in the sense of section 
548 of the CPP“. In other words, “the violation has to be committed arbitrarily 
in order for the owner of the property to have that right.”39 On the other hand, 
according to the opinion of D. Aranđelović, “such understanding of the issue 
diminishes the significance of the protection of possession, and, as such, is 
unacceptable.” In support of his opinion, he argues that a court decision states 
that “an objectively illegal intrusion into possession is enough for us to consid-
er that there was interference with possession, that the protection of the state 
is not conditioned by awareness of the illegality of the act, that animus tur-
bandi is not a precondition for interference.”40 Lawyer P. Pavlović was of the 
same opinion. In Branič from 1936, Pavlović wrote: “There is no reason (...) 
to require the act of violation to be committed arbitrarily and for the infring-
er to have animus turbandi, i.e. the awareness of the intrusion into another’s 
property, in order to qualify the act as the interference with property, since 
not one legal provision on the interference with property provided in sections 

(According to: Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. 
Archive for Legal and Social Sciences XXIX (3), 153).

37 Lazarević, P. А. (1935). Remark on the paper: О postupku po tužbama zbog smetanja 
poseda. Archive for Legal and Social Sciences XXXI (1–2), 155.

38 According to: Aranđelović, D. (1933). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugo-
slavije, volume 2, Belgrade, 261.

39 According to: Pavlović, I. P. (1934). О smetanju poseda. Branič (5), 222.
40 Aranđelović, D., op. cit., 261.
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548–554 of the CPP requires the infringer to demonstrate these elements, but 
on the contrary, any discussion on honesty or dishonesty (conscientiousness or 
unconscientiousness) was excluded from the disputes on the interference with 
property.”41 Therefore, it seemed that the second position, according to which 
it was sufficient that the violation was objectively illegal, had more legal basis.

The main characteristic of the disputes on possession according to the 
Code of Civil Procedure from 1929 was them being summary. In other words, 
according to the provisions of the Yugoslav Code of Civil Procedure “hearings 
were faster and simplified” in the litigations for interference with possession.42 
Accordingly, disputes on interference with possession were under the jurisdic-
tion of district courts, regardless of the value of the items, since the litigations 
before local courts were faster and simpler than those before district courts.43 
Besides, as “the subject of such disputes is rather serious in terms of the conse-
quences, since they almost always cause arguments between the litigants, not 
to mention their materials interests; therefore, they had to be considered ur-
gent, and that fact was not to be forgotten when setting deadlines and hearings. 
What is more, the legislator ordered, perhaps both the court and the prosecu-
tor, that such cases should be especially marked in order to be as eye-catching 
as possible.”44 In the same sense, according to section 532 of the Yugoslav 
Code of Civil Procedure (hereinafter: YCCP), an oral hearing was to be sched-
uled for the closest possible date, even for the same day when the lawsuit was 
filed.”45 Besides, the deadline for filing the lawsuit was in accordance with the 
urgent nature of the process. As the Code states, “such lawsuits must be filed 
within thirty days from the moment the plaintiff became aware of the inter-
ference. A lawsuit filed outside of that timeframe the court was to “reject ex 
officio”.46 The thirty-day deadline was determined according to the model of 
the Austrian Code of Civil Procedure from 1895, unlike the decision of the 
special Austrian law from 1890, according to which “the deadline for filing an 
interdict lawsuit was one year from the day of the interference or thirty days 
from the day of becoming aware of it.”47 The Ratio legis for setting the shorter, 

41 Pavlović, I. P. (1934). О smetanju poseda. Branič (5), 224.
42 Culja, S. (1936). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, Belgrade: 

Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon JSC, 656.
43 Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Archive 

for Legal and Social Sciences XXIX (3), 220.
44 Mišić, P. D. (1934). Postupak po tužbama zbog smetanja poseda (državine). Branič (2). 

96.
45 Goršić, F. (1933). Komentar građanskog parničnog postupka, volume II. Belgrade: 

Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 306.
46 V.: para. 548. p. 1 YCCP.
47 Subotić, Đ. (1934). op. cit., 219. 
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thirty-day deadline was the fact that “often in the case of the longer deadline, 
the evidence of the interference would get lost. (...) the effects of the lawsuit 
are weaker(...).”48 Also, “such a long deadline diminishes the significance of 
the process of the lawsuit for the interference with property, because, having 
in mind the normal functioning of a court, within one year, assuming that the 
lawsuit was filed shortly after the interference, a regular petitionary action law-
suit could resolve not only the issue of factual possession, but also the issue of 
the right to possession, within a year as well”.49 Overall, the short deadline for 
filing a lawsuit was in line with the urgent nature of the proceedings. 

The fact that the litigations for the interference with possession were 
summary was reflected both in the simplified hearings and in the limited inves-
tigation. According to section 551 of the Yugoslav Code of Civil Procedure the 
main hearings were limited to “preliminary hearings and determining the last 
state of the property and the interference, and any hearings on the right to the 
property, on the title, honesty or dishonesty (conscientiousness or unconscien-
tiousness) of the property or on claims for damages were excluded”.50 Besides, 
“getting evidence by hearing the parties was also excluded.”51 Because, “pos-
session leaves a material trace in the outside world. When there is no trace, it 
is hard to imagine that it existed at all, i.e. that a person held the object in his 
own name. As law protects the factual state, and it simply registers the fact 
that took place in the outside world, the statement of the litigants is unneces-
sary or even superfluous – all the more so because this means of evidence is, 
after all, provided by the civil litigation.”52

The final decision in disputes on possession was made in the form of a 
conclusion, not a judgment. The goal was to use this “as a sign to emphasize 
the provisional nature of such a solution and the possibility of it being changed 
in a new regular litigation, which will examine (...) the quality of the property 
as well as the right to property.”53 According to section 553 of the CCP, the fi-
nal conclusion “will be limited only to temporarily regulating the factual state 
of the property, or in the cases covered by section 550” (prohibition of erecting 
and demolishing buildings) ”temporarily, according to the Civil Code, prohib-

48 Subotić, Đ. (1934). Zaštita poseda (državine) po novom građ. parn. postupku. Archive 
for Legal and Social Sciences XXIX (3), 219.

49 Ibid., 219–220.
50 Mišić, P. D. (1934). Postupak po tužbama zbog smetanja poseda (državine). Branič (2), 

98.
51 Ibid.
52 Ibid.; “despite the urgent nature of the process, it was even possible to issue interim 

orders during this particular process, if deemed necessary to ’eliminate the urgent threat of un-
lawful damage’ or to ’prevent violence and prevent irreparable damage’.“ (V.: para. 552. YCCP).

53 Culja, S. (1936). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, Belgrade: Izda-
vačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon JSC, 659.
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its it or provides compensation for damages that could occur due to prolonged 
construction and demolition. Considering that the final decision was made in 
the form of a conclusion, “in litigations for the interference with property, ex-
cept for the recourse, all legal remedies were excluded, as well as restitution 
and a lawsuit for reconstruction.”54 However, according to the opinion of D. 
Aranđelović, a lawsuit for voidness was possible, although that possibility was 
disputable in Austrian law, since in section 460 of the Austrian Code it was 
stated that “with the exception of the recourse, all other legal remedies were 
excluded in the lawsuits for the interference with property, and especially the 
reconstruction.”55 In this regard, the Austrian solution was more in line with 
the nature of a possession process.

CONCLUDING REMARKS

In the Principality of Serbia and the Kingdom of Serbia, possession 
was not clearly regulated. Due to Hadžić defining it as “a legislative and le-
gal unique”, its protection was not clearly determined either. What is more, 
there were no special provisions on the protection of possession. Because of 
that, the brunt of possession shifted to the criminal justice system, which, on 
the other hand, did not correspond to the very nature of possession, as an in-
stitution belonging to the area of private law. However, despite the truncated 
civil law and “wrong” criminal protection, Serbs did not express the need to 
regulate the protection of possession within a special, civil, procedure. In other 
words, not even in the draft version of the Code of Civil Procedure, there were 
no special provisions on litigations for the interference with possession, even 
though it was based on the Austrian Code of Civil Procedure from 1895, draft-
ed by Klein, which did contain such provisions.56

By passing the Code of Civil Procedure in 1929, possession was pro-
tected within civil law by a special, expedient procedure. “That expediency of 
trial and efficiency of orders created the belief in individuals that protection is 
real and fast, which has its advantages, because the party itself”, as a rule did 
not “embark on this adventure, to obtain its own endangered right, without 
the cooperation of the court and authorities”.57 Consequently, as a result of the 

54 V.: para. 554 YCCP.
55 Aranđelović, D. (1933). Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, volume 2, 

Belgrade, 270.
56 V.: Предлог законика о судском поступку у грађанским парницама, by Đ. B. 

Nestorović, Court of Cassation judge, Niš, 1915, Archives of Yugoslavia, fund no. 63, folder no. 
23.

57 Pavlović, I. P. (1934).О smetanju poseda. Branič (5), 221.
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unification of civil litigation in the Kingdom of Yugoslavia, a special proce-
dure for the protection of possession was introduced, the basics of which are 
still applied today. 
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ЗАСТУПНИЦИ ПРИВРЕДНИХ ДРУшТАВА1

САЖЕТАК: У раду се обрађује садржина института заступ-
ништва и његов суштински смисао, те се врши упоређивање 
решења о заступању по Закону о облигационим односима и За-
кону о привредним друштвима и указује на различита решења. 
Затим се обрађује термин „законски (статутарни) заступни-
ци“ који користи Закон о привредним друштвима, и указује на 
конфузију коју овај израз ствара у односу на друге законе који 
овај термин употребљавају у сасвим другом значењу. На крају 
анализирају се решења Закона о привредним друштвима о за-
конским (статутарним) заступницима привредних друштава, 
осталим заступницима, заступницима по запослењу и прокура.

Кључне речи: заступништво, законски заступници, при-
вредна друштва, прокура

УВОД

Сви правни системи, без изузетка, познају институт заступништва. 
Ово не треба да чуди ако имамо у виду да нека физичка лица, као правни 
субјекти, немају пословну способност па не могу сопственим радњама 
изазивати правне последице. С друге стране, и пословно способна физич-
ка лица некада нису у могућности да лично предузимају правне радње, 

* Рад је примљен 20. 8. 2020, а прихваћен за објављивање 10. 9. 2020. године.

 *
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односно правне послове, него у њихово име и за њихов рачун то чини за-
ступник, односно пуномоћник. Институт заступништва је још израженији 
код правних лица, као субјеката права.1

„Правно лице је друштвена творевина која представља довољно ор-
ганизовану јединку, с властитом имовином и законитим циљем деловања.“2 

Правно лице поседује делатну способност, дакле својом вољом 
и радњама изазива правне последице. Међутим, како је правно лице 
вештачка творевина, у његово име и за његов рачун правне послове и 
правне радње предузимају заступници. 

„Правна лица постоје као једна врста правно персонификованих ко-
лективних бића да би човек могао у потпуности да остварује индивидуалне 
и друштвене циљеве, пошто они превазилазе његову снагу и трајање.“3 

„Заступништво је вршење правне радње у туђе име и за туђ рачун.“4 

Да би заступник могао да заступа неопходно је да има овлашћење. 
Када говоримо о овлашћењу у ширем смислу тада разликујемо три ства-
ри: 1. заступани мора имати правну моћ како би могао на заступника да 
пренесе могућност да у његово име и за његов рачун закључује правне 
послове и предузима друге правне радње; 2. круг послова које заступник 
може да обави у име и за рачун заступаног и 3. једнострану изјаву засту-
паног којом трећим лицима саопштава врсте послова и правне радње које 
заступник може да обави у његово име и за његов рачун.

Наш Закон о облигационим односима (у даљем тексту ЗОО) не даје 
дефиницију застпништва али нормативно уређује овај институт.5 Засту-
пање се заснива на закону, општем акту правног лица, акту надлежног 
органа или на изјави воље заступаног (пуномоћје). Уговор који закључи 
заступник производи правно дејство непосредно на заступаног и другу 
уговорну страну, под условом да је заступник обавестио другу страну да 
иступа у име и за рачун заступаног, или да је друга страна то морала зна-
ти. Према ЗОО заступање, у начелу, има лични карактер те заступник не 
може своја овлашћења пренети на другог. Ипак, ЗОО дозвољава значајна 

1 Вукадиновић, Г., Аврамовић, Д. (2014). Увод у право. Нови Сад, 249. Термин „прав-
но лице“ – persona iuris је везано за Густава Хуга који је овим термином означавао удруже-
ња или корпорације. Касније, Карл фон Савињи и други теоретичари у правна лица убрајају 
и установе.

2 Лукић, Р., Кошутић, Б. (2004). Увод у право, Београд.
3 Живановић, Т. (1959). Систем синтетичке правне филозофије, Београд.
4 Гамс, А., Ђуровић, Љ. (1981). Увод у грађанско право. Београд.
5 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ 29/78, 39/85, 45/89. – одлу-

ка УС, 57/89, Службени лист СРЈ 31/93. Службени лист СЦГ 1/2003, Службени гласник 
РС 18/20) види чл. 84–88.
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одступања од овог правила, те дозвољава заступнику пренос овлашћења 
ако је то дозвољено законом или уговором. Такође, пренос овлашћења 
за заступање је дозвољен у ситуацији када заступник није у могућности 
да посао лично обави а интереси заступаног захтевају обављање правног 
посла без одлагања. 

У ситуацији када заступник прекорачи овлашћења која има могућа 
су различита решења. Заступаног ово прекорачење обавезује само ако га 
одобри у року који је редовно потребан да се уговор те врсте размотри 
и оцени. Ако заступани одобри ово прекорачење овлашћења, странке се 
морају договорити да ли ово одборење има повратно дејство (конвалида-
ција) или не. Рок који је редовно потребан да се уговор те врсте размотри 
и оцени представља правни стандард, тако да се у сваком конкретном 
случају мора оценити дужина рока. Ако се заступани у овом року не из-
јасни, сматраће се да је одобрење одбијено. У случају одбијања одобрења 
заступник и заступани су солидарно одговорни према другој страни уко-
лико је претрпела штету под условом да није знала нити је морала знати 
за прекорачење овлашћења. Ако друга страна није знала нити је морала 
знати за прекорачење има могућност да, не чекајући да се заступани из-
јасни, обавести заступника и заступаног да се не сматра обавезном по 
предметном уговору. 

Заступништво регулише и наш Закон о привредним друштвима (у 
даљем текст: ЗПД)6. За разлику од ЗОО, ЗПД другачије регулише питање 
прекорачења овлашћења од стране заступника. Ограничење овлашћења 
заступника према трећим лицима не производе правно дејство иако су са-
држана у конститутивним актима друштва која се региструју, а нарочито 
у односу на разне одлуке друштва које се не објављују нити региструју.7 
осим у случају заједничког заступања односно обавезног су потписа ако 
су регистрована у складу са законом о регистрацији.8

ЗПД разликује законске (статутарне) заступнике друштва, остале 
заступнике, пуномоћнике по запослењу и прокуру.9 

6 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС 36/2011, 83/2014, 5/2015, 
44/2018, 95/2018, 91/2019).

7 Васиљевић М, (2004). Водич за читање закона о привредним друштвима, Београд, 
74.

8 Решење Привредног апелационог суда Пж. 4935/2017 од 25. 4. 2018. – Ограничења 
овлашћења заступника привредног друштва се могу истицати према трећим лицима само 
ако се ограничење огледа у обавезном супотпису и ако је ово ограничење регистровано код 
надлежног органа, Агенције за привредне регистре.

9 Види чл. 31, 32, 34. и 35. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 
36/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 91/2019).
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ЗАКОНСКИ (СТАТУТАРНИ) ЗАСТУПНИЦИ

Законски (статутарни) заступници су лица која су као таква одре-
ђена за сваки облик друштва. Законом о предузећима (ЗОП)10 било је 
предвиђено да су законски заступници само директори, док је Закон о 
привредним друштвима из 2004. године (ЗПД/2004) користио термин „за-
ступник привредног друштва“.11 

Законски заступник може бити како физичко лице, тако и друштво 
које је регистровано у Републици Србији, с тим да друштво мора имати 
најмање једног законског заступника који је физичко лице. Када друштво 
има функцију законског заступника, ту функцију може да врши на два 
начина: преко свог законског заступника који је физичко лице, или преко 
другог физичког лица које је за то овлашћено посебним, писменим пуно-
моћјем. Ови заступници се уписују у одговарајући регистар. 

Могућност да друштва (правна лица) могу бити законски заступ-
ници у наш правни систем је уведена 2011. године по угледу на решења 
која постоје у Европској унији, а што је и наша обавеза у поступку хар-
монизације са прописима Европске уније. Када говоримо о правном лицу 
у функцији законског заступника, треба рећи да друштво поред законских 
заступника која су правна лица морају имати најмање једног законског 
заступника који је физичко лице. Овакво решење је неопходно јер, како је 
већ раније речено, привредна друштва нису жива бића иако имају правну, 
пословну, процесну и деликтну способност, те је потребно да неко други 
у њихово име и за њихов рачун даје изјаву воље, односно да предузима 
правне послове и друге правне радње. На основу заступникове изјављене 
воље наступају правне последице директно на заступано правно лице у 
чије име је заступник дао изјаву воље. 

Када се говори о заступништву са становишта привредних друшта-
ва, мора се направити разлика у односу на његово класично значење, то 
јест да је у питању однос два различита правна субјекта (однос заступ-
ника и заступаног). Код привредног друштва морамо имати у виду, пре 
свега, да је привредно друштво целина која се састоји од органски пове-
заних делова без којих не би могло да функционише у правном промету. 
Делови друштва су његови органи међу које спада и законски заступник. 
Тако друштво своју вољу изражава преко својих органа.

ЗПД својим решењима изједначава законско и статутарно заступање 
користећи израз „законски (статутарни) заступници“. На овај начин ЗПД 
изразе „законски“ и „статутарни“ користи као синониме. Овакво решење 

10 Види чл. 41. Закона о предузећима (Службени лист СРЈ 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 
74/99, 09/01, 36/02). 

11 Види чл. 25. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 125/04).
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није добро јер уноси додатне нејасноће везане за садржај ових појмова. 
Посматрано језички, „законски“ упућује на нешто што извире из зако-
на а „статутарни“ нешто што извире из статута (односно неког другог 
општег акта). Садржај ових термина је толико различит да се не могу 
третитари као синоними. На овај начин ЗПД улази у терминолошку (и не 
само терминолошку) колизију са ЗОО и другим законима, пре свега про-
цесним. Тако професор Гамс наводи две врсте заступништва: законско и 
уговорно. Под законским заступништвом подразумева ситуације које се 
односе на пословно неспособна лица или, пак, лица која су спречена да 
сама предузимају правне радње (нпр. родитељ је законски заступник свог 
малолетног детета и сл.).12 Већ је речено да привредна друштва уписом 
у одговарајући регистар, по утврђеном поступку стичу правну, пословну, 
деликтну и процесну способност. Из овога произилази питање због чега 
се привредном друштву које има правну, пословну, деликтну и процесну 
способност, те може да предузима правне послове и друге правне радње у 
своје име и за свој рачун, поставља законски заступник. Неки аутори сма-
трају да законодавац статутарне заступнике погрешно назива законским 
заступницима, јер правна лица за разлику од физичких не могу имати 
законске заступнике.13 

У том смислу потребно је указати и на одговарајућа решења За-
кона о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП).14 У оквиру главе IV 
„Странке и њихови заступници“ ЗПП одређује да странка у поступку 
може бити свако физичко и правно лице. Странка која је потпуно по-
словно способна може сама да предузима радње у поступку, дакле има 
парничну способност. Странку која нема парничну способност заступа 
њен законски заступник, који у име странке може да предузима све радње 
у поступку. Заступник правног лица у поступку је лице које је уписано у 
одговарајући регистар а одређено је посебним прописом, општим и поје-
диначним актом правног лица или одлуком суда. 

Очигледно је да ЗПП прави јасну разлику између законског заступ-
ника и заступника правног лица. „Законски заступник“ је термин који се 
користи када странка нема парничну способност, а термин „заступник 
правног лица“ у ситуацији када странка има парничну способност. 

ЗПД је 2018. године обухваћен опсежним изменама и допунама, али 
нажалост није било слуха да се у оквиру тог захвата ускладе термини „за-
конски заступник“ и „заступник привредног друштва“. После тога, ЗПД 
је имао још две измене и допуне, али без осврта на овај проблем. 

12 Гамс, А., Ђуровић, Љ. (1981). Увод у грађанско право, Београд, 209.
13 Арсић, З., Марјански, В. (2013). Право привредних друштава, Нови Сад, 39.
14 Закон о парничном поступку (Службени гласник РС 72/2011, 49/2013. – одлука 

УС, 74/2013. – одлука УС, 55/2014, 87/2018. и 18/2020) видети чл. 74–84.
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Заступање ортачког друштва

По одредбама ЗПД сваки ортак има право на самостално заступање 
(и пословођење) друштвом по самом закону. Међутим, полазећи од трен-
да да се држава што мање уплиће у привредне односе, оставља се широка 
могућност другачијих решења, не само за ортачко друштво, већ и за све 
облике привредних друштава. Дакле, уговором о оснивању друштва се 
може и другачије одредити. Ако оснивачким актом није предвиђено друго 
решење сматраће се да ортаци самостално заступају друштво. То значи 
да сваки ортак може закључивати уговоре и вршти друге правне радње у 
име и за рачун друштва, а да му за то није потребна сагласност осталих 
ортака. Међутим, оснивачким актом може бити предвиђено да ортаци за-
једнички заступају друштво. У том случају, за сваки правни посао и другу 
правну радњу је потребна сагласност осталих ортака. Такође, оснивачким 
актом може бити предвиђено да само неки од ортака могу заступати дру-
штво. Они, такође, могу заступање вршити самостално или заједнички у 
зависности од решења из оснивачког акта. Али, без обзира на то како је 
оснивачким актом решено питање заступања, трећа лица која дају изјаву 
воље било ком од ортака овлашћених за заступање, сматраће се да су 
изјаву дали друштву. Једном успостављен начин заступања се може ме-
њати договором ортака, али може и отказом овлашћења за заступање или 
одузимањем овлашћења за заступање. Отказ овлашћења даје ортак ако за 
то постоји оправдан разлог, док се одузимање овлашћења спроводи одлу-
ком надлежног суда по тужби друштва или било ког од ортака у случају 
постојања оправданог разлога, а пре свега због неспособности ортака да 
заступа друштво или због теже повреде дужности према друштву. 

Заступање командитног друштва

Функцију заступања и пословођења у командитном друштву оба-
вљају комплементари по самом закону. Командитори не могу заступати 
нити водити послове друштва. У односу на питање ко ће и на који начин 
заступати друштво (сви комплементари или само поједини, заједнички 
или појединачно) примењују се одредбе које се односе на ортачко дру-
штво а које смо навели у делу о ортачком друштву. 
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Заступање друштва са ограниченом одговорношћу

Према одредбама ЗПД15 законски заступници друштва су ди-
ректори. Број директора се одређује оснивачким актом или одлуком 
скупштине. Ако број директора није одређен на наведени начин сматра 
се да друштво има једног директора који се региструје у складу са за-
коном о регистрацији.

Директор заступа друштво у складу са оснивачким актом, одлукама 
скупштине друштва, а ако је управљање друштвом дводомно, упутствима 
надзорног одбора. Ако друштво има више директора онда сви дирек-
тори заступају друштво заједнички, ако није другачије одређено. Овде 
имамо супротно решење у односу на ортачко и командитно друштво јер 
код ових друштава постоји законска претпоставка да ортаци и компле-
ментари заступају друштво самостално, а код друштва са ограниченом 
одговорношћу је законска претпоставка заједничко заступање. Овакво ре-
шење је сасвим оправдано ако имамо у виду природу ових друштава, као 
друштава лица, односно друштава капитала. Ако друштво има три или 
више директора онда се формира одбор директора. У оквиру одбора ди-
ректора је могућа ситуација да неки директори заступају друштво а неки 
не. За оне директоре који заступају друштво важи законска препоставка 
заједничког заступања, а што, наравно, може општим или појединач-
ним актом друштва бити и другачије одређено – да директори заступају 
друштво самостално. 

Уколико је оснивачким актом одређено да друштво заступа више од 
једног директора, а дође до смањења директора из неког разлога, настају 
две ситуације. Уколико је заступање појединачно, преостали директори 
настављају да заступају друштво у оквиру својих овлашћења. Ако је, пак, 
у питању заједничко заступање, преостали директори су дужни да без 
одлагања о томе обавесте скупштину односно надзорни одбор, у зависно-
сти од система управљања. Скупштина односно надзорни одбор је дужан 
да именује недостајуће директоре, а до тог момента преостали директори 
могу обављати само хитне послове. Оваква ситуација може бити штетна 
за друштво па је добро предвидети оснивачким актом да преостали ди-
ректори могу радити и друге послове, а не само хитне. 

15 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014. 
– др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) види чл. 218, 221, 222.
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Заступање акционарског друштва 

Када су у питању акционарска друштва неопходно је подсетити на 
једнодомни и дводомни систем управљања, јер од тога зависи ко ће бити 
заступник друштва.16 У једнодомном систему управљања разликујемо 
скупштину и једног или више директора односно одбор директора, а код 
дводомног управљања разликујемо скупштину, надзорни одбор, једног 
или више извршних директора односно извршни одбор. 

Даљом анализом видећемо да није сваки директор нужно и заступ-
ник друштва, јер је то условљено системом управљања (једнодомни или 
дводомни) и бројем директора. 

У једнодомном систему управљања, ако друштво има мање од три 
директора, онда је сваки директор извршни директор. Извршни директо-
ри су законски заступници друштва и воде пословање друштва. Статутом 
може бити одређено да нису сви извршни директори заступници друштва, 
али је важно нагласити да заступници друштва могу бити само извршни 
директори. Уколико друштво има три или више директора формира се 
одбор директора. Извршни директори из састава одбора директора су за-
ступници друштва, а статутом може бити одређено да су заступници само 
неки од извршних директора.

У дводомном систему управљања друштво има надзорни одбор и 
једног или више извршних директора. Уколико друштво има три или више 
извршних директора они чине извршни одбор. Код јавног акционарског 
друштва је изричито предвиђено да мора имати најмање три извршна ди-
ректора, дакле мора имати извршни одбор. И овде треба нагласити да 
заступници друштва могу бити само извршни директори. Статутом је 
могуће предвидети да нису сви извршни директори и аутоматски заступ-
ници друштва, а такође, и извршним директорима који имају овлашћење 
за заступање исто може бити ограничено одредбама статута.

ОСТАЛИ ЗАСТУПНИЦИ

Осим законских заступника (термин који користи ЗПД) заступни-
ци друштва могу бити и лица која су одређена као заступници друштва 
на основу акта или одлуке надлежног органа друштва и регистрована у 
складу са законом о регистрацији. Овде се, дакле, не мисли на заступнике 
одређене законом или оснивачким актом односно статутом, ово су „нови 
заступници“ који се као такви одређују поред већ постојећих законских 

16 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014. 
– др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) види чл. 326, 382, 383, 386, 387, 388.
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и статутарних заступника друштва. Овим лицима се не издаје пуномоћ 
већ се они уписују у регистар те се на тај начин легитимишу према тре-
ћим лицима као заступници. Овај институт друштва могу користити у 
најразличитијим ситуацијама када друштво процени да је доношење та-
кве одлуке потребно или када је то једино законски могуће. На пример, 
таква ситуација може бити када дође до спора између ортачког друштва 
и ортака који су овлашћени за заступање. У тој ситуацији ЗПД (чл. 114) 
забрањује ортаку који има овлашћење за заступање да заступа друштво 
или издаје пуномоћје. 

Надаље, поред горе реченог, ЗПД уводи институт „конклудентног 
заступања“. Ово се односи на ситуацију када друштво у континуитету 
прихвата да неко лице наступа као заступник на начин да трећа лица до-
води у уверење да има право на заступање, осим ако друштво докаже да је 
треће лице знало или морало знати да овлашћење за заступање не посто-
ји. Из наведеног тешко је закључити шта је смисао овог решења и да ли 
је уопште потребно да закон садржи овакву одредбу. Наиме, привредним 
субјектима је на располагању широка лепеза правних решења везаних 
за различите видове заступања приликом обављања делатности па је 
непотребно уводити и „конклудентно заступање“ које је уз то нејасно и 
конфузно одређено. Ако узмемо за пример само израз „у континуитету“, 
не можемо знати о ком временском периоду је реч нити о каквој учеста-
лости се ради. На ово питање може да одговори једино судска пракса. 

ПУНОМОЋНИЦИ ПО ЗАПОСЛЕЊУ 

Када се ради о лицима која у друштву раде на пословима који 
подразумевају и закључење или испуњење одређених уговора, или 
предузимање других правних радњи из редовног пословања друштва, 
говоримо о пуномоћницима по запослењу.17 Пуномоћници по запослењу 
су пуномоћници који су као такви одређени законом и није им потребно 
пуномоћје, нити се они уписују у одговарајући регистар. Такође, треба 
нагласити да су пуномоћници по запослењу лица која су у радном од-
носу у друштву, али то се односи и на лица која нису запослена (нису 
у радном односу) у друштву и конкретну функцију обављају по основу 
неког уговора. Дакле, пресудно је да се утврде послови које лице оба-
вља. Уколико су то послови везани за закључење, испуњење уговора или 
обављање других правних радњи у оквиру редовног пословања друштва, 
ради се о пуномоћницима по запослењу. Овлашћење за заступање изви-

17 Ibid., види чл. 34.
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ре из уговора о раду или другог уговора, којим су дефинисани послови 
које пуномоћник обавља. 

Ову материју обрађује и ЗОО18 под називом „Овлашћења лица која 
обављају одређене послове“. Лица која обављају послове који су везани 
са закључењем и испуњењем одређених уговора као на пример продав-
ци у продавницама, услуге у угоститељству, радници на шалтерима и сл. 
овлашћени су самим тим на закључење и испуњење тих уговора. Набраја-
ње поменутих послова закон чини примера ради и њиме се не исцрпљује 
листа пуномоћника по запослењу, већ се само даје пример ради јасноће. 
Пуно је послова који испуњавају критеријуме пуномоћника по запослењу 
и немогуће их је набројати. У случају спора за сваки конкретан посао се 
морају применити горњи критеријуми и одлучити да ли се ради о пуно-
моћнику по запослењу или не.19 

ПРОКУРА

Прокура представља пословно пуномоћје којим друштво овлашћује 
једно или више физичких лица да у његово име и за његов рачун закљу-
чују правне послове и предузимају друге правне радње.20 Порокура се, 
дакле, даје за послове који представљају делатност самог друштва, одно-
сно прокуриста је овлашћење за предузимање само оних правних послова 
који представљају делатност којом се друштво заиста бави. Прокура се 
односи на цело друштво, а само изузетно може се издати и за огранак. 
Прокура се обавезно региструје у складу са законом о регистрацији.

Карактеристично за прокуру је то што су њена садржина и обим 
одређени законом и не могу бити мењани вољом друштва. Прокуриста 
је овлашћен за предузимање правних послова и радњи из привредне де-
латности којом се друштво заиста бави, али не може предузимати правне 
послове у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности, 
уделом и акцијама које друштво поседује у другим правним лицима, не 
може да преузима меничне обавезе и обавезе јемства, не може да за-
кључује уговоре о зајму и кредиту, нити да заступа друштво у судским 

18 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ 29/78, 39/85, 45/89. – 
одлука УС, 57/89, Службени лист СРЈ 31/93, Службени лист СЦГ 1/2003, Службени гла-
сник РС 18/20) види чл. 98.

19 Пресуда Привредног апелационог суда Пж. 12049/2010 од 16. 6. 2011. – Лица која 
врше пријем робе не морају имати посебно овлашћење, већ је одређивање лица које ће при-
мити робу део унутрашње организације сваког правног лица.

20 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014. 
– др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) види чл. 35–39.
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поступцима или пред арбитражом, без посебног овлашћења. ЗПД једи-
но дозвољава ограничење овлашћења прокуристе супотписом законског 
заступника друштва. 

Прокура се издаје одлуком свих ортака односно комплементара, ди-
ректора, одбора директора или извршног одбора. Оснивачким актом или 
статутом се може предвидети и другачије решење. Прокура може бити 
појединачна или заједничка. Друштво може имати једног или више про-
куриста. Уколико је прокура појединачна, сваки прокуриста самостално 
обавља своја овлашћења. Уколико се ради о заједничкој прокури, сви про-
куристи поступају као колективни орган те се захтева сагласност свих 
прокуриста. Уколико се треће лице обраћа прокуристима, довљно је да 
то учини само према једном прокуристи иако их има више и у питању 
је заједничка прокура. Друштво може у свако доба опозвати прокуру без 
навођења било каквих разлога. Прокуриста такође може отказати проку-
ру, али је дужан да још 30 дана, након доставе отказа, обавља послове 
прокуристе ако је то потребно ради избегавања штете за друштво. 

ЗАКЉУЧАК 

Заступништво познају сви правни системи, те се овај институт може 
сматрати универзалним. Без постојања овог института, функционисање 
правног система би било веома отежано а у неким сегментима и сасвим 
немогуће. Код одређивања суштине овог института нема већих размимо-
илажења у доктрини. Међутим, када се ради о комплетној примени овог 
института, односно конкретних законских решења, уочавају се разлике у 
појединим правним гранама. На пример ЗОО и ЗПД различито регулишу 
ситуације прекорачења овлашћења заступника. ЗОО регулише ову ситуа-
цију тако што заступаног ово прекорачење обавезује само ако га одобри 
у року који је редовно потребан да се уговор те врсте размотри и оцени. 
ЗПД прекорачење овлашћења регулише другачије. Ограничење овлашће-
ња заступника према трећим лицима не производе правно дејство иако су 
садржана у конститутивним актима друштва која се региструју, а нарочито 
у односу на разне одлуке друштва које се не објављују нити региструју. 
осим у случају заједничког заступања односно обавезног супотписа ако су 
регистрована у складу са законом о регистрацији. Решења ЗПД су модер-
нија и прихваћена у развијеним земљама, одакле су и преузета. Да ли ће 
ово утицати на измену наведених решења у ЗОО, тешко је прогнозирати. 

ЗПД увођењем термина „законски (статутарни) заступници“ уно-
си несклад и нејасноће у односу на друге законе јер термину „законски 
заступник“ даје сасвим другачији садржај. Тако, на пример, ЗПП прави 
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јасну разлику између законског заступника и заступника правног лица. 
„Законски заступник“ је термин који се користи када странка нема пар-
ничну способност, а термин „заступник правног лица“ у ситуацији када 
странка има парничну способност. Сматрамо да би ЗПД у овом смислу 
требало да термин „законски (статутарни) заступници“ замени терми-
ном из ЗПП-а „заступници правног лица“ јер привредна друштва имају 
правну, пословну, деликтну и процесну способност те им није потребан 
„законски заступник“.
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S u m m a r y

This paper explores the mechanism of representation and its core purpose, com-
pares the regulations on representation found in the Law of Contracts and Torts and the 
Companies Act, and references different legal solutions. Furthermore, it discusses the term 
“legal (statutory) representatives” used in the Companies Act and points out the confusion 
caused by the use of this term in relation to other laws, as when used elsewhere it has a 
different meaning. In the end, we analyse the regulations found in the Companies Act, as 
they relate to legal (statutory) representatives of companies, other representatives, ex of-
ficio representatives, and procurators.
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KREIRANjE PRAVDE I PRAVA KROZ SUČELjAVANjE 
PREDSTAVA ODISEjA I PROSACA1

SAŽETAK: Autor u radu analizira Homerovo specifično pred-
stavljanje pravde, posmatrano, pre svega, iz vizure njegove Odiseje. 
U ovom epu može se registrovati još jedna dimenzija pravde, mimo 
u prethodnom eseju pomenutih karakteristika ekvivalencije i korela-
tivnosti, te principa „moć je pravoˮ, a to je nagoveštaj njene primene 
u međupoliskim odnosima. Ovome treba dodati i posebno mesto ko-
je ima Zevs, posredstvom koga Heleni treba da shvate da je pravda 
neophodna za razrešenje njihovih sukoba. Kao najviši zastupnik 
pravde uopšte Zevs kažnjava one dela kojih nisu u saglasnosti sa 
pravdom, što, na koncu, ukazuje Ahejcima da treba da formiraju za-
jednicu koja je utemeljena na pravdi, a ta zajednica je polis.

Ključne reči: Homer, Odiseja, pravda, pravo, međupoliski od-
nosi, Zevs, Heleni, običajnost

Homer na početku Odiseje priziva Muzu da mu peva o Odiseju koji po 
odluci božanske skupštine nakon višegodišnjeg lutanja treba da se vrati kući. 
Boginja Atina, posebno naklonjena Odiseju, predlaže da Hermija ode na pret-
poslednju stanicu Odisejevog lutanja, ostrvo Ogigiju kod nimfe Kalipse, ne 

* Rad je primljen: 16. 6. 2020, a prihvaćen za objavljivanje 20. 7. 2020. godine.
 Delovi ovog Eseja preuzeti su iz: Kaluđerović, Ž. (2008). Razumevanje pravde u 

ΙΛΙΑΔΟΣ i ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. ARHE. V(9), 61–85.

 *
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bi li tamo isposlovao ispunjenje Zevsove zapovesti.1 Za to vreme ona sama 
odlazi u Odisejev dvor na Itaku kako bi ohrabrila i dodatno podstakla nje-
govog sina Telemaha da ne klone duhom, nego da krene da se raspituje za 
svoga oca. I u neveselim okolnostima, Telemah će savet šta da čini dobiti 
uz preporuku za poštovanjem odgovarajućeg postupka, koji nagoveštava iz-
vesni proto-legalizam.

Najpre će mu biti preporučeno da sazove skupštinu2 Itačana i „neka svi-
ma zapreti proscima3 onde” (Od. I, 91). Pojavivši se potom Telemahu u liku 
Menta, vođe Tafljana, Atina ga nakon razgovora poziva: 1) da sutradan kad 
svane „na zbor sazove Ahejce junake” (Od. I, 272), 2) da zatraži od bogova 
da budu svedoci, 3) da pozove prosce da se raziđu svojim kućama, 4) majci da 
poruči ako želi da se udaje neka se vrati u rodnu kuću kod svog oca i, 5) tada 
će biti održana svadbena ceremonija i pripremljeni odgovarajući darovi. Ako 
se posmatraju ovi postupci u svoj njihovoj ozbiljnosti, onda se ukazuje slika 
sina koji je preuzeo očeve ingerencije s punim pravom, nasleđujući pritom i 
njegov autoritet. Atina situaciju razjašnjava dodajući, prethodno navedenim, tri 
nove instrukcije: 6) ako u potrazi za ocem sazna da je ovaj mrtav, neka se vrati 
u rodnu zemlju i neka ga pokopa uz najviše moguće počasti, 7) majci svojoj, 
tada udovici, neka dozvoli da se uda, 8) tek tada neka preduzme sve moguće 
korake da prosce ubije, ne obazirući se mnogo na koji način će to izvesti.4

Sutradan na skupštini Itačana5 Telemah se žali na „nesnosna dela” prosa-
ca od kojih mu „propada kuća”, tražeći da se sve to jednom prekine. Antinoj, 
najdrskiji prosac Penelopin, odgovara mu da krivica u osnovi nije do prosaca 
već do Penelope, koja neće da se odluči za nekoga od njih. On savetuje Te-
lemahu da majku treba da pošalje kod njenog oca, odakle će se ona udati po 

1 Još jedno promišljanje dike kod Homera uzrokovalo je određene izmene, sadržinskog i 
stilskog karaktera, koje su provedene u redigovanoj verziji članka koji je pred čitaocima. Izmene 
su vršene radi sažimanja teksta, rasterećenja od povremenih digresija i neophodnih preciziranja 
uzrokovanih autorovim naknadnim uvidima, zbog dostupne dodatne literature i sopstvenih prevo-
dilačkih rešenja bitnih filozofskih termina i pojmova, kao i radi preglednijeg i tečnijeg izlaganja.

2 Kod Homera agora se pojavljuje u opreci sa boule, o kojoj je bilo govora i u prethod-
nom eseju (Kaluđerović, Ž. (2019). Najstarije predstavljanje pravde. Glasnik Advokatske komore 
Vojvodine. XCI (4), 445, 451), koja je između ostalog označavala tzv. kneževsko veće tj. u Atini 
veće od 500 žrebom biranih građana koji su po 35 ili 36 dana, njih pedesetorica, upravljali jav-
nim poslovima i sačinjavali savetodavno poglavarstvo za narodnu skupštinu.

3 Prosci se u priču na ovom mestu iznenada uvode bez dodatnih objašnjenja.
4 Moguće je da su u sistematskom pesničkom izlaganju koraci 7. i 8. zamenili mesta.
5 „Auditorijum” su sačinjavali i ἄριστοι (neki od njih su, pritom, bili roditelji prosaca). 

Pri kraju prvog članka (Kaluđerović, Ž. (2019). Antički koreni savremenih shvatanja pravde. Gla-
snik Advokatske komore Vojvodine. XCI (3), 362) navođen je pridev ἄριστος (koji je superlativ od 
ἀγαθός – „čestitˮ, „dobarˮ, „plemenitˮ, „valjanˮ, hrabarˮ, „duševanˮ...), koji osim što znači „najbo-
lji”, „najvrsniji”, prevodi se i kao „prvi”, „najčestitiji”, „najugledniji”, „najhrabriji”. V.: Liddell, H. 
G., Scott, R., Jones, H. S. (1996). A Greek-English Lexicon. Oxford: Oxford University Press, 241.



473

Ž. Kaluđerović, Kreiranje pravde i prava kroz sučeljavanje predstava..., str. 471–482

očevoj ili po sopstvenoj želji. Telemah odbija da istera majku iz kuće protiv-
no njenoj volji, govoreći da „mati Erinije pozvaće strašne izlazeć’ iz kuće” 
(Od. II, 135–136), što ukazuje da je kod Homera već razvijena ideja Erinija. 
Potom je Telemah dao svečano obećanje, koje u svom prvom delu ima pre-
teći ton, jer se u njemu direktno saopštava da prosci treba da napuste kuću. 
Ukoliko to ne učine, što je drugi deo njegove poruke, on će pozvati „bogove 
večne” (Od. II, 143) da ih žestoko kazne. Ponavljanje stihova na ovom me-
stu (Od. II, 139–145)6 snažno naglašava uobičajenost i pravovaljanost onoga 
što Telemah govori, ukazujući istovremeno na postojanje jakog običajnog pra-
va. On, potom, traži lađu za put da bi Nestora i Menelaja pitao da li nešto 
znaju o njegovom ocu.

Zatim ustaje Mentor, Odisejev prijatelj u čijem liku Atina prati Telemaha 
u Pil i pomaže Odiseju protiv prosaca, i kritikuje ostale učesnike zasedanja 
koji nisu smeli „ukorit’ ovo malo prosaca” (Od. II, 240–241). Mentor takođe 
podseća prisutne koliko je Odisej bio dobar kao vladar, poredeći ga sa ulogom 
koju u porodici ima otac i njegovim odnosom prema deci, i kune Itačane sle-
dećim rečima (Od. II, 230–232):

„Ne bio ljubazan, blag i ne bio milostiv odsad 
kralj žezlonoša, nikad u duši za pravdu ne znao,  
nego nemio bio i nasilje činio svako.”7

Nazire se da je u kulturi Mikenskog doba tj. Grčkog srednjeg veka ili još 
kasnije Arhajske epohe, u zavisnosti od toga kada uzimamo da je Homer živeo 
i stvarao,8 jedna od najvećih kletvi bila ne znati za ono što je pravedno i do-

6 Ovi stihovi pominju se u prvom pevanju, i to st. 374–380. Za iste događaje ili situacije 
Homer rado upotrebljava isti(e) stih(ove), ponekad bez ikakvih promena, a nekad sa neznatnim 
izmenama.

7 Homer. (2002). Odiseja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 65. Prev. 
M. N. Đurić. Iako se u originalnom tekstu nigde ne pominje karakteristična grčka reč za pravdu 
(δίκη), prevodilac nije napravio omašku prilikom prenošenja sintagme αἴσιμα εἰδὼς („za pravdu 
ne znao”) iz klasičnog grčkog jezika na srpski jezik. Najbliže određenje izraza aisima eidos bilo 
bi „znati ono što je pravedno i dolično”. Gagarin kaže da dike kod Homera ima dva jasno raz-
graničena područja značenja, od kojih je jedno „karakteristično ponašanje”, a drugo „nagodba”, 
„pravni postupak”. Gagarin, M. (1973). Dike in the Works and Days. Classical Philology, 68 (2), 
81–94. Diki (M. W. Dickie), pak, tvrdi da dike na nekim mestima kod Homera i Hesioda znači 
„pravda” ili „pravednost”. Dickie, M. W. (1978). Dike as a Moral Term in Homer and Hesiod. 
Classical Philology, 73(2), 91–101.

8 A ti podaci variraju od toga da je Homer bio savremenik trojanskog rata (otprilike od 
1194–1184 god. pre n. e.), pa sve do tvrdnji da su Ilijada i Odiseja nastali najverovatnije negde 
oko 750 god. pre n. e. Različite godine Homerovog rođenja pominju u svojim beleškama He-
lanik, Kratet, Eratosten, Aristarh, Herodot, Ksenofan, Filohor, Flavije Filostrat, Efor, Sosibije, 
Teopomt. O tome izveštava Đurić u svojoj knjizi: Đurić, M. N. (1996). Istorija helenske književ-
nosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 31–37. Konsultovati i: Romiji, Ž. de. 
(2016). Pregled starogrčke književnosti. Loznica: Karpos, 13–45.
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lično. Štaviše kao direktni opoziti pravdi i doličnosti pominju se zlo, opakost, 
grešnost, nasilje i svaka vrsta bezakonja. U aproksimativno određenom vreme-
nu između 12. i 8. veka pre n. e. pesnik iz eolske Smirne nam govori o tome da 
za pravdu treba znati, a da nasilje i bezakonje ne treba činiti, praveći tako rano 
naglašavanje distinkcije koja će biti važna kasnijim filozofskim stvaraocima.

Mentorove reči nisu zvučale ubedljivo proscu Liokritu, jer je on rekao da 
čak i kada bi se Odisej vratio brojniji prosci bi ga nadvladali i ubili. Ove reči 
pokazuju da je „obestˮ „ponosnih prosaca” (Od. II, 247) dostigla takve razmere 
da se pred skupštinom smelo javno zagovarati nešto što je predstavljalo otvo-
reno kršenje shvatanja pravde i čestitosti, a nakon toga i raspustiti skupštinu.

Telemah, potom, odlazi do obale mora gde mu se Atina ponovo preruše-
na u Mentora, obraća, tešeći ga (Od. II, 281–282):

„Stoga za naum i misli prosaca bezumnih nemoj  
brinut’ se više, jer oni ni pravični nisu ni mudri.”9

Upoređivanjem prve dve knjige Odiseje sa prvom knjigom Ilijade uo-
čavaju se izvesne podudarnosti.10 Kao najozbiljniji podržavalac Odiseja na 
Olimpu, Atina nalikuje Tetidi i njenoj privrženosti sinu Ahileju pred Zevsom.11 
Kada Telemah u očajanju odlazi na obalu da se žali svojoj zaštitnici i biva 
utešen, to asocira na sveštenika Hrisa koji odlazi na obalu da moli Apolona. 
Ahilej čini isto obraćajući se svojoj majci i primajući podršku od nje. Moguće 
je komparirati i odgovarajuće stihove u poemama. Na primer, pasus u Odiseji  
II, 260–262 ima sličnosti sa pasusima iz Ilijade I, 34–35 i 351. Telemahovo 
bacanje skeptra na zemlju takođe podseća na istovetnu Ahilejevu reakciju.

Ovi i drugi detalji, ipak, ne ukazuju na postojanje dva ili više autora 
Ilijade i Odiseje, pa da onda jedan autor epa imitira drugog ili mehanički po-

9 Homer. (2002). Odiseja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 66. Prev. 
M. N. Đurić. Pošto „nisu ni pravedni ni umni”, prosci ne znaju ono što im je Atina prorekla u 
283. i 284. stihu, a to je smrt svih njih i to u jednom jedinom danu. Za razliku od prosaca, koji su 
„nepravedni i neumni”, Telemah je na sasvim drugom polu vrednosne lestvice. On je, kako piše 
na jednom mestu u Odiseji, čovek koji mirno vlada imanjem i adekvatno obeležava svetkovine 
jer tako i treba da se ponaša „sudija” (δικασπόλον, Od. XI, 186). Ranije pominjana reč dikaspo-
los, po nekim autorima, približno odgovara funkciji koju ima kralj u antičkoj običajnosnoj svesti.

10 Između vremena u kome su nastali ovi epovi i stvarnih istorijskih događaja (npr. Tro-
janski rat), kao što je u fusnoti broj 7 nagovešteno, proteklo je nekoliko stotina godina. To je 
doba u kome su se pesme širile recitovanjem, a rapsodi su ih, što namerno što nenamerno, me-
njali. Sasvim je moguće onda da je Homer ovako modifikovane izvore kombinovao sa iskustvom 
iz svoga vremena prilikom sastavljanja epova. Vernan piše da kod Homera imamo drugačiju 
zajednicu, izmenjen svet i: „Kao da, počev od Homerovog doba, Grci više nisu bili u stanju da 
shvate mikensku civilizaciju s kojom su bili povezani i za koju su verovali da je posredstvom 
aeda ponovo oživljavaju”. Vernan, Ž. P. (1990). Poreklo grčke misli. Novi Sad: Dobra vest, 18.

11 Jasna je i razlika između dva slučaja: dok je u prvom reč o običajnosnoj relaciji, druga 
veza je zasnovana na krvnom srodstvu.
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navlja njegove reči.12 Ne treba iz svega ovoga izvući prenagljen zaključak i 
olako poistovetiti Ilijadu i Odiseju, jer se sadržaj konflikata i njihova ishodišta 
koja se pominju u dve poeme značajno razlikuju. Ono što Homer hoće da 
kaže je da se svest o pravdi rađa i razvija u konkretnim sporovima. Karak-
teri tih sporova su različiti: u Ilijadi to je spor dve aristokratske časti13 među 
Ahejcima, dok je u Odiseji reč o aristokratskim pretenzijama i sporu među 
aristokratama u jednom konkretnom polisu.

Koliko god Penelopini prosci bili nepristojni i javno pretili Odiseju i nje-
govom sinu Telemahu, ubistvo nije bilo moguće lako inkorporirati u pravila 
koja su važila unutar zajednice. Ono je narušavalo nomos14 i ethos15 grada-države, 
barem u onoj formi kako se o njima izveštava u samoj Ilijadi. Rešavanje sukoba 
pomoću ubistva suparnika nagoveštavalo je mogućnost da ono, na neki način, 
zauzme mesto pravde koja se rađala u procesu katkad i mukotrpnog pregova-
ranja između zavađenih strana. Na kraju epa agora nanovo zadobija funkciju 
mesta u kome se raspravlja o neprijateljstvu i njegovim implikacijama.16

Odisejeve17 avanture o kojima se pripoveda od V do XII knjige Odiseje,18 
dešavale su se daleko od Itake. Kada se konačno domogao postojbine, uloga 

12 Ovo bi verovatno bili neki od argumenata zastupnika teze da Ilijada i Odiseja nisu 
tvorevine jednog autora već kompilacije dvojice ili više ljudi. Pluralisti koji brane stav o kolek-
tivnom autorstvu epova u svoju korist mogu da navedu i nedoslednosti pojedinih delova pome-
nutih epova, kao i očite interpolacije. I pristalice jedinstva epova imaju svoje razloge. Najčvršća 
karika u tezi onih koji brane uniformnost epova koje pripisuju jednom autoru jeste jedinstvo u 
kompoziciji, kao i dosledno provedena karakterologija glavnih likova.

13 Videti: Đurić, M. N. (1990). Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 48–50.

14 Imenica muškog roda νόμος ima četiri moguće grupe značenja. Ona, osim „ „zakonˮ, 
„redˮ, obeležava nešto „podeljeno”, „prideljeno”; zatim, nešto „naređeno”, „određeno”, „obi-
čaj”, „odredba”, „uredba”, „dužnosti”, „načela”; potom, „Mojsijev zakon”, „moralni zakon”, 
„obredni zakon”; i konačno, „glas”, „sklad”, „muzička lestvica”.

15 Imenica srednjeg roda ἔθος najčešće se prevodi kao „običaj” ili „navika”, u zavisnosti 
od konteksta i razvoja samog termina.

16 „Legalnost” koja je ustanovljena u drugoj knjizi Odiseje kompletirana je tek u dvadeset 
četvrtoj knjizi. Zakletva je data od obe sukobljene strane, završavajući tako ep sa nečim što je 
poprimilo izgled svojevrsnog političkog sporazuma. Slično kao što je i „legalna” situacija koja je 
utemeljena u prvoj knjizi Ilijade svoju dovršenost zadobila tek u devetnaestoj knjizi. Verovatno 
bi jedino ovakav pristup mogao zadovoljiti očekivanja savremene uporedne analize. O nekim 
aspektima pomenute problematike piše i Kirk. Kirk, G. S. (2005). The Songs of Homer, Cam-
bridge: Cambridge University Press.

17 Antički pisci, uključujući tu i Horacija, Odiseja su videli i kvalifikovali kao nekoga ko je 
„moralni” autoritet, ko je „mudrac”, pa čak i „filozof”. Raderford (R. B. Rutherford), na jednom 
mestu kaže da je Odisej sa svojim superiornim znanjem i snagom u izvesnom smislu u poziciji 
homerskih bogova, jer se sveti za nanetu uvredu i brani sopstvenu čast. Rutherford, R. B. (1986). 
The Philosophy of the Odyssey. The Journal of Hellenic Studies, 106, 145–162.

18 U antici se smatralo da su iskušenja i nevolje kojima je bio podvrgnut Odisej, slično 
uostalom kao i Herakle, bile izvanredna „moralna” priprema i poligon za testiranje nečije čvrsti-
ne karaktera i vrline uopšte.
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pravednog i dobročiniteljskog basileosa nije više bila u prvom planu. Svi-
njar dodaje jedno veoma osobeno i dirljivo svedočenje. On žali za gubitkom 
gospodara kome duguje više nego svojim roditeljima, nazivajući Odiseja ple-
menitim, zaštitnički nastrojenim i „bratom”. Uloga Odiseja kao „vladara”, na 
koju podseća Penelopa u drugoj knjizi, u devetnaestoj knjizi je posredstvom 
komplimenata prenesena na nju samu. Stranac koji govori je njen muž, prem-
da se izdaje za Krićanina sina Deukaliona a brata Idomenejevog. On Penelopi 
govori da joj „slava do širokog stiže ... neba” (Od. XIX, 108), kao i slava „vla-
dara nezazorna” (Od. XIX, 109), nastavljajući (Od. XIX, 109–111):

„...koji nad ljudma  
bogobojažljivo vlada, nad ljudima jakim i mnogim,  
budno štiteći pravdu.”19

U 111. stihu originala XIX pevanja Odiseje nalazi se grčka imenica žen-
skog roda eudikia ili eudikie koja je složenica od eu i dike. Reč εὖ ili epski ἐύ 
(ἔυ) prevodi se kao „dobro”, „valjano”, „čestito”, „pravo”. Stoga bi εὐδικία 
bila doslovno prevedeno „dobra pravda” ili „valjana pravda”, što je pomalo ro-
gobatna konstrukcija jer ona, makar i indirektno, sugeriše da pravda može biti i 
nekakva drugačija od „dobre”. Jednostavno rečeno, premda u referentnim reč-
nicima piše da, drugu verziju, εὐδικίη treba prevoditi kao „pravednost”, možda 
je bolje koristiti manje apstraktnu sintagmu „pravedna presuda”. Konstrukcija 
u množini iz izvornog teksta eudikias anechein onda označava „deljenje prav-
de” ili „pravedno postupanje”. A ako se baš želi da se zadrži i prefiks „dobar” 
u našem prevodu, onda se može reći da čestit vladar treba da štiti „postupke 
pravde koji su dobri”, jer „dobra je njegova vlada” (Od. XIX, 114), a „narod u 
sreći cveta” (Od. XIX, 114).

„Divan vladar” koji „štiti postupke pravde koji su dobri” i čije je „upra-
vljanje blagotvorno” ne samo da omogućava „narodu u sreći da cveta (ili živi)”, 
već što je mnogo važnije čini ljude koji su pod njegovom upravom „izvrsnim”, 
„odličnim” u suštastvenom smislu te reči. Sintaksa ovih stihova ne čini nika-
kve ustupke u vezi sa Penelopinim polom, jer basileus20 ostaje muškog roda, 
pa možda Odisej ovde, kako primećuju neki komentatori, sa suptilnom dozom 
ironije, u stvari odaje priznanje sebi kroz lik svoje žene.

Prosce je u Odiseji pesnik opisao kao „drske (obesne)” (Od. I, 134), a 
Atinu kao „bestidnu” (bezočnu)” (Od. I, 254), sa epitetima kojima će se potom 

19 Homer. (2002). Odiseja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 354. Prev. 
M. N. Đurić.

20 Reč βασιλεύς je imenica muškog roda u grčkom jeziku i ima barem tri grupe značenja. 
Ona najpre označava „kralja”, „vladara”, „kneza”, „poglavara”; zatim značenje koje se može pri-
meniti na Odiseja, „svakog odličnog čoveka”, „gospodara”, „domaćina”; i konačno, „drugog od 
devet arhonata u Atini”, od vremena persijskih ratova i persijski kralj se zvao basileus ili megas 
basileus tj. „veliki kralj”, sa članom i bez njega, a u Novom Zavetu označavala je „rimskog cara”.



477

Ž. Kaluđerović, Kreiranje pravde i prava kroz sučeljavanje predstava..., str. 471–482

često pribegavati. Zahtevajući od svojih oponenata da odu, Telemah ih u obra-
ćanju naziva „veoma drskim” i „silenim proscima” (Od. I, 368). U originalu 
se nalazi reč hybris21 koja govori o nečijoj osobenoj oholosti, obesti, nasilju i 
svakoj vrsti neumerenosti i razuzdanosti. Atina Telemahu pomaže, govoreći 
mu da privremeno zaboravi na naum prosaca, pošto oni, kao što je rečeno, nisu 
ni umni ni pravedni. Telemah daje njihovo daljnje određenje kada je posetio 
Nestora, pa se moli bogovima da mu daju snage (kao Orestu) da se osveti 
proscima za njihove teške grehe i zločinstva koje su počinili bivajući obesni. 
Obraćajući se Menelaju, on ponavlja reči iz prve knjige (stih 368), samo ovaj 
put govoreći u trećem licu.

Sam Odisej ne pojavljuje se u epu sve do pete knjige Odiseje. Pre nego 
što pripovedanje počne da izlaže različite događaje na moru i na kopnu, u epu 
se određuje mesto Odiseja u odnosu na njegove buduće suparnike. Polaritet se 
najpre nagoveštava posredovano, implicitno, a direktna opozicija glavnih ak-
tera pojavljuje se u epu znatno kasnije, preciznije rečeno onoga trenutka kada 
se Odisej i prosci konačno suoče „licem u lice”. Kada Atina navede Odiseja 
u XVII knjizi (st. 360–363) da ode među prosce, tražeći milostinju od njih, 
time želi da on u zavisnosti od toga kako se budu poneli prema njemu otkri-
je i (Od. XVII, 363):

„pozna ko je od njih bezakonik i ko je pošten.”22

Svoje pravo da prose Penelopu prosci zasnivaju na pretpostavci da joj je 
muž mrtav. Strogo uzevši, na osnovu te hipoteze ne može se reći da oni kao 
ugledni ljudi postupaju nepravedno. Međutim, problem je u tome što svojim 
bezočnim ponašanjem u Odisejevom domu oni gaze čast tog doma, pa Odisej 
želi da „dodatnim” testom utvrdi ko od njih gazi tu čast.23 Ispostaviće se da svi 
prosci povređuju čast Odisejevog doma pa će zbog toga i biti ubijeni, čemu se 
Atina nije protivila. Ona je, štaviše, prvo podsticala Odiseja na borbu u liku 
Mentora, a potom i presudno uticala na poraz prosaca jer (Od. XXII, 297–298):

„Egidu, ljudsku propast, Atena s krova visoko  
podiže (...) i srce prosaca spopade užas.”

21 Termin koji je potpuno oprečan sa dike kod Homera je ὕβρις. Ova imenica ženskog 
roda prevodi se na naš jezik kao „obest”, „oholost”, „drskost”, „razuzdanost”, te predstavlja pa-
radigmu neumerenosti i suprotnost „miroljubivoj nagodbi”, što je jedno moguće značenje reči 
dike. Grčko hybris osim navedenog znači i „nasilje”, „prkos”, „zločin”, „uvreda”.

22 Homer. (2002). Odiseja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 327. Prev. 
M. N. Đurić.

23 Interesantno je da čak i prosci kada planiraju da ubiju Telemaha i podele njegovu imo-
vinu žele to da učine tako da svakome pripadne „deo po pravdi” (Od. XVI, 385). Ovo ukazuje da 
prosci raspodelu onoga što je opljačkano žele da obave srazmerno nečijoj časti i ugledu, odnosno 
na osnovu geometrijskog modela raspodele. Pritom se potvrđuje i stav da se u sukobima pripad-
nika rodovske aristokratije dešava faktičko konstituisanje pravde.
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Zadatak mita u njegovoj samodeterminaciji bio je da ocrta i preporuči 
„internacionalne” ili, drugačije rečeno, „međupoliske” oblike ponašanja, koji 
slede široko prihvatljive socijalne standarde ili standarde običajne uljuđenosti. 
„Legalni” postupak koji je primenjen u Ilijadi i u znatnoj meri opozvan u Odi-
seji bavi se, sa druge strane, „unutarpoliskim” funkcionisanjem i životom, tj. 
regulisanjem opštenja unutar gradskog jezgra. Nije bilo nikakvih legalističkih 
principa koji bi važili u odnosima između helenskih gradova, ili modernije re-
čeno, nisu postojale nikakve norme međunarodnog prava kojih bi se helenski 
polisi morali striktno pridržavati.24

Grk koji bi prekoračio granice vlastitog polisa da bi trgovao, putovao, ili 
istraživao za sopstvene ili potrebe grada, mogao je biti zaštićen jedino običaj-
nom uljuđenošću, običajnosnim sklopom življenja,25 koji je bio sankcionisan 
i zaštićen od strane polisa u koji bi došao. On je bio „stranacˮ26 unutar kapija 
grada u koji bi stupio. Nijedan međunarodni autoritet ili sud sličnog tipa nije 
postojao koji bi korespondirao sa onim što je egzistiralo u gradu na agori, da 
bi garantovao prikladan odnos prema nekom helenskom xeinosu („strancuˮ).27

U Odiseji se, već je navedeno, kao i u Ilijadi, pominje dikaspolos („su-
dijaˮ). Ista ili slična funkcija u arhaičkom kontekstu pripisivana je basileusu 
koji je „štitio postupke pravde koji su dobri”. Kada Telemah govori Mentoru o 
Nestoru, čini to na sledeći način (Od. III, 244–245):

24 Sukob Ahileja i Agamemnona to dobro potvrđuje, o čemu je pisano u prethodnom eseju.
25 U običaju se čovek „uči” socijalnoj i ljudskoj prirodi koja mu nije prosto data nego 

mora da se na nju navikne da bi mu ona od „druge” postala „prva” tj. njegova sopstvena priroda. 
Na tom tragu je i izjava Euena, Sokratovog savremenika i pesnika, da je običaj druga priroda 
(konsultovati EN 1152a, 29–33). Običaj se kao „druga” priroda odnosno po čoveku i za čoveka 
uspostavljena priroda, upražnjavanjem pretvara u naviku, a tradicijom prenosi s generacije na 
generaciju pomoću socijalnog posrednika koji se mahom imenuje kao nepisani zakon. Taj nepi-
sani zakon je ništa drugo do objektivni način života socijalne zajednice koji je podignut na nivo 
pravila ponašanja tj. onog neophodnog trećeg člana socijalnosti, kao izvorne čovekove biti (vide-
ti: Kangrga, M. (1983). Etika ili revolucija. Beograd: Nolit, 450–456). Običaj je, sažeto rečeno, 
način regulacije ponašanja ljudi, svojevrsna socijalna navika. Mogao bi se misaono „ocrtati” kao 
čovekovo razborito odnošenje prema drugima i privikavanje na život u zajednici sa drugima, 
pomoću zajedničkog posrednika, najčešće (ne)pisanog zakona, što u konačnom rezultira da čo-
vek postane biće zajednice. Helenska običajnost, čiji je konkretni sadržaj sloboda duha, može se 
odrediti kao relativno razlikovano jedinstvo suštinskih formi življenja, gde se deo mogao posma-
trati samo kao organski deo celine, a pojedinac, sa svojim svrhama, samo u skladu i harmoniji sa 
svrhama zajednice.

26 Grci koji su živeli u drugim polisima, recimo Atini, nazivani su metecima (μέτοικος 
– „doseljenikˮ), i za svoj boravak plaćali su određenu sumu novca na godišnjem nivou tzv. me-
toikion („zaštitninaˮ). Mogli su slobodno obitavati u „ognjištu mudrosti za Heladuˮ, kako je 
Platon nazvao Atinu, i baviti se svojim poslom, ali nisu mogli posedovati nekretnine niti su imali 
građanska odnosno politička prava.

27 O antičkim narodima u očima drevnih Helena generalno konsultovati: Dihle, A. (2016). 
Grci i stranci. Loznica: Karpos.
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„Ta on nadmaša druge poznavanjem prava i umom, 
govore za nj da je u tri kolena vladao veće.”28

Slično stanovište moguće je uočiti i u XI pevanju Odiseje, stih 568. Odi-
sej kazuje kako je u Hadu video Minoja „tog sjajnog Divova sina“, i odmah 
dodaje (Od. XI, 569–571):

„Zlatno žezlo drži u ruci mrtvima sedeć’ 
sudi, a drugi u njega, vladara, pravicu traže  
sedeć’ i stojeć’ u domu Aidovu širokih vrata.”29

Na tom tragu ali u nešto realističnijem tonu, pored minojsko-miken-
ske uobrazilje, svinjar Eumej iznosi prosjaku tj. Odiseju svoje stavove o 
proscima, pominjući odsustvo straha prosaca od eventualne sankcije bo-
gova (Od. XIV, 83–84):

„Ali surove sile ne podnose blaženi bozi,  
nego poštuju pravdu i ljudska dostojna dela.”30

Poznato je da mitološka svest legitimira običajnosni svet posredstvom 
predstava o opštem redu sveta i da se Zevs kod Homera javlja kao ključni i 
najviši zastupnik opšte pravde. Razlog zašto bogovi „poštuju pravdu i ljudska 
dostojna dela” može se tražiti u činjenici da je tzv. kosmička pravda uslov reda 
sveta uopšte, kao i same čovekove socijalne dimenzije.31

Prosac po imenu Ktesip koji u Od. XX, 299–300 uzima goveđu nogu iz 
košare i njome gađa Odiseja, nekoliko stihova ranije ipak podseća na važnost 
nenarušavanja tradicionalnih odnosa prema gostima (Od. XX, 293–295):

„Jednaki deo ko i mi odavno stranac imade,  
kako je red, jer nije ni časno ni lepo da se  
nešto uskrati gostu što dođe Telemahu u dom.”32

28 Homer. (2002). Odiseja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 80. Prev. 
M. N. Đurić. Nijedan od naših prevodilaca (M. N. Đurić i T. Maretić), prenoseći ovo mesto, ne 
pominje termin „pravda” u prevodu, što je po autoru ovog članka ipak trebalo učiniti. Dovoljno 
je konsultovati original i pominjanje reči δίκας u 244. stihu, da se uvidi da se Nestor bolje od 
drugih snalazi kako u stvarima koje se tiču „razboritosti” tj. „mudrosti” (phronin), tako i po 
fundamentalnom poznavanju „pravde” (dikas). Zbog čega u nastavku ovog pasusa Homer i piše 
(Od. III, 246): „Te mi se pričinja sve da besmrtnog posmatram boga.”

29 Ibid., 227. Prev. M. N. Đurić.
30 Ibid., 267. Prev. M. N. Đurić. V.: Huseinov, A. A., Irlic, G. (1992). Istorija etike. Novi 

Sad: Književna zajednica Novog Sada, 13.
31 Konsultovati: Segal, C. (1992). Divine Justice in the Odyssey: Poseidon, Cyclops, and 

Helios. The American Journal of Philology, 113 (4), 489–518.
32 Homer. (2002). Odiseja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 379. Prev. 

M. N. Đurić.
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O položaju „stranaca” u tadašnjim helenskim gradovima dobro govori i 
sami početak ovog pasusa, gde se kaže da oni imaju pravo na jednak deo kao i 
domaće stanovništvo, jer je takav red. Dalje, u 293. stihu piše da takvo stanje 
nije nešto što je novo u pomenutim zajednicama, već je ono tamo „odavno” 
u upotrebi. Konačno, to isto pravilo mora da važi i kada neki gost dođe u Te-
lemahovu kuću, pa se takvom gostu ma ko on bio ne sme ništa uskraćivati, 
pošto to nije „ni časno ni lepo”. Osim pominjanja na ovom mestu prava na 
jednak deo, u Odiseji se ono pominje i u 98. stihu VIII pevanja („Već smo srca 
svi zasladili jednakom gozbom”), 41. i 42. stihu IX pevanja („Žene i golemo 
blago iz grada ponesemo i sve // među se podelimo, da jednako dobije sva-
ki”), 548. i 549. stihu IX pevanja („Polifemove ovce iz prostrane uzesmo lađe 
// pa ih razdelismo tako da zakinut ne bude niko”) i 425. stihu XIX pevanja 
(„I srcu njihovu nije nedostalo jednake gozbe”). Jednak deo na ovim mestima 
podrazumeva ekvivalenciju između zasluga onih koji učestvuju u raspodeli i 
količine dobara koje će dobiti. Drugačije rečeno, čast nekog plemića neće biti 
povređena ukoliko dobije srazmerno njegovoj vrednosti. Kasnije je ova vrsta 
jednakosti nazvana geometrijskom jednakošću, a pravda iustitia distributiva.

Telemah je, potom, reagovao na Ktesipov nasrtaj na gosta tako što mu 
je zapretio smrću, dodajući da on više nije toliko mlad da ne zna da napravi 
razliku između dobra i zla (Od. XX, 309–310), već da „zna i shvata” šta je do-
bro, a šta zlo.33 Iako nije upotrebljen uobičajeni pojmovni par koji determiniše 
„dobro” i „zlo” (agathon i kakon), na ovom mestu može da se prepozna anti-
cipacija jednog od tri potonja slavna Aristotelova izvorna određenja čoveka.34

Kolika je snaga i uverljivost Telemahovih reči bila, najbolje svedoči či-
njenica da je odmah nakon njega ustao jedan od prosaca po imenu Agelaj i 
rekao da se niko ne može ljutiti niti napadati nekoga ukoliko je ovaj, kao što je 
to trenutak ranije učinio Telemah, govorio „pravedno” (dikaioi, Od. XX, 322).

Odisej je svestan da su npr. Kiklopi osobena bića, jer ne poznaju ni 
takve institucije kao što je „skupština” i „veće”, pa čak ne poseduju ni bilo ka-
kve zakone.35 Nešto kasnije nailazi se na reči da „gorostasni čovek” nije imao 

33 Reči koje Homer upotrebljava da označi „dobro” i „zlo” na ovom mestu su ἐσθλά i 
χέρηα. U stvari grčko esthlos znači i „prav”, „istinit”, „dobar”, „čestit”, „vredan”, „plemenit”, a 
chereion „neznatan”, „loš”, „rđav”.

34 Aristotel je, naime, smatrao da je čovek jedino živo biće koje je sposobno za razliko-
vanje dobra i zla (agathou... kakou), odnosno pravednog i nepravednog (dikaiou...adikou) (Pol. 
1253a, 15–18). Druga dva određenja, koja se navode na početku Politike, ona su koja čoveka 
situiraju kao jedino živo biće koje ima sposobnost govora (logon) (Pol. 1253a, 9–10), te ono 
koje kaže da je čovek po svojoj prirodi političko tj. socijalno biće (politikon zoon) (Pol. 1253a, 
2–3). O samom Homerovom viđenju čoveka detaljnije videti: Snel, B. (2014). Otkrivanje duha u 
grčkoj filozofiji i književnosti. Loznica: Karpos, 15–39.

35 Konsultovati i: Vernan, Ž. P. (2002). Vaseljena, bogovi, ljudi. Beograd – Čačak: Gra-
dac, 73–77.
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nikakvu komunikaciju sa drugim ljudima. I ne samo to, nego da se on tako 
usamljen, što je mnogo važnije u njegovoj negativnoj identifikaciji, usavrša-
vao u činjenju zla. U stvari taj čovek je sinonim (Od. IX, 215):

„Divljeg, što nimalo ne zna ni pravdu ni zakone kakve.”36

Kiklopi, naravno, nisu bili članovi zajednica tj. polisa. Postoji još neko-
liko mesta u epu gde se insistira na utvrđivanju nečije pravednosti ili tačnije 
njenog odsustva. Odisej se tako u VI knjizi stih 120. pita da li su ljudi nasilni i 
divlji tj. „bez ikakve pravde” (oude dikaioi). Ista rečenična konstrukcija o lju-
dima „bez ikakve pravde” pojavljuje se i u VIII knjizi stih 575, IX knjizi stih 
175. i, na koncu, u XIII knjizi stih 201. Sugestija je veoma jasna: ove ljude, 
koji ne strahuju od bogova, treba izbegavati, pošto su odbili da se povinuju 
vladajućim normama zajednice kojoj pripadaju.37

Može se pretpostaviti da je sve dosad navedeno uticalo da nekoliko ve-
kova kasnije „prvi pravi filozof pravde” Platon formuliše čuvenu sintagmu 
„obavljati svoj posao” (ta hautou prattein, Rep. 433a 9) i označi je kao princip 
tj. definiciju pravednosti (dikaiosyne), koja treba da ima univerzalno važenje. 
Homerska dike simbolizuje šta je „pravo” da neko očekuje, odnosno šta je 
„pravedno” da očekuje data osoba u prikladnoj situaciji. Da bi bila „pravedna”, 
očekivanja moraju odgovarati i slagati se sa takvim modalitetom ponašanja 
koje pragmatični zdravi razum može smatrati uobičajenim u određenim situ-
acijama, i samim tim normativnim u smislu da mnoštvo različitih varijeteta 
dodato celini čini zajednicu koja je kohezivna i koja funkcioniše harmonično.
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CREATING jUSTICE AND LAw THROUGH THE jUXTAPOSITION 
Of THE REPRESENTATIONS Of ODySSEUS AND THE SUITORS

Essay

Željko Kaluđerović, Ph.D.
Faculty of Philosophy, Novi Sad

S u m m a r y

In the paper the author analyses Homer’s specific representation of justice, primar-
ily from the perspective of his Odyssey. In this epic we can identify an additional dimen-
sion of justice, beside the characteristics of equivalence and correlativity and the principle 
“might makes right” which were mentioned in the previous essay, and that is its implied 
application in inter-polis relations. In addition, we should add the special position that 
belongs to Zeus, through whom the Hellenes should comprehend that justice is necessary 
for the resolution of their conflicts. As the highest representative of justice in general, Zeus 
punishes those whose acts are not in compliance with justice, which, in the end, tells the 
Achaeans that they should establish a community founded on justice – the polis.

Key words: Homer, Odyssey, justice, law, inter-polis relations, Zeus, Hellenes, 
morality
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БИТНО СМАЊЕНА УРАЧУНЉИВОСТ   
ИЗ чл. 23. ст. 3. КЗ У СУДСКОЈ ПРАКСИ1

* Рад је примљен 6. 8. 2020, а прихваћен је за објављивање 28. 9. 2020. године.

 *

Ступањем на снагу Кривичног за-
коника (Службени гласник РС 85/05. 
... 94/16) уведен је нов концепт кри-
вице, уместо кривичне одговорности 
која је била у важности до 1. јануара 
2006. године. 

Кривица представља скуп субјек-
тивних услова којима се означава 
психичко стање учиниоца као и ње-
гов однос према кривичном делу, па 
исти представља субјективни елеме-
нат кривичног дела. Оно се састоји 
од урачунљивости и виности. 

Како се ради о кривици као су-
бјективном елементу кривичног 
дела, она се састоји од свести и воље, 
а што се животно може испољавати 
на различите начине, а самим тим и 
степеновати.

Када је реч о субјективном еле- 
менту кривичног дела може се закљу- 

чити да је крив учинилац кривичног 
дела који је урачунљив, а дело је учи-
нио са умишљајем или нехатом. Са 
друге стране, учинилац може бити 
урачунљив, али није крив за учињено 
кривично дело, јер није поступао ни 
са умишљајем нити нехатом. То зна-
чи да виност није нужна последица 
урачунљивости. 

Урачунљивост је психичко стање 
учиниоца у време извршења кривич-
ног дела, односно оно представља 
скуп интелектуалних и вољних еле-
мената који чине човека као личност 
да размишља, расуђује, одлучује о 
својим поступцима. 

Са друге стране, неурачунљивост 
(чл. 23. ст. 2. КЗ) је немогућност 
схватања значаја својих радњи које 
се предузимају или немогућност 
управљања својим поступцима услед
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постојања душевне болести, при-
времене душевне поремећености, 
заосталог душевног развоја или дру-
ге теже душевне поремећености. 

Животно се дешава, да између 
урачунљивости, односно душевног 
здравља без поремећаја и неурачун-
љивости у којем је душевно здравље 
поремећено постоје одређена ста-
ња која доводе до тога да учинилац 
није ни неурачунљив нити потпуно 
урачунљив. 

Управо то ограничење урачун-
љивости, а које се може јавити у 
различитим облицима и фазама нази-
ва се битно смањена урачунљивост. 

Самим тим, урачунљивост и неу-
рачунљивост су одређена стања која 
су од значаја за утврђивање кривице 
учиниоца. 

Урачунљиво лице је криво и од-
говорно за учињено кривично дело, 
а није кривично дело оно које је учи-
њено у стању неурачунљивости. 

Када је учињено кривично дело у 
стању смањене урачунљивости, тада 
код учиниоца постоји урачунљивост 
и оно је криво. 

У конкретном случају смањена 
урачунљивост мора бити смањена „до 
одређеног степена и интензитета”, да 
би имала кривично-правни значај. 
Она мора да је „битно смањена“, а то 
језички значи да је смањена знатно, 
односно у знатној мери. 

Имајући у виду теорију кривичног 
права и судску праксу, основни по-
стулати који важе за неурачунљивост, 
примењују се и у односу на битно 
смањену урачунљивост, па је због 
тога нужно указати на све оно што је 
битно за неурачунљивост. 

Неурачунљивост је предвиђена у 
чл. 23. ст. 2. КЗ и гласи: 

„Неурачунљив је онај учинилац 
који није могао да схвати значај свог 
дела или није могао да управља својим 

поступцима услед душевне болести, 
привремене душевне поремећености, 
заосталог душевног развоја или друге 
теже душевне поремећености.“
Урачунљивост, као правни појам 

није дефинисана у Кривичном зако-
нику, јер се подразумева, а ако је иста 
доведена у сумњу, онда се утврђује у 
надлежном поступку. 

Урачунљивост има своју основу: 
биолошку и психолошку. Биолошки 
основ чини стање душевног здравља 
а психолошки основ чини способност 
схватања и способност управљања 
поступцима. 

Ако се појави сумња у урачун- 
љивост, онда се мора утврђивати 
од стране органа поступка (Јавно 
тужилаштво и Суд), а по теорији 
кривичног права, утврђује се мешо-
витом методом, односно утврђује се 
стање душевног здравља код учини-
оца и како се то одразило на његове 
психичке функције. С обзиром да по-
ремећај душевног здравља учиниоца 
може бити различитог степена, оно 
се на различите начине одражава на 
психичке функције учиниоца.

Када је реч о утврђивању урачун-
љивости, нужно је указати да се то 
утврђивање односи на:

– време извршења кривичног дела;
– извршено конкретно кривично 

дело;
– закључак о урачунљивости до-

носи само суд.
Учинилац мора бити урачунљив 

у време извршења кривичног дела, 
а шта је време извршења кривичног 
дела, предвиђено је у чл. 16. КЗ. 

Са друге стране, а што је животно 
могуће, у време извршења кривичног 
дела учинилац је урачунљив, а ка-
сније наступи неурачунљивост, па та 
околност нема значаја за одговорност 
учиниоца. 
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Исто тако, ако је учињено више 
кривичних дела а са одређеним вре-
менским размаком у односу на једно 
кривично дело, учинилац може бити 
урачунљив, а у односу на друго кри-
вично дело, неурачунљив. 

Такође, урачунљивост се утвр-
ђује према конкретном извршеном 
кривичном делу, јер иста се мења, 
није апсолутно дата, а учинилац 
према учињеном једном кривичном 
делу може бити урачунљив а према 
другом учињеном кривичном делу 
неурачунљив. 

Закључак о урачунљивости до-
носи суд. Тада суд користи знање 
вештака медицинске струке, одго-
варајућих конкретних области, јер 
утврђивање психичког стања учини-
оца и каквог је то одраза имало на 
његове психичке функције, јесте у 
домену медицинске науке, а посебно 
психијатрије и психологије. 

Због тога је нужна сарадња суда 
и вештака, с обзиром да је урачун-
љивост правни појам, а његов основ 
је медицински. У том делу је велика 
одговорност вештака медицинске 
струке било појединца или комисије 
или надлежне установе, јер вештак 
има обавезу да утврди не опште ста-
ње урачунљивости учиниоца, већ 
стање учиниоца, са његовим елемен-
тима, према конкретном учињеном 
кривичном делу и у време извршења 
кривичног дела. 

Дакле, неурачунљивост је психи- 
чко стање учиниоца супротно стању 
урачунљивости, које такође има своју 
биолошку и психолошку основу. Због 
тога се ради о оборивој претпоставци 
постојања урачунљивости, а у супрот-
ном, неурачунљивост се утврђује, а у 
чл. 23. ст. 2. КЗ су одређени услови за 
постојање неурачунљивости. 

Неурачунљивост има своја два 
основа: биолошки, а огледа се у одре-
ђеном ненормалном стању душевног 
здравља, и психолошки, а огледа се у 
одређеним поремећајима психичких 
функција. 

У чл. 23. ст. 2. КЗ предвиђена су 
следећа стања душевног здравља: 

– душевна болест;
– привремена душевна поремеће- 

ност;
– заостали душевни развој;
– друга тежа душевна поремеће- 

ност.
Душевне болести или психозе су 

најчешћи основ неурачунљивости, а  
то су обољења нервног система, нај-
чешће мозга, које се испољавају у 
патолошким облицима понашања, 
а што доводи до знатног поремећаја 
психичког стања и психичких функ-
ција. Оне имају основ у обољењу 
мозга, или некој повреди, или пак 
у наследству, повредама заметка и 
друго.

Душевне болести се деле на трај-
не и привремене. 

Трајна душевна болест је болест 
која дуже траје, а што је неизлечи-
во, било спонтано било употребом 
медицинских средстава (нпр. шизо-
френија, епилепсија и друго). 

Привремена душевна обољења су 
обољења краћег временског трајања, 
које може спонтано престати или се 
излечи медицинским средствима. 

Привремена душевна поремеће-
ност је стање поремећаја психичких 
функција које није изазвано душев-
ним обољењем. Она трају кратак 
временски период, а након њиховог 
престанка човек се понаша као ду-
шевно здрава особа. Обично настају 
тровањем, потресом мозга, услед 
потреса лобање или као последица 
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узимања дрога и друго. То су најче-
шће стања депресије, меланхолије, 
несвесности и друго. 

Заостао душевни развој има са 
душевним болестима сличности. 
Код тих лица је искључено или оте-
жано расуђивање, одлучивање, јер 
је психички апарат недовољно ра-
звијен. Та лица, једноставно немају 
представу о себи, свом окружењу и 
дешавањима у спољном свету. Она 
настају најчешће као последица 
оштећења можданих структура или 
је чак условљена социо-економским 
факторима (изолованост и друго). 

Следећи основ неурачунљивости 
је друга тежа душевна поремеће-
ност, па важи исто што је претходно 
наведено за привремену душевну 
поремећеност. 

Законодавно гледано, није јасно 
зашто је наведен тај основ, јер је 
логично да свака тежа душевна поре-
мећеност је основ неурачунљивости, 
а поред већ наведене привремене ду-
шевне поремећености. 

Психички основ неурачунљиво-
сти јесте: 

– немогућност схватања значаја 
свог дела;

– немогућност управљања својим 
поступцима.

Могућност схватања значаја свог 
дела је очигледно интелектуална спо- 
собност учиниоца да има тачну пред-
ставу о извршеном делу, о ономе што 
је учинио. 

Немогућност управљања својим 
поступцима је немогућност кон-
тролисаног понашања учиниоца, 
одлучивања да ли ће и коју радњу  
предузети. Мора постојати узро- 
чни однос између могућности схва- 
тања значаја свог дела и предузетих 
поступака. 

У чл. 23. ст. 3. КЗ је наведено: 
„Учиниоцу кривичног дела чија 

је способност да схвати значај свог 
дела или способност да управља сво-
јим поступцима била битно смањена, 
услед неког стања из ст. 2. овог члана 
(битно смањена урачунљивост), може 
се ублажити казна.“
Дакле, основна правила која су 

претходно наведена за неурачун-
љивост важе и за битно смањену 
урачунљивост. Она се такође утврђу-
је како у време извршења кривичног 
дела, тако и у односу на конкретно 
кривично дело. 

Наравно, и у овом случају, код 
стицаја кривичних дела, могућа су 
различита стања учиниоца у односу 
на свако кривично дело, од неурачун-
љивости до урачунљивости и битно 
смањене урачунљивости. 

Такође, одлуку о постојању битно 
смањене урачунљивости код учини-
оца, а што се мора доказати, доноси 
суд, а на основу извршеног вешта-
чења од стране вештака медицинске 
струке. 

Стање битно смањене урачун-
љивости има такође свој основ и то 
биолошки и психолошки. 

Биолошки основ, као код неу-
рачунљивости се састоји у стању 
душевног обољења, душевне поре-
мећености или заосталог душевног 
развоја. 

У овом делу, од значаја је степен 
или интензитет душевних поремећаја 
па и поремећаја психичких функци-
ја. Тај интензитет одређује да ли се у 
конкретном случају ради о неурачун-
љивом лицу или о битно смањеној 
урачунљивости учиниоца. 

Интелектуална и волунтари-
стичка моћ код битно смањене 
урачунљивости, за разлику од неу-
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рачунљивости, је „битно смањена“ а 
то значи „много“ или да је „смање-
на у великој мери“. То је управо у 
тужилачком или судском поступку 
најчешће спорна ситуација, а решава 
се уз помоћ компетентних вештака 
одговарајуће медицинске струке. 

Лице које је учинило кривично 
дело у стању битно смањене урачун-
љивости је одговорно, криво. Према 
том лицу се изричу кривичне санк-
ције, може се блаже казнити, а такође 
се могу и одредити мере безбедности 
медицинског карактера. 

Одабране карактеристичне судске 
одлуке у вези са овим правним ин-
ститутом су разврстане по следећим 
областима:

I. Битно смањена урачунљивост.
II. Однос битно смањене урачун-

љивости и урачунљивост. 
III. Урачунљивост – битно сма-

њена урачунљивост и кривично 
процесно право.

I 
Битно смањена урачунљивост

1. Разликовање између неурачун-
љивости и смањене урачунљивости 
темељи се на квантитету, тј. на ступ-
њу менталног поремећаја до којег су 
довеле исте биопсихолошке основе 
које понекад искључују а понекад 
само смањују урачунљивост. Према 
квантитативном приступу смање-
но урачунљива особа је урачунљива 
особа. То значи да је реч о особи која 
има интелектуалне и вољне потен-
цијале, али јој је због биопсихоло-
шких стања или дефеката, отежано 
понашање у складу са друштвеним 
и правним правилима. Стога када 
таква особа учини кривично дело, 
изазива мањи друштвени прекор, од-

носно мањи степен кривице. Мањи 
степен кривице захтева и мању казну 
па је смањена урачунљивост факул-
тативна основа за ублажавање ка-
зне, али само под условом да је реч 
о смањеној урачунљивости у знатној 
мери. На тај начин се узимају у об-
зир само оне психичке сметње које 
су битно или у знатној мери утицале 
на смањење способности расуђива-
ња и контролисања властите воље. 
То значи да ће суд на основу налаза 
и мишљења вештака морати утврди-
ти границу, односно степен смањене 
урачунљивости и тек ако је она сма-
њена у знатној мери моћи ће бити 
основ за блаже кажњавање. 

Пресуда Врховног суда Хрватске  
Кж 751/03 од 15. октобра 2003. 

2. Особа чија је урачунљивост сма-
њена па и у већем степену, као у 
конкретном случају има свест да је 
убиство друге особе забрањено. Оп-
тужени, чија је могућност да схва-
ти значај свог дела била смањена, 
задржао је свест да супрузи наноси 
јаке болове ударајући је много пута 
шакама, ногама, а посебно у преде-
лу стомака. Спознају о томе имају и 
ментално недовољно развијене особе 
па и особе у нешто старијој дечијој 
доби, јер се ради о искуственој спо-
знаји. Стога је потпуно неприхватљи-
ва тврдња у жалби да оптужени тога 
није био свестан. Када је и поред све-
сти о томе оштећену тако бездушно 
изударао, основано је суд првостепе-
но закључио да је његова намера била 
да јој зада тешке патње и болове које 
су резултирале смрћу и да је тиме 
остварио све елементе кривичног 
дела из чл. 91. т. 3. Кривичног закона 
о чему је у пресуди навео логичне и 
уверљиве разлоге. 

Пресуда Врховног суда Хрватске  
Кж 1024/06 од 16. јануара 2007. 
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3. Првостепени суд је правилно утвр-
дио да је оптужени у време извршења 
кривичног дела био смањено урачун-
љив. Део навода налаза и мишљења 
вештака у образложењу пресуде не 
може се узимати изоловано од даљег 
дела изложеног мишљења у коме је 
потпуно јасно да је реч о смањеној 
способности схватања реалитета и 
управљања властитим поступци-
ма, а не у потпуном одсуству таквих 
способности, које су још увек биле 
сачуване у оној потребној мери да 
оптужени дело остварује свесно и 
вољно. Такво утврђење може дове-
сти до примене одредбе чл. 42. КЗ, 
а не одредбе чл. 40. КЗ. Утврђено 
понашање оптуженог показује да је 
био у потпуној координацији са на-
мером другог оптуженог који му је 
помагао у извршењу кривичног дела 
отмице из чл. 125. ст. 1. КЗ, а такође 
и његова одбрана коју је давао у току 
поступка, мењајући је и прилагођава-
јући садржају изведених доказа то-
ком претреса, не изазива сумњу да су 
код њега свест и воља у време учиње-
ног кривичног дела потпуно одсутне. 

Пресуда Врховног суда Хрватске  
Кжм 38/05 од 21. септембра 2005. 

4. Вештак је закључио да је код опту-
жене постојала привремена душевна 
поремећеност узрокована конзуми-
рањем алкохола што се огледало као 
абнормална алкохолна реакција и 
резултирало је учињеним кривичним 
делом под огромним утицајем зави-
сности од алкохола. Када се има у 
виду да из налаза и мишљења вешта-
ка медицинске струке произилази да 
је оштећени задобио четири убодне 
ране, од којих су три лаке телесне по-
вреде, а убодна рана у пределу леве 
стране трбуха тешка и по живот опа-
сна повреда, те у директној узрочној 

вези са наступелом смртном после-
дицом, то у корелацији са осталим 
изведеним доказима јасно упућује на 
правилан закључак суда првог сте-
пена да је оптужена својим радњама 
остварила кривично дело убиство на 
мах из чл. 92. КЗ. Погрешно жалилац 
истиче да је њена намера ишла само 
за телесним повредама оштећеног, 
јер њено накнадно жаљење због све-
га што се догодило није од утицаја на 
наведени закључак с обзиром да је 
убиство на мах такво кривично дело 
код којег учинилац због раздражено-
сти или препасти изазване нападом 
оштећеног, односно злостављањем 
или тешким вређањем, поступајући 
с једним циљем да га лиши живота, 
због свог психичког стања није у мо-
гућности разлучивати какав ће став 
заузимати према делу након њего-
вог извршења. Стога је правилно суд 
првог степена, оцењујући одбрану 
оптужене у којем је навела да је наср-
ћући на оштећеног са ножем упутила 
му речи „сад ћу те убити“ у ствари 
признала кривично дело за које је 
осуђена изреком побијане пресуде. 

Пресуда Врховног суда Хрватске  
Кж 688/02 од 8. јула 2003. 

5. За примену чл. 6. ст. 3. КЗ услов 
је да је оптужени пре опијања био 
свестан да у пијаном стању може 
учинити кривично дело због којег је 
проглашен кривим. 

Пресуда Врховног суда Босне и Херце-
говине Кж 1064/57. 

6. Погрешно је схватање првосте-
пеног суда да стање битно смањене 
урачунљивости (чл. 6. ст. 2. КЗ) ис-
кључује могућност постојања на-
мере из чл. 118. КЗ. Само потпуна 
неурачунљивост искључује постоја-
ње умишљаја и намере као квалифи-



490

Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 3/2020.

каторног умишљаја, а не и смањена 
урачунљивост. 

Пресуда Врховног суда Босне и Херце-
говине Кж 555/58. 

7. Околност да је оптужени услед 
ограничене урачунљивости стално 
ослобођен од војне обавезе нема зна-
чаја за питање његове кривичне одго-
ворности за учињено кривично дело 
када је у кривичном поступку психи-
јатријским прегледом утврђено да се 
ради о лицу са битно смањеном ура-
чунљивошћу, чија одговорност по чл. 
6. ст. 2. КЗ није искључена. 

Пресуда Врховног суда Србије  
Кж 741/57. 

8. Првостепени суд је на основу из-
ведених доказа утврдио да је оп-
тужени дело извршио у стању јаке 
раздражености, у које је доведен 
без своје кривице тешким вређањем 
његове супруге, па је из тих разло-
га дело квалификовано као убиство 
на мах из чл. 136. КЗ. С обзиром на 
утврђене околности дела несумњиво 
је да је оптужени поступао у посеб-
ном психичком стању услед којег је 
његова способност да схвати значај 
дела и могућност да управља својим 
поступцима била битно смањена, али 
како ове околности у овом случају 
представљају битна обележја самог 
кривичног дела из чл. 136. КЗ то при-
ликом одмеравања казне нема места 
посебној примени чл. 6. ст. 2. КЗ него 
се казна има утврдити у границама 
предвиђеним у одредбама чл. 136. КЗ.

Пресуда Врховног суда Војводине  
Кж 1269/57. 

9. Учинилац чија је урачунљивост 
била битно смањена могао је кривич-
но дело да учини са умишљајем, јер 
чињеница да је при извршењу дела 
био битно смањено урачунљив услед 
дејства наркотика не искључује пси-

хички однос према последици кри-
вичног дела који подразумева свест 
да ће својим радњама проузроковати 
забрањену последицу и његову вољу 
– хтење да та последица наступи. 

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу 
Кж 763/18 од 6. септембра 2018. 

10. Постојање битно смањене ура-
чунљивости код окривљеног сходно 
чл. 23. ст. 3. КЗ не искључује његову 
урачунљивост. 

Пресуда Општинског суда у Чачку  
К 943/12 од 22. фебруара 2013. и пресу-
да Апелационог суда у Крагујевцу  
Кж 1622/13 од 15. априла 2013. 

11. Правилно је суд утврдио да је 
окривљени био урачунљив у време 
извршења кривичног дела иако се 
ради о ментално ретардираној особи 
која болује од епилепсије, будући да 
је исти предузео низ смислених рад-
њи које чине биће кривичног дела, 
при чему је све време предузимања 
тих радњи знао да су оне законом 
забрањене. 

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу 
Кж 3449/11 од 1. септембра 2011. 

12. Битно смањена урачунљивост не 
искључује свест учиниоца о забрање-
ности дела.

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу 
Кж 864/14 од 30. јуна 2014.

13. Без обзира што одредба чл. 23.  
ст. 3. КЗ дозвољава ублажавање казне 
због постојања битно смањене ура-
чунљивости, не може се ублажити по 
овом основу казна учиниоцу који је 
употребом алкохола сам себе довео у 
ово стање. 

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу 
Кж 146/15 од 20. фебруара 2015. 

14. Неосновано се у жалби браниоца 
окривљеног указује да је колекцио-
нарска страст окривљеног да дође до 
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свега што је у вези са оружјем толи-
ко јако изражена да га чини неспо-
собним да се рационално понаша и 
управља својим поступцима, те да је 
он због тога у суштини неурачунљив.  
Страст колекционара представља 
егоистички карактер личности и не 
може представљати основ за смање-
ње или искључење урачунљивости. 

Пресуда Врховног суда Србије  
Кж 259/94. 

15. Када је суд утврдио да је учини-
лац извршио кривично дело у стању 
битно смањене урачунљивости не 
може се примењивати одредба чл. 12. 
ст. 3. КЗЈ која се односи на ситуацију 
да је код учиниоца у време извршења 
кривичног дела урачунљивост била 
потпуно искључена. 

Пресуда Врховног суда Србије  
Кж 1552/96 од 25. јуна 1997. 

16. Чињеница да је окривљени млад, 
сама за себе, без других показате-
ља, не доводи у сумњу његову ду-
шевну развијеност а самим тим ни 
урачунљивост. 

Пресуда Врховног суда Србије  
Кж 1143/01 од 19. фебруара 2002. 

17. Када је суд донео решење којим 
продужава родитељско право над 
окривљеним који је пунолетан и из-
једначава га са малолетником мла-
ђим од 14 година, суд је дужан да 
ову чињеницу провери и да утврди 
постојање кривичне одговорности 
окривљеног. 

Решење Окружног суда у Београду  
Кж 1492/03 од 22. маја 2003. 

18. Битно смањена урачунљивост 
није основ који искључује кривицу.

Пресуда Врховног касационог суда  
Кзз 156/14 од 5. марта 2014.

19. Позивање браниоца да је окри-
вљени који је извршио крађу, у 
ствари клептоман, што ако би се при-

хватило требало би да представља 
психички поремећај, у конкретном 
случају је неоснован јер је окривље-
ни одузету ствар убрзо после одузи-
мања однео у комисион ради продаје. 

Пресуда Окружног суда у Београду  
Кж 2559/04 од 10. новембра 2004. 

20. Између умишљаја и урачунљи-
вости разлика се огледа у томе што 
умишљај представља психички од-
нос починиоца кривичног дела према 
делу, док је урачунљивост психичко 
стање у коме се починилац дела на-
лази у моменту извршења кривичног 
дела. 

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 5366/13 од 18. фебруара 2014. 

21. Стање битно смањене урачун-
љивости не искључује могућност 
формирања директног умишљаја код 
окривљеног у односу на предузете 
радње већ ту могућност искључује 
само стање неурачунљивости.

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 18/13 од 20. септембра 2013. 

22. Када психијатријско-психоло-
шким прегледом окривљене нису 
установљени симптоми психијатриј-
ског поремећаја, а да се окривљена 
критичном приликом налазила у по-
себном афективном стању, онда је 
то имало утицаја у смислу да су код 
окривљене способност схватања дела 
као и могућност управљања својим 
поступцима били битно смањени.

Пресуда Апелационог суда у Новом 
Саду Кж 892/13 од 16. априла 2013. 

23. У ситуацији када је оптужени у 
време извршења дела предузео низ 
смислених радњи које чине биће кри-
вичног дела при чему је све време 
предузимања знао да су оне законом 
забрањене, чињеница да је конзу-
мирао алкохол вече пре критичног 
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догађаја не доводи у сумњу његову 
урачунљивост. 

Пресуда Апелационог суда у Нишу  
Кж 456/18 од 18. маја 2018. 

24. Када је вештачењем од стране ве-
штака медицинске струке утврђено 
да је код окривљеног у време извр-
шења кривичног дела урачунљивост 
била смањена, тада постоји његова 
одговорност за извршено кривично 
дело, па и у конкретном случају кри-
вичног дела насиље у породици из 
чл. 194. ст. 1. КЗ. 

Пресуда Основног суда у Г. Милановцу 
К 3/18 од 2. априла 2018. и пресуда 
Вишег суда у Чачку Кж 119/18  
од 14. маја 2018. 

25. Карактерне промене личности 
окривљеног настале као последица 
дугогодишњег неконтролисаног кон-
зумирања алкохола а које су код њега 
створиле постепено злобу и нетрпе-
љив однос према жртвама, не чини 
га потпуно неурачунљивим, одно-
сно кривично неодговорним, већ је 
та личност са битно смањеном ура- 
чунљивошћу. 

Пресуда Окружног суда у Скопљу  
Кж 144/73 од 20. јуна 1973. 

II   
Однос битно смањене 

урачунљивости и урачунљивости

1. Постојање код окривљеног дија-
гностикованог поремећаја личности, 
а који се огледа у склоности ка им-
пулсивном реаговању, као и постоја-
ње код окривљеног одређеног афекта 
љутње и беса који је потенцирао већ 
постојећи поремећај личности у од-
носу на интензитет афекта љутње и 
беса приликом извршења дела који 
није био високог интензитета и тај 
интензитет није могао да сузи свест 

и измени управљање поступцима до 
значајног нивоа тако да је код окри-
вљеног услед тога могућност да 
управља својим потупцима, у време 
дела била смањена, али не у битном 
степену, док је могућност схватања 
свог дела била очувана. 

Из образложења:
По оцени другостепеног суда имајући 

у виду, како је то правилно ценио прво-
степени суд, наводе окривљене у својој 
одбрани да је она након свађе оштећеном 
док је он лежао, скидала једну па другу 
чарапу, што је првостепени суд и цитирао 
„док је Ацо лежао на кревету, она отишла 
до кухиње, узела секиру у обе руке, по-
том га је ударила секиром, није ни поку-
шао да се брани, није дигао руке, да он 
није ништа говорио“, а потом је отишла 
у друго место и свом сину саопштила да 
је убила Ацу. Ове чињенице које износи 
окривљена поткрепљене су и налазом и 
мишљењем вештака неуропсихијатра, јер 
када је окривљена након извршеног дела 
саопштила сину шта је урадила, несум-
њиво указује да је у потпуности била све-
сна значаја својих поступака. 

Пресуда Апелационог суда  
у Новом Саду Кж 4518/10  
од 21. децембра 2010. 

2. Опис смањене урачунљивости као 
елемента кривице у изреци првосте-
пене пресуде не чини изреку прво-
степене пресуде неразумљивом, када 
је у изреку пресуде унет само психо-
лошки основ урачунљивости а да де-
цидно нису унети биолошки основи 
који се појављују као узрок, што зна-
чи да се радило о смањеној урачун-
љивости али не битно. 

Пресуда Апелационог суда у Новом 
Саду Кж 3593/11 од 24. априла 2012. 

3. Смањена урачунљивост окривље-
ног (не до битног) услед употребе 
опојних дрога у односу на коју код 
окривљеног постоји зависност и не-
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могућност контроле конзумације, 
представља олакшавајућу околност 
приликом одмеравања казне. 

Пресуда Апелационог суда у Новом 
Саду Кж 4154/12 од 6. марта 2013. 

4. Чињеница да је окривљени посту-
пао у стању смањене урачунљивости 
ни на који начин не утиче на уми-
шљај окривљеног јер се у конкрет-
ном случају ради о урачунљивом 
лицу. 

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 5366/13 од 18. фебруара 2014. 

5. Није био неурачунљив окривље-
ни који пати од душевне болести, 
душевне заосталости нити пролазне 
душевне поремећености, који је кри-
тичном приликом био под утицајем 
алкохола и лекова који су смањили, 
али не битно његову способност да 
схвати значај поступака и да њима 
управља. 

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 2634/12 од 18. јула 2012.

6. Постоји кривица учиниоца као су-
бјективног елемента кривичног дела 
иако је вештак медицинске струке 
утврдио да је урачунљивост окри-
вљеног смањена, али не битно. 

Пресуда Основног суда у Ужицу  
К 236/15 од 19. јуна 2015. и пресуда 
Вишег суда у Ужицу Кж 232/15  
од 26. августа 2015. 

7. Изреком пресуде првостепеног 
суда којом је окривљени учинио 
одређено кривично дело и да је био 
урачунљив, јасна је и разумљива, без 
обзира што је вештачењем утврђено 
да је његова урачунљивост у време 
извршења кривичног дела била сма-
њена, али не битно. 

Пресуда Основног суда у Чачку  
К 244/18 од 5. јула 2018. и пресуда 
Вишег суда у Чачку Кж 216/18  
од 7. новембра 2018. 

8. У ситуацији када је окривљени из-
вршио кривично дело у стању сма-
њене урачунљивости, али не битно, 
нема услова за блаже кажњавање 
применом правила о одмеравању ка-
зне сходно чл. 54. КЗ. 

Пресуда Основног суда у Г. Милановцу 
К 165/14 од 2. новембра 2016. и пресу-
да Вишег суда у Чачку Кж 275/16  
од 18. јануара 2017. 

9. Првостепени суд је био овлашћен 
да уподоби утврђено чињенично 
стање у делу психичког стања окри-
вљених у време предузимања инкри-
минисаних радњи будући да је на 
основу налаза и мишљења вештака 
неуропсихијатра утврђено да је ура-
чунљивост окривљених критичном 
приликом била смањена, али не бит-
но, услед стања алкохолисаности. 
Тиме суд није прекорачио оптужбу 
јер је у чињенични опис унео утврђе-
ње које није на штету окривљених. 

Пресуда Апелационог суда у Новом 
Саду Кж 1685/13 од 12. јула 2013. 

III   
Урачунљивост – битно смањена 

урачунљивост и кривично 
процесно право

1. У редовном кривичном поступку 
против окривљеног због кривичног 
дела насиље у породици из чл. 194. 
ст. 1. КЗ ако је утврђена битно сма-
њена урачунљивост окривљеног, не 
постоји обавеза првостепеног суда да 
сходно чл. 525 ст.1 ЗКП на претрес 
позове вештака медицинске струке. 

Пресуда Основног суда у Чачку К 76/15 
од 23. априла 2015. и пресуда Вишег 
суда у Чачку Кж 103/15  
од 21. јула 2015. 
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2. Ако првостепени суд утврди да је 
окривљени извршио кривично дело 
„у алкохолисаном стању“, то је доказ 
да је урачунљивост окривљеног дове-
дена у сумњу. 

Пресуда Основног суда у Ужицу  
К 720/12 од 26. децембра 2012. и реше-
ње Апелационог суда у Крагујевцу  
Кж 790/13 од 25. фебруара 2013. 

3. Иако је урачунљивост елеменат 
кривице који се претпоставља, суд је 
дужан да води рачуна о чињеницама 
и околностима које могу довести у 
сумњу ову претпоставку сходно чл. 
22. КЗ. 

Пресуда Основног суда у Ужицу  
К 668/11 од 21. новембра 2011. и реше-
ње Апелационог суда у Крагујевцу  
Кж 30/12 од 18. јануара 2012. 

4. Да би вештак медицинске струке 
утврдио урачунљивост окривљеног 
и да ли је кривично дело извршено 
услед зависности од употребе опој-
них дрога, нужно је обавити психи-
јатријски преглед окривљеног сходно 
чл. 120. ст. 1. ЗКП. 

Решење Апелационог суда у Крагујевцу 
Кж 4656/13 од 24. октобра 2013. 

5. Кривични законик познаје ура-
чунљивог учиниоца кривичног 
дела, учиниоца кривичног дела 
чија је урачунљивост била битно 
смањена и учиниоца који је про-
тивправно дело које је у Закону одре-
ђено као кривично дело учинио у 
стању неурачунљивости, па је нера-
зумљива изрека пресуде којом се на 
други начин одређује урачунљивост 
окривљеног као нпр. „стање битне не- 
урачунљивости“. 

Решење Апелационог суда у Крагујевцу 
Кж 396/17 од 30. марта 2017. 

6. Када је правноснажном кривичном 
пресудом оптужени оглашен кри-
вим због кривичног дела убиство из  

чл. 47. ст. 1. КЗРС и да је за исто кри-
вично дело кривично одговоран, има 
се одбити захтев браниоца осуђеног 
за понављање кривичног поступка, 
јер је у извиђајним радњама утвр-
ђено да је урачунљивост осуђеног 
била смањена али не битно, сходно  
чл. 407. ст. 1. ЗКП. 

Решење Окружног суда у Чачку  
Кв 291/06 од 21. децембра 2006.  
и решење Врховног суда Србије  
Кж 81/07 од 13. фебруара 2007. 

7. Када је у току поступка, а на осно-
ву медицинске документације утвр-
ђено да је урачунљивост окривљеног 
смањена, али не битно, а у предлогу 
за понављање правноснажно оконча-
ног поступка се предлаже вештачење 
урачунљивости окривљеног услед 
погоршаног здравственог стања, тада 
је правилно одбачен захтев осуђе-
ног за понављање поступка сходно  
чл. 410. ст. 1. ЗКП. 

Решење Окружног суда у Чачку  
Кв 301/08 од 30. јула 2008. и решење 
Врховног суда Србије Кж 1791/08  
од 19. августа 2008. 

8. Уколико суд донесе осуђујућу пре-
суду а да претходно није са сигурно-
шћу утврдио степен урачунљивости 
окривљеног у време извршења кри-
вичног дела, чини повреду закона 
која је разлог за укидање поменуте 
пресуде. 

Решење Апелационог суда у Београду 
Кж 1497/12 од 27. марта 2012. 

9. Утврђену чињеницу битно сма-
њене урачунљивости окривљеног у 
време извршења кривичног дела до-
вољно је унети у образложење пресу-
де, а не мора се наводити и у изреци 
пресуде. 

Пресуда Окружног суда у Београду  
Кж 3128/09 од 24. септембра 2009. 
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10. Материјални услов психијатриј-
ског вештачења огледа се у посто-
јању сумње да је искључена или 
смањена урачунљивост окривљеног 
због неког од четири алтернативно 
прописана биолошка основа. 

Решење Врховног суда Црне Горе  
Кж 25/15 од 22. октобра 2015. 

11. Суд неће учиниоцу који је кри-
вично дело извршио у стању битно 
смањене урачунљивости изрећи ка-
зну испод границе прописане зако-
ном уколико нађе да се ублаженом 
казном не би могла остварити сврха 
како генералне, тако и специјалне 
превенције. 

Пресуда Вишег суда у Ваљеву К 159/10 
од 18. августа 2010. 

12. Битно смањена урачунљивост 
може постојати само уколико код 
учиниоца кривичног дела буде утвр-
ђено постојање трајне или привре-
мене душевне болести, привремене 
душевне поремећености или заоста-
лости у душевном развоју. Због тога 
се мишљење вештака да је душевно 
здрава особа поступала у стању бит-
но смањене урачунљивости не може 
прихватити. 

Пресуда Окружног суда у Нишу  
Кж 243/05 од 28. марта 2006. 

13. Изрека првостепене пресуде је 
неразумљива и противречна сама 
себи уколико из изреке није јасно да 

ли је окривљени сва кривична дела 
извршио у стању битно смањене 
урачунљивости или само једно дело 
имајући у виду време извршења оба 
кривична дела. 

Решење Апелационог суда у Београду 
Кж 1360/14 од 24. децембра 2014. 

14. Није повређен објективни иден-
титет оптужнице тиме што је суд у 
изреци пресуде изменио чињенич-
ни опис кривичног дела, дат у оп-
тужници, утолико што је сачувану 
урачунљивост, означену у оптужници 
степеновао и прилагодио утврђеном 
облику и даље очуване урачунљиво-
сти, означивши је као битно смањена. 

Пресуда Вишег суда у Новом Саду  
К 29/10 од 8. фебруара 2010. 

15. Неспособност односно битно 
смањена способност учиниоца радњи 
извршења кривичног дела да схвати 
значај свог дела и да управља својим 
поступцима, у смислу чл. 23 ст. 2. КЗ, 
мора обавезно проистицати из неког 
облика теже душевне поремећености 
учиниоца који су наведени у овој за-
конској одредби, па се без навођења 
таквих података изрека пресуде не 
може разумети, док образложење без 
разлога у том правцу, у битном остаје 
недоречено и нејасно, због чега се не 
може испитати законитост и правил-
ност првостепене пресуде. 

Решење Апелационог суда у Новом 
Саду Кж 146/17 од 14. фебруара 2017. 

Приредио Драган У. Калаба  
Заменик Вишег јавног тужиоца  

у Чачку у пензији
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* Rad je primljen: 21. 9. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 28. 9. 2020. godine.

 *

Ustav čl. 32 st. 1; ZPP čl. 412
Menjanje  činjeničnog  stanja  od 

strane revizijskog suda predstavlja po-
vredu prava na pravično suđenje.

Odluka Ustavnog suda (Veliko veće)  
od 4. aprila 2019, Už 12392/18 (VKS)

Iz obrazloženja: 
[2] Podnosilac u ustavnoj žalbi, pored 

ostalog, navodi: da je Vrhovni kasacioni sud 
u osporenoj presudi utvrdio potpuno dru-
gačije činjenično stanje od onoga koje su 
utvrdili nižestepeni sudovi, što predstavlja 
proizvoljnu primenu procesnog prava; da su 
prvostepeni i drugostepeni sud utvrdili da 
je u trenutku zaključenja spornog ugovora 
tužilac bio potpuno platežno sposoban, a da 
nasuprot njima, revizijski sud „utvrđuje“ da 
je u trenutku zaključenja spornog ugovora 
tužilac bio u blokadi računa, što ne proi-
zlazi ni iz jednog izvedenog dokaza; da je 
na sličan način tužilac ispunjavao obaveze i 
prema drugim poveriocima, te da po mišlje-

nju podnosioca nije postojala namera da se 
oštete drugi poverioci. [...]

[12] 5. Imajući u vidu sadržinu ustavne 
žalbe, posebno navode podnosioca da je re-
vizijski sud izmenio činjenično stanje utvr-
đeno u prvostepenom postupku, što je za 
posledicu imalo arbitrarnu primenu odreda-
ba Zakona o stečaju, Ustavni sud je zaklju-
čio da su navodi podnosioca prvenstveno 
usmereni na osporavanje razloga na kojima 
je zasnovana osporena revizijska presuda, 
te da stoga treba da budu razmotreni prven-
stveno sa aspekta eventualno proizvoljne 
primene relevantnog procesnog prava.

[13] S tim u vezi, Ustavni sud i ovom 
prilikom podseća da nije nadležan da u 
ustavnosudskom postupku ocenjuje pravil- 
nost pravnih zaključaka redovnih sudova jer 
bi u tom slučaju, postupajući kao instanci-
oni sud, izašao van granica svojih ovlašće-
nja. Jedini izuzetak od navedenog postoji u 
slučaju kada je primena merodavnog mate-
rijalnog i/ili procesnog prava bila očigledno
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proizvoljna ili diskriminatorska na štetu 
podnosioca ustavne žalbe, da je za posledicu 
imala povredu ustavnih prava.

[14] Sledeće na šta Ustavni sud želi da 
ukaže jeste da drugostepeni sud može da 
utvrdi drugačije činjenično stanje od onog 
koje je utvrđeno u prvostepenoj presudi 
samo ako prethodno otvori glavnu raspravu 
(čl. 383. ZPP), te ponovo izvede i oceni do-
kaze, ali da revizijski sud saglasno odred-
bi čl. 412. ZPP, nema takvu mogućnost. U 
suprotnom, kada bi revizijska presuda bila 
zasnovana na novim činjenicama ili na 
drugačije utvrđenom činjeničnom stanju, u 
pitanje bi bilo dovedeno pravo stranaka da 
se izjašnjavaju o dokazima na osnovu kojih 
je sud utvrdio to drugačije/izmenjeno činje-
nično stanje, samim tim i Ustavom zajem-
čeno pravo na pravično suđenje, jer u ta-
kvoj situaciji stranke ne bi imale mogućnost 
da osporavaju pravilnost činjeničnog stanja 
koje je kao takvo po prvi put „utvrđeno“ u 
revizijskoj presudi. Ustavni sud ukazuje i 
na to da se revizija ne može izjaviti zbog 
pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjenič-
nog stanja. Dakle, prvostepeni sud utvrđuje 
činjenično stanje, a drugostepeni sud, ukoli-
ko ne otvori glavnu raspravu, svoju odluku 
mora zasnovati na činjeničnom stanju koje 
je utvrdio nižestepeni sud, kao što to isto 
mora učiniti i Vrhovni kasacioni sud u po-
stupku po reviziji.

[15] Primenjujući navedeno na okolno-
sti konkretnog slučaja, Ustavni sud podseća 
da je osporenom presudom Vrhovnog kasa-
cionog suda usvojen tužbeni zahtev i utvr-
đeno da je ugovor o izmirenju duga ustupa-
njem potraživanja koji je 20. februara 2008. 
godine zaključen između tužioca i tuženog, 
bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi 
tužioca, te je obavezan tuženi da tužiocu 
vrati iznos od 946.815,37 američkih dolara, 
sa pripadajućom kamatom, jer je revizijski 
sud stao na stanovište da je tužilac doka-
zao ispunjenost opštih i posebnih uslova za 
pobijanje pravnih poslova i radnji u steča-
ju. Ustavni sud primećuje da revizijski sud 
konstatuje da su nižestepene presude donete 
uz pogrešnu primenu materijalnog prava, 
dok prilikom interpretiranja činjeničnog sta-

nja koje se odnosi na postojanje namere za 
oštećenje drugih poverilaca iz čl. 123. st. 1. 
Zakona o stečaju, revizijski sud smatra da 
nju nije bilo potrebno dokazivati, jer je u 
trenutku zaključivanja spornog pravnog po-
sla tužilac bio u teškoj finansijskoj situaciji, 
odnosno blokadi računa po osnovu izvršnih 
naloga u iznosu od 151.199.122,91 dinara i 
postupku restrukturiranja.

[16] Sa druge strane, nižestepeni sudo-
vi su takav tužbeni zahtev odbili kao neo-
snovan. Naime, prvostepeni sud je naveo 
da iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi 
da tužilac nije pružio nikakve dokaze o sta-
nju svog računa u vreme kada je predmetni 
pravni posao preduzet, s obzirom na to da 
se pregled neizvršenih privremeno neaktiv-
nih naloga Narodne banke Srbije odnosio na 
dan 4. oktobar 2007. godine, dok je pravni 
posao preduzet nekoliko meseci nakon toga. 
Štaviše, nižestepeni sudovi su utvrdili da je 
u vreme zaključenja i izvršenja predmetnog 
pravnog posla tužilac bio platežno sposo-
ban, jer mu je „J. S.“ uplatio novac na ime 
izvršenih radova na projektu u Iraku. Za pr-
vostepeni i drugostepeni sud, navedene či-
njenice su bile odlučne prilikom donošenja 
odluke o neosnovanosti tužbenog zahteva.

[17] Polazeći od toga da konstatacija 
revizijskog suda o tome da je tužilac u tre-
nutku zaključivanja spornog pravnog posla 
bio u teškoj finansijskoj situaciji, odnosno 
blokadi računa po osnovu izvršnih naloga 
u iznosu od 151.199.122,91 dinara pro-
tivreči činjeničnom stanju koje je utvrdio 
prvostepeni sud, a koje je prihvatio drugo-
stepeni sud. Ustavni sud je ocenio da je ne-
ovlašćenim utvrđivanjem činjeničnog stanja 
bitno drugačijeg od onog koje je utvrđeno 
do zaključenja glavne rasprave pred prvo-
stepenim sudom, što je posledično dovelo i 
do drugačije primene materijalnih odredaba 
Zakona o stečaju, podnosiocu ustavne žalbe 
osporenom revizijskom presudom povređe-
no pravo na pravično suđenje, zajemčeno 
odredbom čl. 32. st. 1. Ustava. [...]
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ZPP čl. 98, 101, 192.
Odbacivanje  tužbe kao nerazumlji-

ve samo iz razloga pogrešno označenog 
broja stava izreke presude čija se izme-
na  traži,  nema  utemeljenja  u  sadržini 
materijalno-pravnih  odredaba  i  pred-
stavlja preterano formalističko tumače-
nje navedenih odredaba ZPP.

Rešenje VKS od 5. marta 2020.  
– Rev 949/20 (VS u Beogradu;  
I OS u Beogradu)

Iz obrazloženja: 
[1] Rešenjem Prvog osnovnog suda u 

Beogradu (...) odbačena je tužba tužioca (...) 
kao nerazumljiva.

[2] Rešenjem Višeg suda u Beogradu 
(...) odbijena je kao neosnovana žalba tužio-
ca i potvrđeno prvostepeno rešenje (...). 

[3] Protiv rešenja drugostepenog suda 
kojim je postupak pravnosnažno okončan, 
tužilac je izjavio blagovremenu i dozvoljenu 
reviziju zbog bitnih povreda odredaba par-
ničnog postupka.

[4] Vrhovni kasacioni sud je ispitao po-
bijano rešenje (...) i utvrdio da je revizija 
osnovana. 

[...]
[6] Prema stanju u predmetu tužilac je 

23. 5. 2019. godine podneo tužbu, radi iz-
mene odluke o vršenju roditeljskog prava 
sa predlogom da sud usvoji tužbeni zahtev, 
izmeni presudu Prvog osnovnog suda u 
Beogradu P2 966/16 od 26. 9. 2018. godine 
u stavu četvrtom, tako što će dete – malo-
letnog sina stranaka poveriti na izdržavanje, 
čuvanje, negu i vaspitanje ocu, a tuženu 
obavezati da snosi troškove parničnog po-
stupka. Po prijemu tužbe, prvostepeni sud 
je održao ročište u smislu čl. 294. st. 2. Za-
kona o parničnom postupku. Na ročištu je 
prisutnom punomoćniku tužioca predočeno 
da je tužba nejasna u delu kojim se u petitu-
mu tužbenog zahteva traži izmena presude 
Prvog osnovnog suda u Beogradu P2 966/16 
od 26. 9. 2018. godine u stavu četvrtom iz-
reke, tako što će se maloletno dete stranaka 
poveriti na izdržavanje, čuvanje, negu i va-
spitanje ocu, s obzirom da je u toj presudi u 
stavu četvrtom izreke određena mera zaštite 

od nasilja u porodici. Nakon što je puno-
moćniku tužioca predočen razlog zbog koga 
sud smatra da je tužba nerazumljiva i da će 
kao takva biti odbačena, punomoćnik tužio-
ca je izjavio da smatra da je tužba osnovana. 
Nalazeći da je tužba u ovoj parnici nerazu-
mljiva, jer ne sadrži jasno označenje pred-
meta spora i da tužilac ima punomoćnika iz 
reda advokata, prvostepeni sud je rešenjem 
na osnovu člana 98, 101, 192. i 294. Za-
kona o parničnom postupku odbacio tužbu 
kao nerazumljivu. Pobijanim drugostepenim 
rešenjem odbijena je kao neosnovana žalba 
tužioca i potvrđeno prvostepeno rešenje, s 
obzirom da su kao neosnovani ocenjeni žal-
beni navodi tužioca, da nisu postojali razlozi 
za odbačaj tužbe.

[7] Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, 
nižestepeni sudovi su pogrešno primenili 
materijalno pravo kada su odbacili tužbu, 
kao nerazumljivu.

[8] Prema čl. 77. st. 3. Porodičnog za-
kona, sud donosi odluku da će jedan roditelj 
samostalno vršiti roditeljsko pravo, kada ro-
ditelji ne vode zajednički život, a nisu za-
ključili sporazum o vršenju roditeljskog pra-
va. Po čl. 68. st. 1. i 2. Porodičnog zakona 
roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju 
o detetu, a staranje o detetu obuhvata: ču-
vanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, 
zastupanje, izdržavanje, te upravljanje i ras-
polaganje imovinom deteta. Pravnosnažna 
sudska odluka o vršenju roditeljskog prava 
može se izmeniti ako su se u međuvremenu 
promenile okolnosti na kojima je zasnova-
na prethodna odluka i ako je to u najboljem 
interesu deteta u smislu čl. 6. i 266. st. 1. 
Porodičnog zakona. Tužbu za vršenje rodi-
teljskog prava mogu podneti dete, roditelji 
deteta i organ starateljstva prema čl. 264. 
st. 1. navedenog zakona. Shodno navede-
nim zakonskim odredbama tužba za izmenu 
odluke o vršenju roditeljskog prava je preo-
bražajna tužba, jer titular prava svoje pravo 
na promenu po zakonu može ostvariti samo 
donošenjem nove sudske odluke koja delu-
je za ubuduće (preobražajna – konstitutivna 
presuda), a novom odlukom o vršenju rodi-
teljskog prava menjaju se prava i dužnosti 
oba roditelja u pogledu sadržine i obima vr-
šenja prava.
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[9] Imajući u vidu činjenične navode 
tužbe i sadržinu tužbenog zahteva kojim je 
traženo da se izmeni presuda Prvog osnov-
nog suda u Beogradu P2 966/16 od 26. 9. 
2018. godine, tako što će se dete – malolet-
ni sin stranaka poveriti na izdržavanje, ču-
vanje, negu i vaspitanje tužiocu kao ocu, po 
stanovištu Vrhovnog kasacionog suda nije 
bilo mesta odbačaju tužbe kao nerazumlji-
ve iz razloga što ne sadrži jasno označenje 
predmeta spora, odnosno što je u tužbenom 
zahtevu pogrešno označen stav izreke pret-
hodne presude čija se izmena traži. Polazeći 
od sadržine odredbe čl. 98. st. 3. ZPP, koja 
propisuje obavezne elemente podnesaka, 
kao i odredbe čl. 192. st. 1. istog Zakona 
koja propisuje dodatne obavezne elemente 
koje tužba mora da sadrži, tužba u konkret-
nom slučaju sadrži predmet spora i određen 
zahtev u pogledu glavne stvari. Osim toga 
i u praksi Evropskog suda za ljudska pra-
va izražen je stav da su sudovi obavezni 
da primene pravila postupka izbegavajući 
kako preterani formalizam koji bi ugrozio 
pravičnost postupka, tako i preteranu flek-
sibilnost koja bi učinila bezvrednim (ništa-
vim, beznačajnim) proceduralne zahteve 
predviđene zakonima. Odbacivanje tužbe 
kao nerazumljive samo iz razloga pogrešno 
označenog broja stava izreke presude čija 
se izmena traži, nema utemeljenja u sadr-
žini materijalno-pravnih odredaba i pred-
stavlja preterano formalističko tumačenje 
navedenih odredaba ZPP.

[...]

ZPP čl. 468
a)  Traženje  naknade  troškova  za 

angažovanje  advokata  u  vansudskom 
postupku radi sastava odštetnog zahte-
va  ne  predstavlja  zahtev  za  naknadu 
parničnih  troškova, već  tužbeni  zahtev 
za naknadu materijalne štete.

b) Vrednost  takvog  zahteva ulazi  u 
obračun  vrednosti  predmeta  spora,  od 
čije  visine  zavisi  da  li  se  radi  o  sporu 
male vrednosti  ili  o opštem parničnom 
postupku.

Rešenje VKS od 22. januara 2020, R1 
727/19 (AS u Beogradu; VS u Beogradu)

Iz obrazloženja: 
[1] Presudom Prvog osnovnog suda u 

Beogradu (...) delimično je usvojen tužbe-
ni zahtev tužioca i obavezan tuženi da mu 
na ime naknade nematerijalne štete za pre-
trpljene fizičke bolove isplati 71.300,00 di-
nara, za pretrpljeni strah 28.400,00 dinara, 
za duševne bolove zbog umanjenja opšte ži-
votne aktivnosti 220.000,00 dinara (ukupno 
319.700,00 dinara) sa zakonskom zateznom 
kamatom počev od 24. 1. 2018. godine do 
isplate. Stavom trećim izreke, za veća tu-
žbena traženja zahtev je odbijen. Stavom 
četvrtim izreke, odbijen je tužbeni zahtev 
kojim je traženo da se tuženi obaveže da tu-
žiocu isplati 6.000,00 dinara sa zakonskom 
zateznom kamatom počev od 17. 9. 2015. 
godine do isplate. (...)

[2] Tužilac je protiv odluke sadržane 
u stavu četvrtom izreke navedene presude 
izjavio žalbu koja je dostavljena Apelacio-
nom sudu u Beogradu. Smatrajući da se u 
ovom slučaju radi o troškovima za angažo-
vanje advokata u vansudskom postupku radi 
sastava odštetnog zahteva, a koji troškovi 
predstavljaju parnične troškove, Apelacioni 
sud se (...) oglasio stvarno nenadležnim za 
odlučivanje o izjavljenoj žalbi i predmet do-
stavio Višem sudu u Beogradu kao stvarno i 
mesno nadležnom za odlučivanje o izjavlje-
noj žalbi.

[3] Viši sud u Beogradu nije prihvatio 
nadležnost već je predmet dostavio Vrhov-
nom kasacionom sudu radi rešavanja nasta-
log sukoba nadležnosti.

[4] Rešavajući nastali sukob nadležnosti 
na osnovu čl. 22. ZPP Vrhovni kasacioni sud 
je našao da je za odlučivanje o izjavljenoj 
žalbi nadležan Apelacioni sud u Beogradu.

[5] Prema čl. 23. st. 2. t. 2. Zakona o 
uređenju sudova, viši sud u drugom stepenu 
odlučuje o žalbama na odluke osnovnih su-
dova, na rešenja u građansko-pravnim spo-
rovima, presude u sporovima male vredno-
sti, u izvršnim i vanparničnim postupcima. 
Prema čl. 24. st. 1. t. 3. navedenog Zakona, 
apelacioni sud odlučuje o žalbama na pre-
sude osnovnih sudova u građansko-pravnim 
sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije 
nadležan viši sud.
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[6] Prema čl. 468. st. 1, sporovi male 
vrednosti su sporovi u kojima se tužbeni 
zahtev odnosi na potraživanje u novcu koje 
ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000,00 
evra po srednjem kursu Narodne banke Sr-
bije na dan podnošenja tužbe.

[7] Iz citiranih zakonskih odredbi proi-
zlazi da je za zasnivanje nadležnosti apela-
cionog suda, za odlučivanje o žalbi, odlučna 
činjenica da se ne radi o presudi donetoj u 
sporu male vrednosti, jer u takvoj vrsti spo-
rova (male vrednosti), nadležan je viši sud.

[8] Kako je predmet tužbenog zahteva 
naknada nematerijalne i materijalne štete u 
iznosu od ukupno 376.000,00 dinara, koja 
vrednost spora prelazi 3000 evra u dinarskoj 
protivvrednosti po srednjem kursu Narodne 
banke Srbije na dan podnošenja tužbe, to 
znači da se ne radi o sporu male vrednosti. 
Pri tom iznos od 6.000,00 dinara (koji pred-
stavlja ožalbeni deo prvostepene presude) 
na ime troškova vansudskog postupka pred-
stavlja naknadu materijalne štete, a ne odlu-
ku o troškovima postupka, pa zato ulazi u 
merodavnu ocenu vrednosti predmeta spora.

[...]

ZPP čl. 469.
Spor o raskidu ugovora o kupopro-

daji nepokretnosti nije spor o nepokret-
nosti u smislu čl. 469 ZPP, te stoga može 
biti, u zavisnosti od vrednosti predmeta 
spora, spor male vrednosti.

Rešenje VKS od 29. januara 2020,  
R1 20/20 (AS u Beogradu; VS u Zaječaru)

Iz obrazloženja: 
(...) [5] Odredbom čl. 23. st. 2. t. 3. Za-

kona o uređenju sudova, propisano je da viši 
sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama 
na odluke osnovnih sudova i to: na rešenja 
u građanskopravnim sporovima, na presude 
u sporovima male vrednosti i na odluke u 
vanparničnim postupcima, dok je odredbom 
čl. 24. st. 1. t. 3. istog Zakona, predviđeno 
da apelacioni sudovi odlučuju o žalbama 
na presude osnovnih sudova u građanskim 
sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije 
nadležan viši sud.

[6] Pobijanom presudom odbijen je  
tužbeni zahtev kojim je tužilja tražila da  
se raskine ugovor o kupoprodaji zaključen 
4. 7. 2011. godine između tužilje kao pro-
davca i tuženog kao kupca (...). Vrednost 
predmeta spora označena je u tužbi u visini 
od 200.000,00 dinara.

[7] Imajući u vidu da se u konkretnom 
slučaju radi o sporu u kome se zahtev tužio-
ca odnosi na nenovčano potraživanje – ras-
kid ugovora o kupoprodaji koji za predmet 
ima nepokretnost vrednosti 200.000,00 di-
nara (koja vrednost je označena u spornom 
ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti), a 
koji iznos je i u tužbi označen kao vrednost 
predmeta spora, koji iznos ne prelazi dinar-
sku protivvrednost 3.000 evra po srednjem 
kursu Narodne banke Srbije na dan podno-
šenja tužbe 12. 11. 2014. godine, to se radi 
o žalbi na presudu u sporu male vrednosti, 
u smislu čl. 468. st. 4. u vezi sa st. 1. ZPP, 
pa Vrhovni kasacioni sud nalazi da je za 
odlučivanje o žalbi na prvostepenu presudu, 
primenom čl. 23. st. 2. t. 3. Zakona o ure-
đenju sudova, stvarno nadležan Viši sud u 
Zaječaru.

[...]

ZPP čl. 403. st. 2.  t. 3.
Kada  drugostepeni  sud,  odlučuju-

ći  o  žalbi  tužioca,  ukine  prvostepenu 
presudu i odbaci tužbu, revizija tužioca 
nije dozvoljena po čl. 403. st. 2. t. 3. Za-
kona o parničnom postupku. 

Zaključak GO VKS od 2. juna 2020.

Iz obrazloženja: 
[1] Zakonom o izmenama i dopunama 

ZPP (Službeni glasnik RS broj 55/14) me-
njan je čl. 403. st. 2. tako da glasi: 

„Revizija je uvek dozvoljena ako je: 
1) to posebnim zakonom propisano; 
2) drugostepeni sud preinačio pre-

sudu i odlučio o zahtevima stranaka; 
3) drugostepeni sud usvojio žalbu, 

ukinuo presudu i odlučio o zahtevi- 
ma stranaka.”
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[2] Pred Vrhovnim kasacionim sudom 
se pojavilo sporno pitanje da li u slučaju 
kada drugostepeni sud odlučujući o žalbi 
ukine prvostepenu presudu i odbaci tužbu, 
tužilac može da revizijom pobija drugoste-
penu odluku primenom čl. 403. st. 2. t. 3. 
ZPP? 

[3] Ako drugostepeni sud po čl. 403. 
st. 2. t. 3. ZPP, ukine prvostepenu presudu i 
odbaci tužbu on to čini rešenjem kao vrstom 
odluke. Već samo ta, formalnopravna, činje-
nica je dovoljna da se u tim slučajevima eli-
miniše primena pomenute odredbe zakona i 
da se o reviziji odlučuje primenom čl. 420. 
ZPP. Osim toga, a što je svakako važnije, 
čl. 403. st. 2. t. 3. ZPP sadrži i deo koji za-
hteva da drugostepeni sud usvoji žalbu, uki-
ne prvostepenu presudu, ali i odluči o zahte-
vima stranaka, dakle meritorno okonča spor. 
Tek tada, dakle nakon odluke o zahtevima 
stranaka stiču se uslovi da se o izjavljenoj 
reviziji odlučuje primenom čl. 403. st. 2. 
t. 3. ZPP, naravno pod uslovima da se ne 
radi o izuzecima iz ranije usvojenih zaklju-
čaka Vrhovnog kasacionog suda (troškovi 
postupka, kamata). Odluka drugostepenog 
suda koja je navedena, ne može se smatra-
ti preinačenjem prvostepene presude što bi 
omogućilo dozvoljenost revizije po čl. 403. 
st. 2. t. 2. ZPP, bez obzira koja je stranka iz-
javila reviziju. 

[4] Pored navedenog, ako se pođe od ra-
zloga za izmenu ZPP koja je navedena, tj. 
od ustavne garancije iz čl. 36. st. 2. po kojoj 
„svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno 
sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o 
njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom 
interesu” pomenutom odredbom i tuma-
čenjem kako je navedeno ne vređa se taj 
ustavni princip jer se u ovom slučaju ne radi 
o meritornoj odluci drugostepenog suda. 
Rešenjem kojim se odbacuje tužba ne odlu-
čuje se o tužbenom zahtevu a time i pravu 
na čije ostvarenje – zaštitu je on usmeren. 

ZPP čl. 85, 410; Zakon o 
pravobranilaštvu čl. 44, 51, 52.
1. Opštinu u  sudskom postupku ne 

može da zastupa punomoćnik advokat.
2.  Nedozvoljena  je  revizija  stranke 

koja  je  opština  ukoliko  je  izjavio  pu-
nomoćnik advokat kome je predsednik 
opštine izdao punomoćje.

Rešenje VKS od 19. septembra 2019, 
Prev 433/19 (PAS; PS u Leskovcu)
Iz obrazloženja: 
[1] Rešenjem Privrednog apelacionog 

suda (...)odbačena je žalba izvršnog dužnika 
izjavljena protiv rešenja Privrednog suda u 
Leskovcu (...) kojim je odbačen prigovor iz-
vršnog dužnika na rešenje javnog izvršitelja 
kao neblagovremen.

[2] Protiv navedenog drugostepenog re-
šenja u ime tuženog reviziju je izjavio advo-
kat Dragan Davitkov, iz (...), zbog pogrešne 
primene materijalnog prava. Pozvao se na 
odredbu čl. 404. ZPP.

[3] Vrhovni kasacioni sud je ispitao do-
zvoljenost revizije primenom čl. 410. st. 2. u 
vezi sa čl. 420. st. 6. ZPP (Službeni glasnik 
RS br. 72/11 i 55/14) i čl. 10. ZIO i odlučio 
da revizija nije dozvoljena jer je izjavljena 
od lica koje nije zakonom ovlašćeno da za-
stupa jedinicu lokalne samouprave.

[4] Po čl. 85 st. 6. ZPP zastupanje Repu-
blike Srbije i njenih organa, jedinica teritori-
jalne autonomije i lokalne samouprave ure-
đuje se posebnim zakonom. Čl. 51. Zakona 
o pravobranilaštvu propisano je da poslove 
pravne zaštite imovinskih prava i interesa 
jedinice lokalne samouprave obavlja pravo-
branilaštvo jedinice lokalne samouprave. To 
pravobranilaštvo u postupcima pred sudovi-
ma, upravnim i drugim organima zastupa je-
dinicu lokalne samouprave radi zaštite nje-
nih imovinskih prava i interesa i kada je u 
određenim postupcima propisano obavezno 
zastupanje stranke od advokata (čl. 52. Za-
kona). Ukoliko za određenu jedinicu lokalne 
samouprave nije doneta odluka o obrazo-
vanju javnog pravobranilaštva na zahtev te 
jedinice istu može zastupati Državno pravo-
branilaštvo. Predsednik opštine po Zakonu o 
lokalnoj samoupravi u okviru svoje nadle-
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žnosti propisane odredbom čl. 44. predsta-
vlja i zastupa opštinu. On nije ovlašćen da 
bude pravni zastupnik opštine tako da nema 
ovlašćenje da angažuje advokata za njeno 
zastupanje pred sudom.

[5] Po čl. 410. st. 2. t. 1. ZPP revizija 
nije dozvoljena ako je izjavljena od lica koje 
nije ovlašćeno na podnošenje revizije. U 
konkretnom slučaju reviziju je u ime tužene 
opštine izjavio advokat, pa je ista izjavljena 
od neovlašćenog lica bez obzira što je advo-
kat imao punomoćje potpisano od strane 
predsednika opštine. Sa izloženog revizija 
nije ni razmatrana kao posebna revizija.

[...]

ZN čl. 222; ZPP čl. 211.
1.  U  parničnom  postupku  radi 

ostvarenja  potraživanja  prema  dužni-
kovim  naslednicima  ne  postoji  nužno 
suparničarstvo.

2. Ukoliko  iza  ostavioca  nije  ostalo 
nikakve aktive, naslednici ne odgovara-
ju  za  njegove  dugove,  pa  ni  ako  im  je 
ostavilac za života učinio poklone.

Presuda AS u Novom Sadu od 20. juna 
2019, Gž 1202/19 (OS u Novom Sadu)

Iz obrazloženja: 
[9] Osnovano se u žalbi tužioca ukazu-

je da je prvostepeni sud pogrešno odlučio o 
prigovoru nepotpune pasivne legitimacije, 
istaknutom od strane tuženih, ali samo u 
delu zahteva za vraćanje dugova ostavioca. 
Pogrešan je zaključak prvostepenog suda da 
tuženi VV i BB, sinovi pok. DD i EE, njego-
va supruga, a koji su oglašeni za naslednike 
iza pok. DD rešenjem Osnovnog suda u No-
vom Sadu O 3536/14 od 8. 9. 2014. godine, 
predstavljaju nužne suparničare u smislu  
čl. 211. ZPP, opet u odnosu na zahtev u vezi 
sa dugovima ostavioca. Naime, navedena 
lica se ne nalaze u takvom materijalnoprav-
nom odnosu koji bi zahtevao da svi moraju 
biti obuhvaćeni tužbom, u vezi sa odgovor-
nošću za dugove ostavioca. Sanaslednici so-
lidarno odgovaraju za ostaviočeve dugove, 
svaki do visine vrednosti svog naslednog 
dela, prema čl. 224. st. 1. Zakona o nasle-

đivanju, te tužilac koji podnosi tužbu radi 
naplate dugova ostavioca može da tuži, po 
svom izboru, sve naslednike ili samo neke 
od njih. S obzirom na navedeno, činjenica 
da EE, supruga ostavioca, nije označena kao 
tužena, ne predstavlja razlog za odbijanje 
tužbenog zahteva u ovom delu.

[10] Međutim, ovaj sud nalazi da je pr-
vostepeni sud pravilno odbio tužbeni zahtev 
tužioca, bez obzira što je dao pogrešne ra-
zloge za svoju odluku. Naime, iz stanja u 
spisu i utvrđenog činjeničnog stanja proi-
zlazi da je ostavinski postupak koji je vođen 
iza pok. DD 2012. godine pred Osnovnim 
sudom u Novom Sadu obustavljen, te da je 
8. 9. 2014. godine doneto rešenje kojim je 
utvrđeno da su na nasleđe iza njega pozvani 
ovde tuženi kao sinovi ostavioca i EE, su-
pruga ostavioca, ali da nisu ništa nasledili 
od pok. DD, budući da nije ni bilo imovi-
ne koja bi predstavljala aktivu u njegovoj 
zaostavštini. Prema čl. 222. Zakona o na-
sleđivanju, naslednik odgovara za ostavio-
čeve dugove do visine vrednosti nasleđene 
imovine. Kako tuženi nisu ništa nasledili 
od pok. DD, ne mogu da odgovaraju ni za 
njegove eventualne dugove. Pri tom, neo-
snovano se tužilac poziva na odredbu čl. 66. 
st. 1. Zakona o nasleđivanju, prema kojoj se 
zakonskom nasledniku uračunava u njegov 
nasledni deo poklon koji je na ma koji na-
čin dobio od ostavioca. Navedena odredba 
je od značaja za rešavanje međusobnih od-
nosa između naslednika u pogledu visine 
njihovih naslednih delova, kao i u vezi sa 
povredom prava na nužni deo, ali ne može 
predstavljati osnov odgovornosti naslednika 
kao poklonoprimca za dugove ostavioca kao 
poklonodavca iz poklona koji je dobio od 
ostavioca za vreme njegovog života. Tuženi 
bi mogli da odgovaraju za dugove ostavioca 
i to do visine vrednosti svojih naslednih de-
lova jedino kada bi bila utvrđena ništavost 
ugovora o poklonu, u kom slučaju bi nepo-
kretnosti koje im je poklonio ostavilac pred-
stavljale zaostavštinu, a sve to pod uslovom 
da se tuženi kao naslednici prihvate takvog 
nasleđa, a takva situacija u ovom postupku 
ne postoji.
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ZOO čl. 200.
Duševni  bolovi  i  strah  pretrplje-

ni  zbog  gubitka  psa  ne  predstavljaju 
osnov za naknadu štete.

Rešenje VKS od 4. juna 2020,  
Rev 2043/20  
(VS u Subotici; OS u Subotici)
Iz obrazloženja: 
[...] [5] U konkretnom slučaju, prav-

nosnažnom (sic!) presudom odbijen je kao 
neosnovan zahtev tužilje za naknadu nema-
terijalne štete usled gubitka psa, odnosno 
prisustvovanju napada usmrćenja njiho-
vog psa od strane pasa lutalica, zbog čega 
su tužilje trpele nematerijalnu štetu u vidu 
pretrpljenih duševnih bolova i pretrpljenog 
straha, uz obrazloženje da kritičnom prili-
kom tužilje nisu zadobile povrede, odno-
sno da ih psi lutalice nisu napali, te da nisu 
trpele duševne bolove i strah zbog vlastite 
bezbednosti već bol i strah isključivo zbog 
kućnog ljubimca koga su napali i rastrgli psi 
lutalice. U konkretnom slučaju, tužilje ne-
maju pravo na naknadu nematerijalne štete 
zbog pretrpljenih duševnih bolova i pretplje-
nog straha, s obzirom da odredbom čl. 200. 
Zakona o obligacionim odnosima, kojim se 
reguliše zakonski osnov za naknadu nema-
terijalne štete, navedeni vid pretrpljne štete 
koju su tužilje trpele zbog gubitka psa, nije 
propisan.

[6] Uzimajući u obzir vrstu spora i sa-
držinu sudske zaštite i način presuđenja, u 
konkretnom slučaju ne postoji potreba za 
razmatranjem pravnog pitanja od opšteg in-
teresa, ujednačavanja sudske prakse niti po-
trebe za novim tumačenjem prava. Odluke 
nižestepenih sudova o osnovanosti tužbenog 
zahteva zasnovane su na primeni odgovara-
jućih odredaba materijalnog prava koje su 
u skladu sa pravnim shvatanjem izraženim 
kroz odluke Vrhovnog kasacionog suda pa 
ukazivanje tužilja na postojanje drugači-
jih odluka ne ukazuje i nužno na drugačiji 
pravni stav izražen u toj odluci, jer pravilna 
primena materijalnog prava u sporovima sa 
tužbenim zahtevom kao u konkretnom slu-
čaju, zavisi od utvrđenog činjeničnog sta-
nja. Takođe, nema potreba za razmatranjem 
pravnog pitanja od opšteg interesa ili prav-

nog pitanja u interesu ravnopravnosti gra-
đana, kao ni potrebe za novim tumačenjem 
prava.

[...]

ZPP čl. 426.
Ponavljanje  pravnosnažno  okon-

čanog postupka nije uslovljeno  vrstom 
odluke kojom je okončan postupak čije 
se ponavljanje traži. 

Rešenje VKS od 14. aprila 2016,  
Rev 2394/15 (VS u Pančevu;  
OS u Pančevu)
Sentencu formulisalo GO VKS  
na sednici od 24. 4. 2018.

Iz obrazloženja:
Tužilac je reviziju izjavio protiv reše-

nja Višeg suda u Pančevu (...) kojim je po-
tvrđeno rešenje Osnovnog suda u Pančevu 
(...), kojim je odbačen predlog tužioca za 
ponavljanje postupka kao nedozvoljen. Pr-
vostepeni sud je svoju odluku zasnovao na 
okolnostima da je postupak čije se ponavlja-
nje traži okončan donošenjem rešenja da se 
tužba smatra povučenom, da takvo rešenje 
predstavlja procesno rešenje i ima deklara-
toran a ne konstitutivan karakter, jer se nji-
me ne odlučuje meritorno o glavnoj stvari, 
pa ne ispunjava uslove u pogledu materijal-
ne pravnosnažnosti koja se odnosi na sadrži-
nu odluke i njeno dejstvo u smislu utvrđenja 
postojanja, odnosno nepostojanja spornog 
prava. Kako se, shodno Zakonu o parnič-
nom postupku, tužba koja je povučena sma-
tra da nije ni bila podneta i može se ponovo 
podneti, to pravno dejstvo povlačenja tužbe 
se razlikuje od pravnog dejstva pravno-
snažne sudske odluke i kako rešenje o po-
vlačenju tužbe nije podložno materijalnoj 
pravnosnažnosti, prvostepeni sud je odbacio 
predlog tužioca za ponavljanje postupka kao 
nedozvoljen. Drugostepeni sud je potvrdio 
rešenje Osnovnog suda u Pančevu pridru-
žujući se shvatanju da se ne može smatrati 
da je postupak koji je okončan povlačenjem 
tužbe pravnosnažno završen. 

Izložena pravna shvatanja nižestepenih 
sudova nisu pravilna. Odredbom čl. 426. 
ZPP propisano je da se postupak koji je 
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odlukom suda pravnosnažno završen može 
po predlogu stranke ponoviti, a čl. 124.  
st. 1. istog zakona, da sud donosi odluke u 
obliku presude ili rešenja. Presudom se uvek 
odlučuje o tužbenom zahtevu što znači o 
predmetu spora i presuda se naziva meritor-
nom odlukom, a podobna je za formalnu i 
materijalnu pravnosnažnost. Međutim, par-
nica se osim presudom okončava i rešenjem 
i to ne samo onim rešenjem koje se donosi u 
postupku zbog smetanja poseda, već i onim 
kojim sud odbacuje tužbu ili pravni lek, ili 
konstatuje da je parnica prestala da teče rad-
njom stranke, npr. u slučaju povlačenja tu-
žbe ili odricanja od pravnog leka. Sva ova 
rešenja mogu se napadati posebnom žalbom 
i u slučaju odbijanja žalbe rešenja postaju 
pravnosnažna. Rešenje koje se više ne može 
pobijati pravnim lekom postaje formalno 
pravnosnažno. Odredba čl. 426. ZPP ne pra-
vi razliku u vrsti odluka kojom se postupak 
pravnosnažno završava, jer kaže: „postupak 
koji je odlukom suda pravnosnažno završen 
može se po predlogu stranke ponoviti”, zna-
či ne propisuje da je ponavljanje postupka 
dozvoljeno samo u parnicama koje su za-
vršene donošenjem pravnosnažne presude. 
Zato sud u svakom konkretnom slučaju, 
zavisno od razloga zbog koga se traži pona-
vljanje postupka, odlučuje da li odluka ko-
jom je postupak pravnosnažno završen mora 
biti pravnosnažna presuda ili se ponavljanje 
može dozvoliti i u slučaju kada je postupak 
završen donošenjem pravnosnažnog rešenja. 
Zakon za ponavljanje postupka ne postavlja 
uslov u pogledu vrste odluke kojom je po-
stupak čije se ponavljanje traži pravnosna-
žno završen. Inače, u konkretnom slučaju 
tužilac može podneti novu tužbu ali bi nje-
govo potraživanje bilo zastarelo.

Komentar

1. Uvodne napomene 

VKS je u ovoj odluci imao prilike 
da rešava pitanje dozvoljenosti predlo-
ga za ponavljanje postupka okončanog 
rešenjem kojim se konstatuje povlače-
nje tužbe. Reč je, kako će se pokazati, o 

veoma spornom pitanju u sudskoj prak-
si i teoriji. Zato i ne čudi da je odluka 
ne samo objavljena u zvaničnoj publi-
kaciji (Bilten VKS), već je stav iz nje 
„pretočen“ u sentencu koju je formuli-
salo čitavo GO VKS.1 

Dogmatički gledano, problem do-
zvoljenosti predloga za ponavljanje 
postupka ovde se tiče tzv. uloživosti 
– da li se uopšte ovim pravnim lekom 
može „napadati” jedna odluka. Od ovog 
pitanja treba razlikovati – što VKS i 
čini – osnovanost predloga, što zavisi 
svakako od ispunjenosti nekog od uslo-
va iz čl. 426 st. 1–12 ZPP.

2. Dosadašnja shvatanja

a) Sudska  praksa.– Dosadašnja 
sudska praksa povodom ovog pitanja je 
bila kolebljiva. VSS je 1987. godine za-
uzeo stav da se može tražiti ponavljanje 
postupka koji je završen rešenjem da se 
tužba smatra povučenom (tzv. fingirano 
povlačenje tužbe).2 Za isti slučaj tako 
je rezonovao i Okružni sud (OkS) u 
Nišu 20-ak godina kasnije, argumentu-
jući stavom da tadašnji čl. 422. ZPP iz 
2004. (današnji čl. 426. ZPP) ne pravi 
razliku između odluka kojima se postu-
pak završava: „to mogu biti i presuda i 
rešenje, i meritorna i procesna odluka”.3

Praksa koja sledi nakon toga menja 
kurs, negirajući mogućnost ponavlja-
nja postupka. VSS 2008. godine menja 
stav – svakako bez osvrta na svoju 
raniju praksu – s argumetacijom da 
rešenje o povlačenju tužbe nije podob-
no za materijalnu, već samo formalnu 

1 Bilten VKS 1/2018, 87.
2 VSS, 14. 7. 1987. – Rev. 1312/87, Sudska 

praksa 9/1987, br. odluke 105.
3 OkS u Nišu, 9. 5. 2006. – Gž 1100/06, 

Bilten OkS u Nišu 22 (2006), 154. – Izbor sud-
ske prakse 9/2006, br. odluke 100.
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pravnosnažnost: „okolnost da se (...) 
tužba može ponovo podneti, isklju-
čuje mogućnost ponavljanja postupka 
pravnosnažno okončanog rešenjem o 
ponavljanju tužbe”.4 Identično, kasni-
je, smatra i PAS u nizu odluka.5 U tom 
smislu, VS u Pančevu koji je doneo po-
bijanu odluku u konkretnom slučaju je 
samo sledio već ustaljenu praksu.

b) Literatura.– Koliko je poznato, 
ovo pitanje nije bilo predmet podrob-
nije rasprave u teoriji, štaviše redovno 
se i ne spominje u sistemskim delima 
i komentarima. Ipak, izuzetaka ima, iz 
kojih se vidi da je i literatura podeljena.

Svilanović smatra da bi ponavljanju 
postupka u slučaju izričitog povlačenja 
tužbe bilo mesta samo iz razloga koji 
bi se odnosili na mane volje, odnosno 
ako je do povlačenja tužbe došlo pre-
varnim uticajem na tužioca. No, on 
načelno to negira jer ne postoji pravni 
interes, s obzirom da nema smetnje da 
se podnese nova tužba. Tek ako bi „u 
međuvremenu tužilac izgubio pravo na 
tužbu“ predlog za ponavljanje postupka 
bi bio dozvoljen.6 Suprotno, on bezu-
slovno priznaje dozvoljenost predloga 
za ponavljanje postupka u slučaju kada 
je postupak okončan rešenjem o fingira-
nom povlačenju tužbe.7

4 VSS, 27. 11. 2008. – Rev2 1562/07, Izbor 
sudske prakse 6/2010, br. odluke 100 = Para-
grafLex (napomena: odluka je u časopisu Izbor 
sudske prakse objavljena sa pogrešnim poslo-
vodnim brojem („Rev 562/07“), što proizlazi 
iz zvanične baze sudske prakse, dostupne na 
www.vk.sud.rs).

5 PAS, 21. 8. 2013. – Pž 5462/13, Paragra-
fLex; 4. 4. 2013. – Pž 2609/13, ParagrafLex; 
7. 11. 2012. – Pž 7003/12, Sudska praksa pri-
vrednih sudova 4/2012. = ParagrafLex.

6 Svilanović, G. (1996). Predlog za po-
navljanje postupka. Beograd: Pravni fakultet 
Univerziteta u Beogradu, 42.

7 Svilanović, G., Op. cit., 43.

S druge strane, Poznić u (post-
humno izdatom) Komentaru ZPP se 
priklanja stavu o nedozvoljenosti pre-
dloga za ponavljanje postupka, i to jer 
nema smetnji da se podnese nova tu-
žba.8 Isto smatra i Jakšić, pozivajući se 
na odluku VSS iz 2008, a kritikujući 
OkS u Nišu.9

3. Bliže o argumentaciji VKS

U odluci koja se ovde komentariše 
VKS bazira svoj stav – iako ne sasvim 
jasno artikulisano – na dva argumen-
ta. Prvi je taj da pojam „odluke kojom 
je pravnosnažno okončan postupak“ 
(čl. 426. ZPP) podrazumeva bilo koju 
odluku, što dalje podrazumeva da VKS 
smatra da je i u slučaju povlačenja tužbe 
(izričitog ili fingiranog) postupak okon-
čan tek pravnosnažnošću rešenja kojim 
se konstatuje povlačenje. Drugi se tiče 
otklanjanja argumenta nepostojanja 
pravnog interesa, s obzirom da na kra-
ju napominje da tužilac u konkretnom 
slučaju može ponovo da tuži, ali je nje-
govo potraživanje zastarelo. Time se po 
prvi put u sudskoj praksi postavilo i ovo 
pitanje, koje je već Svilanović marki-
rao kao relevantno. Na kraju, veoma je 
značajno da VKS – za razliku od Svila-
novića – uopšte ne pravi razliku između 
izričitog i fingiranog povlačenja tužbe.

4. Ocena stava VKS

U čl. 426. ZPP se zaista ne pravi ra-
zlika u pogledu vrste odluke kojom je 
postupak okončan, niti se govori o vr-
sti pravnosnažnosti. Za potrebe prostog 

8 Poznić, B. (2009). Komentar Zakona o 
parničnom postipku. Prema tekstu Zakona iz 
1976. godine sa docnijim izmenama i dopuna-
ma. Beograd: Službeni glasnik, 472, 1000.

9 Jakšić, A. (2017). Građansko procesno 
pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u 
Beogradu, 707.
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jezičkog tumačenja, i rešenje o povla-
čenju tužbe dolazi u obzir. Tako može 
da se rezonuje, međutim, samo ako se 
pozitivno odgovori na pitanje: „Da li se 
rešenjem o povlačenju tužbe postupak 
uopšte okončava?”

Postavljeno pitanje na prvi pogled 
je čudno, ali je smisleno ukoliko se ima 
u vidu dogmatika povlačenja tužbe, i 
to prema vladajućem shvatanju sud-
ske prakse i teorije. Jer, ukoliko dođe 
do povlačenja tužbe (izričitog [čl. 202. 
ZPP] ili fingiranog [npr. 311. st. 2, 475. 
st. 1. ZPP]), rešenje koje se donosi nije 
konstitutivno, već deklarativno:10 samo 
se konstatuje da je do povlačenja tu-
žbe, time i okončanja postupka, došlo 
u trenutku kada su bile ispunjene za-
konske pretpostavke (izjava tužioca, 
ili izjava tužioca i saglasnost tuženog, 
ili neopravdani izostanak obe stranke 
sa ročišta za glavnu raspravu itd.).11 
Stoga, kako je moguće dovesti u sklad 
rečeno sa stavom da je rešenje o povla-
čenju tužbe odluka kojom se postupak 
okončava?

Upravo je izloženi problem bio 
odlučujuće pitanje kojim se i austrijski 
Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof) 
bavio povodom istog problema. Nakon 
temeljnog izlaganja sopstvene prakse i 
različitih stavova literature, u odluci iz 
2008. godine je zaključio da je rešenje 
o povlačenju tužbe odluka kojom se 
okončava postupak, i da je zato moguće 
i ponavljanje tako okončanog postupka. 
Ne prihvatajući shvatanje Jelineka,12 

10 VSS, Izbor sudske prakse 5/2002, br. 
odluke 90.

11 Umesto svih za teoriju v.: Poznić, B. Op. 
cit., 473.

12 Jelinek, W., u: Fasching, H., Konecny, 
A. (2005). Kommentar zu den Zivilprozessge-
setzen IV/1. Wien: Manz, para. 529. бр. 14.

već Fašinga,13 ističe da povlačenje tu-
žbe zaista nastupa ex lege, a da potonje 
rešenje ima samo deklarativno dejstvo. 
Međutim, napominje i da je odavno u 
sudskoj praksi priznato da se ono može 
pobijati redovnim pravnim lekovima, te 
da je podobno za formalnu pravnosna-
žnost. To znači da nastupanje pravno-
snažnosti vodi okončanju postupka, pa 
čak i da nije bilo punovažnog povlače-
nja tužbe. U tom smislu, „negiranje do-
zvoljenosti tužbe za poništaj (predloga 
za ponavljanje postupka, prim. aut.) bi 
ukazivalo na postojanje pravozaštitnog 
deficita koji je nespojiv sa prirodom i 
ciljem tužbe za poništaj”.14 Navedeni 
stav je kasnije prihvaćen i u literaturi,15 
pa i od strane Jelineka16 koji je ranije 
smatrao suprotno.

Navedeno dogmatičko opravdanje 
zaslužuje potvrdu, jer je zaista nes-
hvatljivo da s jedne strane rešenje o 
povlačenju tužbe može da se napada 
kako žalbom, tako i revizijom, a da s 
druge strane ne može da se traži po-
navljanje postupka. Upravo relacija 
sa revizijom to pokazuje: revizijom 
može da se napada – uz dodatne uslove 
dozvoljenosti, što ovde nije bitno – re-

13 Fasching, H. (1990). Lehrbuch des 
österreichischen Zivilprozeßrechts. Wien: 
Manz, 1010.

14 OGH, 20. 8. 2008. – 9 ObA 23/08k, 
SZ 2008, br. odluke 111 = Juristische Blätter 
2009, 125.

15 Upor. Lovrek, E., u: Fasching, H., 
Konecny, A. (2017). Kommentar zu den Zivil-
prozessgesetzen III/1. Wien: Manz, para. 237 
br. 49 i sled.; Kodek, A., u: Rechberger, W., 
Klicka, T. (2019). ZPO. Zivilprozessordnung. 
Wien: Verlag Österreich, para. 529 br. 1; Ram-
melmüller, D. (2019), Die Statthaftigkeit der 
Rechtsmittelklagen zur Bekämpfung von dekla-
rativen Beschlüssen. Österreichische Juristen-
Zeitung, 817 i sled.

16 Jelinek, W., Op. cit., 13.
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šenje kojim se „pravnosnažno okončava 
postupak” (čl. 420 st. 1 ZPP). Sudska 
praksa nikada nije smatrala spornim da 
tu spada i rešenje o povlačenju tužbe.17 
U literaturi takođe nema spora da je 
ovo rešenje revizibilno.18 Pa ako je to 
rešenje za potrebe jednog vanrednog 
pravnog leka ono kojim se okončava 
postupak, sistemski pogled bi govorio 
da mora da važi isto i za drugi vanredni 
pravni lek. 

Uz rečeno, što je mnogo važnije, 
teza da ne postoji pravni interes da se 
ponavlja postupak koji bi inače mo-
gao iznova da se vodi po novoj tužbi, 
gubi iz vida da tužioca mogu da pogode 
štetne posledice, i to fatalne: prekid za-
starelosti do kojeg je došlo podnošenjem 
tužbe gubi dejstvo njenim povlačenjem  
(čl. 389. st. 1. ZOO);19 novo utuženje će 
možda već biti zakasnelo. Još drastični-
je je kod prekluzivnih rokova za tužbu, 
jer u novoj parnici, ako su oni prote-
kli, sud po sl. dužnosti odbacuje tužbu  
(čl. 294. st. 1. t. 1. ZPP). Na kraju, i pi-
tanje troškova nije zanemarljivo. 

Konačno, stav Svilanovića o po-
stojanju razlike između izričitog i 
fingiranog povlačenja tužbe, i da ona 
utiče na dozvoljenost predloga za po-
navljanje postupka, VKS u rezultatu 
ispravno negira. Jer, u oba slučaja 

17 Vid. samo odluke VKS, odnosno VSS,  
u kojima se i ne spominje problem, već se po-
lazi od toga da su takva rešenja revizibilna:  
28. 5. 2020. – Rev 702/20; 21. 5. 2020. – Rev2 
4081/19; 28. 11. 2019. – Rev 4358/19; 29. 9. 
2005. – Rev 1331/05.

18 Upor. samo Jakšić, A. (2017). Građan-
sko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet 
Univerziteta u Beogradu, 703.

19 „Odustanak od tužbe” iz ove odredbe je 
loše izabran sinonim za povlačenje; upor. već 
OkS u Kragujevcu, 7. 8. 1980 – Gž 883/80, 
Bilten VSS 11-12/1981, 13.

dejstvo je isto, pa zato i ne može biti ra-
zlike u pogledu dozvoljenosti predloga 
za ponavljanje postupka. Takođe, iako 
to uopšte ne spada u ovu problematiku, 
Svilanovićev stav da je kod izričitog 
povlačenja tužbe razlog za ponavlja-
nje samo mana volje, ili prevarni uticaj 
na tužioca, prenebregava da je možda 
nespretno formulisanu izjavu tužioca 
prvostepeni sudija kvalifikovao kao 
neko ko je po zakonu trebalo da bude 
isključen, a to jeste razlog za ponavlja-
nje postupka (čl. 426 t. 1. ZPP); smisao 
ponavljanja je ovde da se sudiji koji 
nije isključen dâ prilika da isto učini. 
Još je drastičnija posledica Svilanovi-
ćevog shvatanja u slučaju da je izjavu o 
povlačenju dao punomoćnik koji za to 
nije imao ovlašćenje, što je takođe ra-
zlog za ponavljanje postupka (čl. 426. 
t. 3. ZPP). Po njemu, naime, ne bi bilo 
mogućnosti ponavljanja postupka, što 
je sistemski i teleološki neodbranjivo.

Prema tome, pokazuje se da je re-
šenje o povlačenju tužbe napadljivo 
predlogom za ponavljanje postupka, 
te da je stav VKS ne samo zastupljiv, 
već i ispravan. Sasvim je druga stvar 
što je po prirodi stvari katalog razloga 
za ponavljanje postupka (značajno) su-
žen u ovom slučaju. No, to ne dovodi 
u pitanje rečeno, jer je pitanje uloži-
vosti (napadljivosti) drugo od pitanja 
osnovanosti.

5. Značaj stava VKS

Osim za rešenje konkretnog pro-
blema, argumentacija VKS je takva 
– što se može samo podržati – da rešava 
mnogo širi krug spornih slučajeva. Na 
kraju, i sama sentenca je formulisana 
na opšti način. Stoga, ne samo da su 
rešenja kojima se konstatuje povla-
čenje tužbe napadljiva predlogom za 
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ponavljanje postupka, već i sva rešenja 
o odbacivanju tužbe ili pravnog leka 
protiv odluke kojom se okončava po-
stupak. Koliko će ovaj stav zaista imati 
eha u praksi nižestepenih sudova ostaje 
da se vidi. Prognoza bi – iskustveno – 
trebalo da bude pozitivna, jer je revizija 
dozvoljena protiv rešenja kojima se od-
bacuje predlog za ponavljanje postupka 
(čl. 420. st. 5. ZPP). Nižestepeni sudovi 

koji znaju da odstupaju od prakse VKS, 
a znaju i da bi njihovo odstupanje mo-
glo biti predmet ocene VKS, teško da 
će tako nešto činiti. Možda bolje re-
čeno: ako to ipak čine, moraće da se u 
svojim odlukama pozabave argumen-
tacijom VKS i da pokušaju da daju 
uverljive protivrazloge. Na osnovu 
ovde iznetog, čini se da će takav posao 
biti veoma težak.

Priredio doc. dr Marko S. Knežević  
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
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СУЈЕ СЕ 2. 7. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Руми, Вељка Дугошевића 136/6.

16. КАШИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 25. 8. 1990. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 2. 7. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Светосавска 7/7.

17. РУЖИЧИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 6. 6. 1988. године 
УПИСУЈЕ СЕ 2. 7. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Војводе Степе 8, ТЦ „Фонтана”, локал 8.

18. ИВАКИЋ РОБЕРТ, дипломирани правник, рођен 17. 6. 1990. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 2. 7. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 19/А.

19. ВАКУЛА ИВАН, дипломирани правник, рођен 27. 1. 1988. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 2. 7. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Кули, Травничка 19.

20. ЛАТИНОВИЋ БРКИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 2. 5. 1978. 
године УПИСУЈЕ СЕ 2. 7. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војво-
дине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

21. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду РУШНОВ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 1. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 



511

Саопштења са седница Управног одбора, стр. 509–531

22. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БЕГИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 8. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЧУРЛИЋ ТАМАРА, рођена 27. 1. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 
3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

24. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ГАТАРИЋ СЛАВИЦА, рођена 19. 11. 1990. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 
3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду САМАРЏИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 12. 6. 1988. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БАТИНИЦА ИВА, рођена 21. 8. 1991. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КОТАРЛИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 24. 5. 1993. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ДЕЛИЋ ЈОВАН, рођен 3. 10. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕРЕНДИЈА СЛАВКО, рођен 23. 9. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

30. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТОМИЋ ЛАЗАР, рођен 29. 10. 1990. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТИНТОР МИЛАН, рођен 17. 2. 1993. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Филиповић Р. Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КРСМАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 29. 6. 1991. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Вукићевић Тадије, адвоката у Новом Саду, дана 
3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПАВКОВИЋ МИЛАН, рођен 10. 7. 1992. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 
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34. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МАКСИЋ ДАМЈАН, рођен 20. 10. 1994. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Хорват Ендреа, адвоката у Темерину, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ОБУЋИНА ФИЛИПА СВЕТЛАНА, рођена 9. 10. 1979. годи-
не, на адвокатско-приправничку вежбу код Перовић Владимира, адвоката у Панчеву, 
дана 3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИЛАКОВИЋ МИНА, рођена 24. 5. 1997. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Милаковић Милутина, адвоката у Зрењанину, дана 
3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

37. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ДАЊИ ТИМЕА, рођена 14. 1. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ђери Иштвана, адвоката у Бачкој Тополи, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

38. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈАКОВЉЕВИЋ НИКОЛИНА, рођена 16. 3. 1993. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Милић Владимира, адвоката у Сремској Митро-
вици, дана 3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

39. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ КСЕНИЈА, рођена 24. 11. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 
3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

40. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ВУКОТИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 29. 12. 1988. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Јевтић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

41. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БАБИЋ АНА, рођена 22. 11. 1993. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

42. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БОБАР БИЉАНА, рођена 9. 12. 1988. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Taшић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

43. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВ НЕЛА, рођена 20. 1. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

44. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МАРИНА, рођена 1. 12. 1993. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 
3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

45. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ВУКОЛИЋ НЕДА, рођена 28. 12. 1989. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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46. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ИЛИЋ УРОШ, рођен 8. 3. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 2020. године, у 
трајању од две године. 

47. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ НИКОЛА, рођен 15. 1. 1994. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

48. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ИВКОВИЋ МИЛОШ, рођен 14. 6. 1993. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Лончаревић Весне, адвоката у Сремској Митровици, 
дана 3. 7. 2020. године, у трајању од две године. 

49. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду СТЕПАНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 15. 10. 1992. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Вујасиновић Боре, адвоката у Руми, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

50. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТЕПШИЋ МАРИНА, рођена 17. 4. 1995. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Шарац Душана, адвоката у Панчеву, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

51. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАРИНКОВ НЕМАЊА, рођен 21. 5. 1992. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Ђурђевић Илије, адвоката у Вршцу, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

52. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ВУК, рођен 17. 7. 1993. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Петковић Марка, адвоката у Зрењанину, дана 3. 7. 2020. 
године, у трајању од две године. 

53. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТРЕЋАКОВ КРИСТИНА, рођена 25. 11. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Перовић Јелене, адвоката у Кикинди, дана 3. 7. 
2020. године, у трајању од две године. 

54. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИЉКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 19. 8. 1993. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Попов Горана, адвоката у Сенти, дана 3. 7. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 

55. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧИКИЋ 
АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду са даном 18. 6. 2020. године, на лични захтев.

 − Филиповић Р. Миодраг, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

56. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНИ-
САВЉЕВИЋ НИНА, адвокат у Новом Саду са даном 26. 6. 2020. године, на лични 
захтев.

 − Савин Соња, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.
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57. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИВЧЕВ 
МАРЧЕТИЋ ИВАНА, адвокат у Кикинди са даном 10. 6. 2020. године, због заснива-
ња радног односа.

 − Перовић Марић Мирјана, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

58. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МИХАИЛОВИЋ МЛАДЕН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адво-
катско-приправничкој вежби код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, са даном 
1. 6. 2020. године.

59. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МАТИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 3. 
2020. године.

60. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЈОКСИМОВИЋ ВУК, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 6. 2020. 
године.

61. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МИРКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 5. 
2020. године.

62. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине АРСИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 6. 2020. 
године.

63. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине БАЈИН НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Срђеновић Бошњаковић Звјездане, адвоката у Новом Саду, са 
даном 11. 6. 2020. године.

64. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ТОМИЊАК ЂОРЂЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Шево Наде, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 5. 2020. 
године.

65. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЦВЕТИЋ ДАЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 3. 
2020. године.

66. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ШТЕВИЋ РАДОСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 6. 2020. 
године.

67. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МИЈАКОВАЦ НАЂА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 6. 2020. 
године.

68. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине БЕЛИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
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правничкој вежби код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, са даном 3. 6. 2020. 
године.

69. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине БАРТУЛА СНЕЖАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 6. 
2020. године.

70. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине СТОЈАНЧЕВИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 2. 6. 
2020. године.

71. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине МИЛИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 5. 6. 2020. 
године.

72. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЛУКОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 6. 
2020. године.

73. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЛАЗАРЕВИЋ СУЗАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Марковић Сузане, адвоката у Новом Саду, са даном 4. 7. 
2020. године.

74. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ДАМЈАНОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адво-
катско-приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 7. 
2020. године.

75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕНА МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привре-
мено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета од 17. 5. 2020. до 16. 5. 2021. године.

 − Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНОЈЕВИЋ КАТАРИНИ, адвокату у Новом 

Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због посебне неге детета 
од 25. 6. 2020. до 25. 6. 2021. године.

 − Јакшић Ива, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАЈРАМОВИЋ ДИНИ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 2. 7. 2020. до 1. 7. 2021. године.

 − Божић Предраг, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом 

Саду, наставила са радом дана 6. 6. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Митровић Милана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привреме-
ног заменика.

79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БРКИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 1. 5. 2020. године, након што јој је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Радуловић Р. Мирко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привре-
меног заменика.
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80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ДУЊА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 2. 5. 2020. године, након што јој је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Ковачевић Александар, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности при-
временог заменика.

81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАЛАБАН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Пан-
чеву, наставила са радом дана 8. 5. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Балабан Драган, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог 
заменика.

82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НИКОЛИЋ мр СТРАХИЊА, адвокат у Белој 
Цркви, наставио са радом дана 1. 6. 2020. године, након што му је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Матић Бранислав, адвокат у Белој Цркви, разрешава се дужности привреме-
ног заменика.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЕРАК САВКОВИЋ ДЕАНА, адвокат у Зре-
њанину, наставила са радом дана 15. 6. 2020. године, након што јој је привремено 
било престало право на бављење адвокатуром.

 − Миленковић Марина, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привре-
меног заменика.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Кикинди, на-
ставила са радом дана 7. 5. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Перовић Марић Мирјана, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности при-
временог заменика.

85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГАЈИН ИРИНА, адвокат у Старој Пазови, на-
ставила са радом дана 9. 6. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Гарић Милош, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привреме-
ног заменика.

86. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРИЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, на-
ставио са радом дана 22. 5. 2020. године, након што му је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Коцан Биљана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог 
заменика.

87. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САБАДОШ АНДРИЈА, адвокат у Суботици, 
наставио са радом дана 1. 6. 2020. године, након што му је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Сабадош Роберт, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог 
заменика.

88. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАРИЋ ЈАСМИНА, адвокат у Апатину, на-
ставила са радом дана 15. 6. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Лончаревић Александра, адвокат у Апатину, разрешава се дужности привре-
меног заменика.
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89. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕКИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у 
Новом Саду, наставио са вежбом дана 23. 5. 2020. године, након што му је привреме-
но било престало право на обављање адвокатско-приправничке вежбе.

90. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стругар Љиљана, адвокат у Новом Саду, про-
менила презиме које сада гласи Павков.

91. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, про-
менила презиме које сада гласи Попивода Бубања.

92. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Јакшић Ива, адвокат у Новом Саду разре-
шава дужности привременог заменика Станојевић Катарине, адвоката у Новом Саду.

 − Јосимов Мирјана, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика 
Станојевић Катарине, адвоката у Новом Саду.

93. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШЛАЈХЕР СВЕТЛАНА, адвокатски при-
правник у Сомбору прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Милић Страхиње, 
адвоката у Сомбору дана 14. 5. 2020. године, те да исту наставља код Гомилановић 
Зорана, адвоката у Сивцу, дана 15. 5. 2020. године.

94. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРИЋ МАРИНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Сомер Емила, адвоката 
у Новом Саду дана 30. 6. 2020. године, те да исту наставља код Марић Рајка, адвоката 
у Новом Саду, дана 1. 7. 2020. године.

95. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Стипанчевић Винка, 
адвоката у Новом Саду дана 26. 5. 2020. године, те да исту наставља код Гуцуња Ми-
лана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 5. 2020. године.

96. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДАБОВИЋ РАДМИЛА, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ај-
ше, адвоката у Новом Саду дана 30. 4. 2020. године, те да исту наставља код Николић 
Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 1. 5. 2020. године.

97. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДЕЈАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Мунижаба Ра-
домира, адвоката у Новом Саду дана 28. 5. 2020. године, те да исту наставља код 
Мунижаба Јаић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 29. 5. 2020. године.

98. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ГОРАН, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, 
адвоката у Новом Саду дана 11. 6. 2020. године, те да исту наставља код Стојименов-
ски Марка, адвоката у Новом Саду, дана 12. 6. 2020. године.

99. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАТЕЈИЋ АНА, адвокатски приправник у 
Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бојовић Сне-
жане, адвоката у Новом Саду дана 22. 6. 2020. године, те да исту наставља код Зиндо-
вић Голуба, адвоката у Новом Саду, дана 23. 6. 2020. године.

100. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛОВИЋ НЕБОЈША, адвокатски при-
правник у Суботици прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Рвовић Раде, 
адвоката у Суботици дана 29. 6. 2020. године, те да исту наставља код Стајић Илоне, 
адвоката у Суботици, дана 30. 6. 2020. године.

101. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алек-
сић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Вукосављевић Милоша, адвоката у 
Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 8. 6. 2020. године.
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102. ОДОБРАВА СЕ захтев Данкуц Немање, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
8. 6. 2021. године.

103. ОДОБРАВА СЕ захтев Томић Дарка, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Просеница Срђана, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
8. 6. 2021. године.

104. ОДОБРАВА СЕ захтев Воденичар Дамира, адвокатског приправника у Но-
вом Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
8. 6. 2021. године.

105. ОДОБРАВА СЕ захтев Илић Слађане, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Катанић Арсенија, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
8. 6. 2021. године.

106. ОДОБРАВА СЕ захтев Ждеро Ане, адвокатског приправника у Руми, на 
адвокатско-приправничкој вежби код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, за продуже-
ње адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 8. 6. 2021. године.

107. ОДОБРАВА СЕ захтев Станојев Милана, адвокатског приправника у Зре-
њанину, на адвокатско-приправничкој вежби код Рељин Станојев Споменке, адвоката 
у Зрењанину, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, за-
кључно са 8. 6. 2021. године.

108. ОДОБРАВА СЕ захтев Перић Мирјане, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, за 
продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 6. 7. 2021. 
године.

109. ОДОБРАВА СЕ захтев Стојичић Тее, адвокатског приправника у Новом Са-
ду, на адвокатско-приправничкој вежби код Жугић Соње, адвоката у Новом Саду, за 
продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 6. 7. 2021. 
године.

110.  ОДОБРАВА СЕ захтев Солга Кристиана, адвокатског приправника у Ру-
менци, на адвокатско-приправничкој вежби код Солга Здене, адвоката у Руменци, за 
продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 6. 7. 2021. 
године.

111. ОДОБРАВА СЕ захтев Максимовић Данице, адвокатског приправника у 
Новом Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
9. 5. 2021. године.

112. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТРУГАР ЉИЉАНА, адвокат у Новом Са-
ду преселила седиште адвокатске канцеларије у Срборан, Трг републике 1, локал 11, 
почев од 10. 6. 2020. године.

113. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЦВЕТКОВИЋ МЛАДЕН, адвокат у Новом 
Саду преселио седиште адвокатске канцеларије у Суботицу, Браће Радића 22/3, почев 
од 1. 6. 2020. године.

114. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у 
Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 48, 
почев од 2. 6. 2020. године.
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115. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КНЕЖЕВИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Са-
ду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев 
од 1. 6. 2020. године.

116. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПОВИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Др Ивана Рибара 1, почев од 1. 7. 
2020. године.

117. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78/I/116, 
почев од 25. 5. 2020. године.

118. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МУКСИНОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43, почев од 
1. 6. 2020. године.

119. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДЕЈАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109/I/2, 
почев од 1. 6. 2020. године.

120. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИДРАГОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у 
Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар патријарха 
Павла 93, почев од 1. 6. 2020. године.

121. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЧАБАРКАПА ДЕЈАН, адвокат у Суботици, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Николе Кујунџића 6а/IV, поштански 
фах 73, почев од 11. 6. 2020. године.

122. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗАРИЋ ДРАГАН, адвокат у Сомбору, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 28/1/7, почев од 
16. 6. 2020. године.

123. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НЕДИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, стан 2, почев од 
24. 6. 2020. године.

124. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КУНДАКОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у 
Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сарајевска 5, почев од 
22. 6. 2020. године.

125. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЕРДЕЉАН НЕМАЊА, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 89/25, 
почев од 1. 7. 2020. године.

САОПшТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 4. 9. 2020. године

1. МОГИН ЉУБИЦА, дипломирани правник, рођена 18. 5. 1987. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милешевска 16.

2. ЋИРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 14. 6. 1990. го-
дине УПИСУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војво-
дине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Балзакова 10.
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3. ГЊИДИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 13. 10. 1990. године 
УПИСУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шафарикова 20, стан 14.

4. ЂОЛАИ МИХАЈЛО, дипломирани правник, рођен 2. 6. 1989. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 17.

5. ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 22. 6. 1988. године 
УПИСУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Блок 6Б број 6.

6. БУЛАТОВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 9. 11. 1988. године 
УПИСУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Симе Матавуља 15/а/III, стан 21.

7. МРДАЉ ДАНКА, дипломирани правник, рођена 14. 7. 1985. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а/1.

8. ДАМЕСКА НЕДА, дипломирани правник, рођена 5. 9. 1986. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошки пут 40а.

9. АНЂЕЛИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 2. 11. 1992. године 
УПИСУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а, улаз 2.

10. АЛЕКСИЋ НИНОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1986. године 
УПИСУЈЕ СЕ 4. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

11.  БЈЕЛИЦА ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 2. 6. 1991. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 11. 9. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Максима Горког 4/II.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника БЈЕЛИЦА ЂОРЂЕ, адвокат-
ски приправник код Бјелица Бранислава, адвоката у Панчеву, са даном 10. 9. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

12. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду РАДУЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 5. 4. 1996. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

13. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИТИЋ НЕВЕНА, рођена 30. 7. 1986. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

14. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ ВЕРА, рођена 25. 3. 1985. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 

15. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ФОРКАПА МИЛАНА, рођена 13. 5. 1994. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 
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16. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БРЧИН МИЛАНА, рођена 22. 6. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Краљ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

17. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ДРАГАНА, рођена 23. 7. 1995. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Са-
ду, дана 10. 9. 2020. године, у трајању од две године. 

18. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ МИНА, рођена 28. 12. 1995. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Гојковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

19. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КАУРИН ЉУБИЦА, рођена 27. 3. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Пјевач Душка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

20. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МОЈИЋ ДРАГАНА, рођена 23. 11. 1995. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

21. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЋУЛУМ МИОДРАГ, рођен 3. 9. 1995. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мунижаба Радомира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

22. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ГОРАНОВИЋ ОГЊЕН, рођен 28. 6. 1992. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КРУНИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 19. 3. 1982. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

24. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МРГИЋ НИКОЛА, рођен 19. 6. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ ДРАГАН, рођен 20. 10. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Трнинић Душана, адвоката у Новом Саду, дана 
10. 9. 2020. године, у трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПЕРИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 28. 11. 1995. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 2. 5. 1988. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Хорват Петра, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 
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28. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈЕРКОВИЋ ВУКША, рођен 22. 9. 1985. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛАКОВИЋ ЉУБОМИР, рођен 27. 4. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Ранисављев Милоша, адвоката у Зрењанину, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

30. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЦВЕЈАНОВ МИЛАН, рођен 27. 10. 1997. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Балош Марије, адвоката у Зрењанину, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЂУЛАИ АНТОНИЈА, рођена 3. 2. 1989. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мркић Ђорђа, адвоката у Суботици, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЋУБИЋ МИТРЕСКИ БОЈАНА, рођена 3. 12. 1991. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Павлица Душана, адвоката у Панчеву, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БОГДАНОВИЋ НИКОЛА, рођен 26. 1. 1987. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Бељански Б. Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 
10. 9. 2020. године, у трајању од две године. 

34. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду НЕМЕТ МАРКО, рођен 20. 7. 1991. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЖИВАНИЋ ТИЈАНА, рођена 26. 9. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ИЛИЋ ИРЕНА, рођена 6. 5. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Тодоровић Михајла, адвоката у Бачком Петровцу, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

37. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 29. 8. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

38. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БАЈШИЋ АНЂЕЛА, рођена 14. 7. 1986. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

39. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АБАЗОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 8. 7. 1995. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 
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40. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду АЋИН ИВАН, рођен 9. 7. 1994. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Марјановић Светлане, адвоката у Зрењанину, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

41. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВУКОВИЋ БОЈАНА, рођена 31. 3. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Закић Николе, адвоката у Суботици, дана 10. 9. 2020. 
године, у трајању од две године. 

42. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АЛБИЈАНИЋ ЈОВАНА, рођена 18. 7. 1992. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

43. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РУВИДИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 2. 7. 1993. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 10. 9. 
2020. године, у трајању од две године. 

44. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРИЖАН 
АНТАЛ, адвокат у Тителу са даном 31. 7. 2020. године, ради пензионисања.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Крижан Едвард, адвокат у Тителу, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
45. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХОРВАТ 

АГНЕШ, адвокат у Суботици, са даном 26. 2. 2020. године, услед смрти.
 − Ивошевић Светлана, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адво-

катске канцеларије.
46. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЉАН-

СКИ ИСИДОРА, адвокат у Суботици, са даном 10. 7. 2020. године, ради заснивања 
радног односа.

 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Опачић Лидија, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокат-

ске канцеларије.
47. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРДУХ 

АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, са даном 11. 8. 2020. године, на лични захтев.
 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Веселиновић Предраг, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
48. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУКИЋЕ-

ВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Врбасу, са даном 12. 8. 2020. године, на лични захтев.
 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Вукићевић Тадија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адво-

катске канцеларије.
49. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВ 

РАДОЈКА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 8. 2020. године, ради пензионисања.
 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Врањеш Стапарски Душанка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузи-

матеља адвокатске канцеларије.
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50. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ 
БОРИС, адвокат у Суботици, са даном 12. 8. 2020. године, услед смрти.

 − Војнић Хајдук Југослав, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

51. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ДАБОВИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Николић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 7. 
2020. године.

52. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ДРАКУЛИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адво-
катско-приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном  
6. 7. 2020. године.

53. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЂУРИЋ ВАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 7. 2020. 
године.

54. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ГРАНДИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 7. 
2020. године.

55. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине МИЛИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 9. 7. 2020. 
године.

56. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ТРЕЋАКОВ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Перовић Јелене, адвоката у Кикинди, са даном 12. 7. 2020. 
године.

57. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ТОМИЋ ДЕАНА, адвокатски приправник у Шиду, на адвокатско-приправни- 
чкој вежби код Павловић Гордане, адвоката у Шиду, са даном 30. 6. 2020. године.

58. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ВАСОВИЋ ОЛИВЕРА, адвокатски приправник у Кули, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, са даном 4. 8. 2020. 
године.

59. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине БОГУНОВИЋ АНДРЕА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 8. 
2020. године.

60. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ГАЈИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Бајагић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 8. 2020. 
године.

61. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МАКСИМОВИЋ ДАНИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адво-
катско-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 9. 
2020. године.
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62. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ПРОДАНИЋ ТАЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 9. 2020. 
године.

63. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ВУКОТИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Јевтић Марије, адвоката у Новом Саду, са даном 4. 9. 
2020. године.

64. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АМИЏИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 30. 6. 2020. до 29. 6. 2021. године.

 − Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

65. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВИГЊЕВИЋ ЉУБИЦИ, адвокату у Новом Са-
ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 20. 7. 2020. до 19. 7. 2021. године.

 − Перић Маја, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
66. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САНДИКИ СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Са-

ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 7. 7. 2020. до 6. 7. 2021. године.

 − Ковачевић Санела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

67. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛЕКИЋ ВЕСНИ, адвокату у Новом Саду, при-
времено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсу-
ства ради неге детета од 20. 8. 2020. до 19. 8. 2021. године.

 − Јарминац Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КНЕЖЕВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Са-

ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 29. 6. 
2020. године.

 − Сувајџић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗАКЛАН ДИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 15. 7. 
2020. године.

 − Гвозденац Надежда, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МОСТАРАЦ ГОРАНУ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 14. 5. 
2020. године.

 − Радовановић Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ САЊИ, адвокату у Сремској  
Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због неге детета од 
15. 7. до 13. 8. 2020. године.

 − Перовић Миљан, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог 
заменика.
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72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да УЛИЈАН МАРТИ, адвокату у Ади, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 25. 6. 2020. године.

 − Бока Андраш, адвокат у Ади, одређује се за привременог заменика.
73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИЧИЋ НЕБОЈШИ, адвокату у Руми, при-

времено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 9. 7. 2020. 
године.

 − Коцан Биљана, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.
74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЦИЋ ОЛИВЕРИ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 31. 7. 2020. до 30. 7. 2021. године.

 − Терзић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВОЈВОДИЋ ЈОВАНИ, адвокатском припрани-
ку у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско-приправничке 
вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 9. 2020. до 9. 9. 
2021. године.

76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРИВУНОВИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Футо-
гу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 18. 8. 2020. до 17. 8. 2021. године.

 − Тривуновић Бошко, адвокат у Футогу, одређује се за привременог заменика.
77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРАЉ ДУБРАВКИ, адвокатском приправни-

ку у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатско-приправничке 
вежбе због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије, 
почев од 18. 8. 2020. године, док траје посланички мандат.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СПАСИЋ ПРЕДРАГУ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у 
иностранству, у периоду од 24. 8. 2020. до 30. 9. 2021. године.

 − Ђукић Димитрије, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом 
Саду, наставила са радом дана 19. 6. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Ташић Светлана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РОКВИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, на-
ставила са радом дана 29. 7. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Башић Душан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АЛЕКСИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Са-
ду, наставила са радом дана 17. 7. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КАПОР ИВАНА, адвокат у Новом Саду, на-
ставила са радом дана 9. 8. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.
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 − Сикимић Срђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОСИМОВИЋ ЉУТОВАЦ мр МИЛИЦА Ж., 
адвокат у Руми, наставила са радом дана 1. 8. 2020. године, након што јој је привре-
мено било престало право на бављење адвокатуром.

 − Јосимовић Мирјана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог 
заменика.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАЈИЋ ДОБРОСЛАВ, адвокат у Суботици, 
наставио са радом дана 1. 7. 2020. године, након што му је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Бајић Бранко, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог 
заменика.

85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ВАЊА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 29. 8. 2020. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 − Пацек Штефанија, адвокат у Беочину, разрешава се дужности привременог 
заменика.

86. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРИЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, на-
ставио са радом дана 7. 9. 2020. године, након што му је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Коцан Биљана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог 
заменика.

87. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОЉАЧА ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 1. 9. 2020. године, након што јој је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Вукашин Димитрије, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привре-
меног заменика.

88. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АЛИШИЋ НАТАША, адвокат у Инђији, на-
ставила са радом дана 1. 9. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Алишић мр Владимир, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привреме-
ног заменика.

89.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУЧКОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Панчеву, 
наставио са радом дана 31. 8. 2020. године, након што му је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Балабан Александра, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привреме-
ног заменика.

90. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Видаковић мср Миа, адвокат у Новом Саду, 
променила презиме које сада гласи Чалић.

91. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сулоцки Ивана, адвокат у Новом Саду, про-
менила презиме које сада гласи Сулоцки Радојев.

92. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Крмар Биљана, адвокат у Новом Саду, про-
менила презиме које сада гласи Анђелковић.

93. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Димић Дуња, адвокат у Зрењанину, промени-
ла презиме које сада гласи Миланов.
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94. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Латиновић Бркић Јована, адвокат у Новом 
Саду, променила презиме које сада гласи Латиновић.

95. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Рашков Нина, адвокат у Новом Саду, проме-
нила презиме које сада гласи Радин.

96. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Петровић Јована, адвокатски приправник у 
Новом Саду, променила презиме које сада гласи Војводић.

97. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МОРИЋ МАТЕ, адвокатски приправник у 
Сивцу, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Гомилановић Зорана, адвоката 
у Сивцу, дана 30. 6. 2020. године, те да исту наставља код Милић Страхиње, адвоката 
у Сомбору, дана 1. 7. 2020. године.

98. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПУШОЊИЋ АНЂЕЛА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, 
адвоката у Новом Саду, дана 6. 7. 2020. године, те да исту наставља код Поповић 
Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 7. 7. 2020. године.

99. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НЕНИЋ ДАНИЕЛА, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адво-
ката у Новом Саду, дана 30. 6. 2020. године, те да исту наставља код Кузмановски 
Марте, адвоката у Новом Саду, дана 1. 7. 2020. године.

100. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДИВЉАК БРАНКО, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката 
у Новом Саду, дана 30. 6. 2020. године, те да исту наставља код Кузмановски Марте, 
адвоката у Новом Саду, дана 1. 7. 2020. године.

101. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАНИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката 
у Новом Саду, дана 7. 8. 2020. године, те да исту наставља код Давидов Душанке, 
адвоката у Новом Саду, дана 8. 8. 2020. године.

102. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂЕЛКАПИЋ ОЉА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небој-
ше, адвоката у Новом Саду, дана 18. 8. 2020. године, те да исту наставља код Божић  
мр Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 19. 8. 2020. године.

103. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТОМИЋ МАТИЈА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката 
у Новом Саду, дана 3. 8. 2020. године, те да исту наставља код Добановачки Ђорђа, 
адвоката у Новом Саду, дана 4. 8. 2020. године.

104. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, 
адвоката у Новом Саду, дана 3. 8. 2020. године, те да исту наставља код Добановачки 
Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 4. 8. 2020. године.

105. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОБРАДОВИЋ НЕБОЈША, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, 
адвоката у Новом Саду, дана 13. 7. 2020. године, те да исту наставља код Травица 
Николе, адвоката у Новом Саду, дана 14. 7. 2020. године.

106. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Јерковић С. Јадранка, адвокат у Сремској Ка-
меници, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ 
са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 4. 8. 2020. године.
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107. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић 
са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Панић Нике, Крмар Биљане и Добано-
вачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 
3. 8. 2020. године.

108. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Латиновић Јована, адвокат у Новом Саду, 
приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седи-
штем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 11. 8. 2020. године.

109. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Жикић Јелена, адвокат у Бечеју, иступила из 
Заједничке адвокатске канцеларије „Субаков и партнери“ са седиштем у Бечеју, Трг 
ослобођења 3, са даном 1. 9. 2020. године.

110. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић 
са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Кнежевић Сање, адвоката у Новом Са-
ду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 1. 9. 2020. године.

111.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да су Анђелковић Немања и Анђелковић Биљана, 
адвокати у Новом Саду, основали „Заједничку адвокатску канцеларију Анђелковић“ 
са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 14а, локал 11, почев од 30. 7. 2020. године.

112. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ČEMAN LYDIA, адвокат у Бачком Петровцу, 
преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 2Б/I, стан 1, 
почев од 20. 7. 2020. године.

113. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ТОДОРОВИЋ др АЛЕКСАНДАР, адвокат 
у Кикинди, преселити седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 32, 
почев од 7. 9. 2020. године.

114. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЛЕЋАШ МИЛАН, адвокат у Равном Селу, 
преселио седиште адвокатске канцеларије у Змајево, Ивана Милутиновића 51, почев 
од 18. 7. 2020. године.

115. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈЕРКОВИЋ С. ЈАДРАНКА, адвокат у Срем-
ској Каменици, преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Грчкошколска 
1, почев од 4. 8. 2020. године.

116. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ЊЕГОВАН СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, 
преселити седиште адвокатске канцеларије у Сомбор, Венац војводе Радомира Пут-
ника 19, почев од 1. 10. 2020. године.

117. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДОБАНОВАЧКИ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом 
Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Каћ, Светосавска 76, почев од  
13. 8. 2020. године.

118. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Руму, Главна 163/4/33, почев од  
24. 8. 2020. године.

119. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у 
Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Србобран, Милоша Обили-
ћа 41, почев од 1. 9. 2020. године.

120. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Но-
вом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од  
17. 7. 2020. године.

121. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОВАНОВИЋ НЕДА, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 32, почев од 1. 8. 
2020. године.
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122. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАНИЋ НИКА, адвокат у Новом Саду, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 17, почев од 28. 7. 2020. 
године.

123. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШИЈАКОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 137, 
стан 81, почев од 22. 7. 2020. године.

124. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТУПАР БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 
13. 7. 2020. године.

125. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЈИН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 
13. 7. 2020. године.

126. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОНСТАНТИНОВИЋ ДАНИЦА, адвокат 
у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, 
почев од 13. 7. 2020. године.

127. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКАШИН ДИМИТРИЈЕ, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 
13. 7. 2020. године.

128. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШИЈАН НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 13. 7. 
2020. године.

129. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом  
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 
13. 7. 2020. године.

130. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НЕДЕЉКОВ ВЛАДИМИР, адвокат у Но-
вом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Патријарха Чарнојевића 
21/10, почев од 1. 9. 2020. године.

131. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТОМИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 30, почев од 29. 6. 
2020. године.

132. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АНЂЕЛКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Но-
вом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 14а, локал 11, 
почев од 30. 7. 2020. године.

133. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АНЂЕЛКОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Но-
вом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 14а, локал 11, 
почев од 30. 7. 2020. године.

134. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САКАЧ ИШТВАН, адвокат у Суботици, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лајоша Јоа 72/11, почев од 1. 6. 
2020. године.

135. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САБО НОЕМИ, адвокат у Суботици, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 4/2, почев од  
30. 6. 2020. године.

136. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КАНКАРАШ В. ИВАН, адвокат у Врбасу, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Палих бораца 18 б, почев од 3. 7. 
2020. године.

137. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРТИНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Пан-
чеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сарајевска 5, почев од 22. 6. 
2020. године.
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138. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БРСТИНА ДРАГАНА, адвокат у Старој Па-
зови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Владимира Хурбана 1, почев 
од 1. 7. 2020. године.

139. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРКОВИЋ БАСТА СЛАЂАНА, адвокат 
у Бачкој Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 59, почев 
од 14. 8. 2020. године.

140. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТАЈИЋ БАТИЋ ИРЕНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 13. 8. 
2020. године.

141. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЖИКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Бечеју, пресе-
лила своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Марковића 20, почев од 1. 9. 
2020. године.

142. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЉУШ МИРЈАНА, адвокат у Руми, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 150, почев од 1. 9. 2020. године.

143. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СОМЕР ЕМИЛ, адвокат у Новом Саду, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 14, стан 10, почев од 26. 8. 
2020. године.

144. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТУПАР ГОРАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 14, стан 10, почев од 26. 
8. 2020. године.

145. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВАДЉА НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43/I, стан 3, почев 
од 24. 8. 2020. године.

146. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ољача Драгана, адвокат у Новом Саду, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20 б, почев од 1. 9. 2020. 
године.

147. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Јовановић Александра, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2/II, почев од 
1. 9. 2020. године.

148. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ташић Светлана, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2, почев од 1. 9. 
2020. године.

149. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34/9 почев од 1. 9. 
2020. године.

150. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Симовић Датукашвили Наташа, адвокат у 
Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34/9 
почев од 1. 9. 2020. године.

151. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бесермењи Игор, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 14, почев од 1. 9. 2020. 
године.

152. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Седлар Александра, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 8/III, стан 19, почев 
од 10. 9. 2020. године.

Управни одбор
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УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ РАДОВА 

Радови се достављају путем платформе за 
електронско уређивање часописа на линку: http://
aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user у складу са тех-
ничким упутствима за коришћење тог система или 
на e-mail адресу: akvojvodina@gmail.com

Врсте радова.– Часопис објављује оригиналне 
научне радове, прегледне радове, кратка саопштења, 
претходна саопштења, научне критике, стручне ра-
дове, есеје и сентенце из судске праксе.

Обим и структура текста.– Дужина текста по 
правилу ограничена је на један ауторски табак који 
чини текст од 16 страница са по 28 редова на стра-
ници и 66 словних места у реду што укупно чини 
дужину текста од 30.000 словних знакова (карак-
тера), укључујући и размаке. За писање се користи 
фонт Times New Roman величине 12 pt, с размаком 
између редова вредности 1,5 на страници А4 фор-
мата. Наслов чланка наводи се великим словима 
(верзал) на средини странице, фонтом Times New 
Roman, болд, величине 14 pt. Поднаслови се пишу 
на средини, великим словима, величина фонта 12 pt 
и нумеришу се арапским бројевима. Уколико подна-
слов има више целина, оне се означавају арапским 

бројевима, као: 1.1. – малим обичним словима, 
величина фонта 12 pt., 1.1.1. – малим курзивним 
словима, фонт 11 pt.

Језик и писмо.– Чланци се предају на српском 
језику на ћириличком или латиничком писму, или 
на енглеском језику, или на језицима у службеној 
употреби у Босни и Херцеговини и у републикама 
Црној Гори и Хрватској. Чланци који се предају на 
српском језику морају садржати и апстракт и кључ-
не речи на енглеском језику.

Сажетак и резиме.– Сажетак се даје на почет-
ку чланка, испод наслова, а изнад кључних речи. 
Сажетак треба да има од 60 до 200 речи и треба да 
стоји између заглавља (наслов, име(на) аутора и 
др.) и кључних речи, након којих следи текст члан-
ка. Ако је језик рада српски, сажетак на страном 
језику може се пружити у проширеном облику, као 
тзв. резиме. Резиме се даје на крају чланка, након 
одељка Литература.

Кључне речи.– Дају се непосредно након са-
жетка, односно резимеа. Број кључних речи не 
може бити већи од 10. Кључне речи дају се на свим 
језицима на којима постоје сажеци.

СКРАЋЕНА ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА СА ПРИМЕРИМА

Навођење књига
Презиме, Иницијал имена. (година издања). На-

слов, поднаслов књиге. Место издања: Издавач 
• Петровић, П. (2004). Право и правда: Теорија 

природног права. Београд: Службени гласник 

Навођење чланка из часописа
Презиме, Иницијал имена. (година издања). Наслов 

чланка. Назив часописа, волумен (број), страни-
це од–до.  
• Петровић, П. (2014). Накнада штете. Правник 

90(3), 141–157.

Навођење извора с интернета
Презиме, Иницијал имена. (година издања). На-

слов. Преузето: датум сa: интернет адреса 
• Петровић, П. (2014). Накнада штете. Преу-

зето: 27. 12. 2018. са http://primer.com 

Навођење домаћих прописа
Пун назив прописа, гласило у коме је пропис обја-

вљен, број гласила / година објављивања.
• Закон о облигационим односима, Службени 

гласник РС, број 36/2011, 99/2011, 83/2014. – 
др. закон, 5/2015. и 44/2018.

Навођење страних прописа
Назив институције која је пропис донела, пун назив 

прописа, место објављивања, година

• European Parliament, The Impact of German 
Unification on the European Community, 
Brussels, 1990.

Навођење домаће судске праксе
Назив судске одлуке и назив суда који је одлуку до-

нео, број одлуке и датум одлуке
• Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж1 

2137/2011. од 25. 5. 2011. године.

Навођење стране судске праксе 
Страна судска пракса се наводи у складу с пра-

вилима која важе за навођење судске праксе 
одговарајућих судова.

Литература, извори  
и цитирана судска пракса

Литература се наводи након чланка, као посебна 
секција тако што се  све библиографске јединице 
наводе азбучним или абецедним редом по презиме-
ну аутора, а код истог аутора, по години издавања 
(од најновије до најстарије). Иза презимена, а пре 
имена аутора обавезно се пише запета.

Домаћи и међународни извори права се наводе 
након чланка, као посебна секција, редом којим су 
навођени у тексту.

Цитирана судска пракса се наводи након тек-
ста, као посебна секција, редом којим је навођена 
у чланку.
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